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Prvih 10 let
Slavnostna akademija ob 10. obletnici delovanja
Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča
v Mariboru
Kazinska dvorana SNG Maribor, 8. oktober 2008

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru je bilo ustanovljeno 5. marca
1998. Poimenovano je po znanem zgodovinarju in teologu dr. Francu Kovačiču, ki je
bil po mnenju Janka Glazerja "osrednja osebnost znanstvenega Maribora" na prelomu
v 20. stoletje pa vse do smrti leta 1939. Ustanovni predsednik Zgodovinskega društva
dr. Franc Kovačič v Mariboru je postal akademik prof. dr. Jože Mlinarič.
Društvo je izključno strokovno združenje, nepolitično in neideološko usmerjeno. Posebno pozornost namenja proučevanju slovenske zgodovine s poudarkom na zgodovini mesta Maribor in severovzhodne Slovenije in tudi širše, posebno skrb namenja tudi Slovencem v diaspori, poleg tega pa ohranjanju kulturne
dediščine in popularizaciji zgodovinopisja.
Društvo združuje več kot sto aktivnih članov. V desetih letih delovanja se mu je
pridružila cela vrsta znanih zgodovinarjev, uspelo pa nam je pritegniti tudi večino
raziskovalcev preteklosti različnih strok in področij, predvsem etnologe, umetnostne zgodovinarje, slaviste, jezikoslovce, muzealce, arhiviste, raziskovalce zgodovine medicine, lekarništva itd., ki delujejo na področju Maribora in celotne severovzhodne regije.
Pomembnejše reference društva:
• organizacija in izvedba znanstvenega simpozija o življenju in delu dr.
Pavla Turnerja (junij 1999),
• izdajanje znanstvene revije za humanistične in družboslovne študije
Studia historica Slovenica (redno izhaja od leta 2001),
• organizacija mednarodnega simpozija 'Demokratična opozicija Slovenije – ob 10. obletnici osamosvojitve Slovenije' (oktober 2001),
• soorganizacija 31. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, na katerem smo
se poglobili v regionalne vidike slovenske zgodovine (oktober 2002),
• organizacija in izvedba znanstvenega simpozija ob 100-letnici ustanovitve Zgodovinskega društva za Spodnjo Štajersko (maj 2003),
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organizacija in izvedba slavnostne prireditve ob odkritju spominske
plošče dr. Francu Kovačiču (maj 2003),
• organizacija in izvedba znanstvenega simpozija ob 750-letnici prve
omembe Maribora kot mesta (december 2004),
• soorganizacija mednarodnega znanstvenega simpozija o življenju in delu
umetnostnega zgodovinarja Avguština Stegenška (1875–1920) (oktober
2005),
• organizacija in izvedba znanstvenega simpozija 'Osamosvojitev Slovenije – 15 let kasneje' (november 2006),
• organizacija in izvedba mednarodnega znanstvenega simpozija 'Slovensko hrvaški odnosi skozi zgodovino' (maj 2008),
• soorganizacija mednarodnega znanstvenega simpozija 'Slovenske gorice v revolucionarnem letu 1848' (junij 2008).
•

Leta 2001 je društvo pričelo izdajati znanstveno periodično publikacijo Studia historica Slovenica (SHS). Ustanovitelji so si zastavili cilj izdajati revijo, ki bo
imela drugačno uredniško vizijo, kot jo imajo druge zgodovinske revije na Slovenskem. V skladu z ustanovnim aktom je Studia historica Slovenica interdisciplinarna znanstvena revija za področje zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine,
arheologije, geograﬁje in jezikoslovja, obenem pa objavlja tudi ocene in poročila
o publikacijah ter dogajanjih v strokah, ki jih pokriva.
Izdajatelj si je revijo v duhu sodobnega časa pod motom Svet brez meja zamislili
v prvi vrsti kot mariborsko, štajersko, v nadgradnji pa kot vseslovensko, evropsko,
torej mednarodno. Najvišji strokovni nivo revije dokazuje tudi sestava članov uredniškega odbora, kamor so poleg najuglednejših strokovnjakov iz uglednih slovenskih institucij – Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru, Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani in Znanstveno
raziskovalnega središča v Kopru – povabili še strokovnjake iz Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in ZDA.
SHS je v prvih dveh letnikih izhajala v dveh številkah, od tretjega letnika naprej pa izhajajo tri številke letno. Dvojna številka je vedno v slovenskem jeziku in
je tematska, druga pa je zastavljena širše in prinaša razprave v treh jezikih, poleg
slovenskega še v angleščini in nemščini. S tem želi izdajatelj promovirati slovensko znanost tudi izven meja. Revija objavlja v enem izmed svetovnih jezikov razprave najuglednejših evropskih, pa tudi ameriških raziskovalcev, ki so vezane na
naš prostor in našo skupno zgodovino.
Kljub visokemu znanstvenemu nivoju je za revijo poleg strokovnih krogov veliko zanimanje tudi med ljubitelji naše preteklosti, saj so prispevki pisani zelo zanimivo in berljivo. Poleg kvalitetne vsebine se veliko pozornosti namenja tudi izgledu
revije, ki je zelo sodoben, privlačen, revija pa je tudi bogato slikovno opremljena.
V uredniškem odboru smo si zastavili zelo visoke cilje – revijo želimo uvrstiti med najprestižnejše revije na svetu. Da smo na pravi poti, dokazuje letošnje
povabilo v novoustanovljeno evropsko bazo ERIH, kamor so, kot so ustanovitelji
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Slavnostna akademija ob 10-letnici delovanja Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru –
Kazinska dvorana SNG Maribor, 8. oktober 2008 (Foto: Nina Gostinčnik)

zapisali v vabilu, povabili "najuglednejše svetovne humanistične revije."
Na podlagi zgoraj omenjenih referenc je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS leta 2005 Zgodovinskemu društvu dr. Franca Kovačiča
v Mariboru podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti, ki ga izkazuje s projekti in programi na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti ter s prizadevanji glede sistematične uporabe
znanja in razumevanja, pridobljenega s temeljnim oziroma aplikativnim raziskovanjem in razvojem ter na podlagi praktičnih izkušenj (5/II. člen Pravilnika
o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti).
Za uspešnejše znanstvenoraziskovalno delo na področju humanistike in
družboslovja je Izvršni odbor Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru januarja 2007 ustanovil Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franc Kovačič,
ki deluje v okviru društva in je prvi tovrstni inštitut na področju mestne občine
Maribor ter širše regije.
Leta 2008 smo v okviru inštituta pričeli še z izdajateljsko dejavnostjo: prva
znanstvena monograﬁja je že izšla, v letošnjem letu pa bomo izdali še monograﬁji
dr. Nataše Podgoršek in dr. Janeza Marolta.
Poleg vsega omenjenega je Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru od svoje ustanovitve do danes organiziralo približno 80 mesečnih predavanj, 25 predstavitev revij, knjig ali drugih znanstvenih publikacij in 12 ekskurzij
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Predsednik Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru prof. dr. Darko Friš in častni predsednik
društva akademik prof. dr. Jože Mlinarič (Foto: Nina Gostenčnik)

po Sloveniji in tujini; velja za eno najaktivnejših društev, ki deluje pod okriljem
Zveze zgodovinskih društev Slovenije.
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru letos praznuje deset let
obstoja. Na svečani akademiji, ki je bila 8. oktobra 2008 v Kazinski dvorani
mariborskega gledališča, je slavnostni govornik, častni član društva red. prof.
dr. Bruno Hartman, orisal življenje in delo zgodovinarja in teologa dr. Franca
Kovačiča, "osrednje osebnosti znanstvenega Maribora" na prelomu v 20. stoletje pa vse do smrti leta 1939, predsednik društva, red. prof. dr. Darko Friš, pa
predstavil deset let delovanja društva in njegove dosežke, na katere smo lahko
upravičeno ponosni.
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Na slovesnosti je društvo priznani (so)oblikovalki mariborske kulture in znanosti, zaslužni profesorici dr. Manici Špendal podelilo plaketo častne članice, zgodovinar Dejan Zadravec pa je letošnji dobitnik Kovačičeve nagrade s plaketo, ki se
podeljuje perspektivnim mladim zgodovinarjem za dosežke s področja raziskovanja zgodovine severovzhodne Slovenije.
Društvo je podelilo tudi slavnostne plakete za odlično sodelovanje in vsestransko podporo trem nekdanjim predsednikom Zveze zgodovinskih društev
Slovenije: red. prof. dr. Stanetu Grandi, doc. dr. Juriju Perovšku in mag. Branku Goropevšku ter Pokrajinskemu arhivu v Mariboru in Vojaškemu muzeju Slovenske
vojske.
V kulturnem programu je sodeloval Ansambel !Kebataola! pod umetniškim
vodstvom dirigentke Karmine Šilec.
Dovolite mi, da se na koncu zahvalim za odlično sodelovanje vsem društvenikom
in društvenicam, vsem dosedanjim predavateljem, ustanovnemu predsedniku,
akademiku zaslužnemu profesorju dr. Jožetu Mlinariču, drugemu predsedniku
doc. dr. Andreju Hozjanu, vsem dosedanjim tajnicam in tajnikom društva ter vsem
odbornikom. Zahvala gre tudi avtorjem prispevkov v reviji Studia historica Slovenica, tehnični urednici in članom uredniškega odbora ter referentom na simpozijih. Prepričan sem, da smo v tem desetletju s svojim delom pomembno obogatili
humanistično dogajanje v mestu ob Dravi!
Acti labores iucundi! (Opravljeno delo je prijetno!)

Darko Friš
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Dr. Franc Kovačič (1867–1939)

Če se za hip potopimo v razmišljanje o svoji preteklosti, zlasti o preteklosti Slovencev in Maribora, nas preseneti, da se je to mesto v dobrem stoletju povzdignilo
od skorajda ničelne točke do kandidature za evropsko kulturno prestolnico. Ta
silovit skok je še večjega občudovanja vreden, saj je bil Maribor na začetku 20.
stoletja izrazito nemško mesto, v katerem je živela komajda petina slovenskega prebivalstva. Bilo je izpostavljeno trdi germanizaciji in asimilaciji, ki sta rasli
iz moči nemškega kapitala in grozili, da si Maribor kot naravno središče širnega
slovenskega podeželja docela podvržeta. Najzgovornejši podatek o tem je stanje
takratnega osnovnega in srednjega šolstva v mestu (visokega razen semenišča ni
bilo): v Mariboru tedaj ni bilo niti ene javne slovenske šole, le red šolskih sester je
imel v svojem samostanu zasebni slovenski vrtec in osnovno šolo, ki ju je gmotno
vzdrževala Ciril-Metodova družba. Položaj je bil obupen. Vanj je korenito posegel
dr. Franc Kovačič, po katerem si je naše zgodovinsko društvo nadelo ime. Njegove
ideje in dejanja so slovenstvu v Mariboru in tedanjem slovenskem Štajerskem odločilno pokazali pot iz uničenja.
Dr. Franc Kovačič je bil Prlek, doma iz Veržeja. Rodil se je leta 1867 kot edinec v želárski družini. Ker je bil odprte glave, so ga starši na pobudo domačega
župnika poslali v šole. Po ljudski šoli v Ljutomeru je odšel na gimnazijo v bližnji
Varaždin, kamor so radi zahajali študentje iz Prlekije. Kovačiču je bilo prav, da je
bil pouk na gimnaziji hrvaški, v narodnem jeziku, torej ne v nemščini, kakor je to
bilo v Mariboru, Celju ali na Ptuju. Licej je obiskoval v Zagrebu, nato pa se je vpisal na zagrebško teologijo, a se je že po prvem letniku preselil v Maribor, v mariborsko bogoslovje, kjer se je razvil v spretnega organizatorja. Ustanovil je društvo
semeniščnikov Slomšek, ki je izdajalo list Lipico, v katerem so sodelovali mnogi
kasnejši pomembni Slovenci, med njimi politik dr. Anton Korošec in kasnejši rektor ljubljanske univerze dr. Matija Slavič. Sodelavce je navajal k načrtnemu delu,
k pisanju in govorništvu. Bil je privrženec ideje o sodelovanju južnih Slovanov,
zanimal pa se je za zgodovino in narodopisje; pri srcu mu je bilo povezovanje s
Prekmurci, ki so takrat živeli v ogrski kraljevini. Takratni lavantinski – mariborski
škof dr. Mihael Napotnik ga je izbral za študij na papeški univerzi, a ne za študij
zgodovine, kar si je Kovačič želel, temveč ﬁlozoﬁje. V dveh letih je doktoriral in se
med študijem dodobra spoznal z zgodovino Rima, njegovo arheologijo in umetnostjo, pa tudi z drugimi italijanskimi kulturnimi središči. Duhovno obogaten se
je vrnil v mesto ob Dravi.
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Po vrnitvi ga je škof umestil za profesorja ﬁlozoﬁje in fundamentalne teologije v mariborskem semenišču, hkrati pa za urednika revije Voditelj v bogoslovnih
vedah. Ta je bila sicer namenjena teološkim vprašanjem, a je Kovačič vanjo vpletal
tudi zgodovinske in umetnostnozgodovinske prispevke. Že v uvodniku je spregovoril o problemu, ki ga je vse življenje reševal in je zadeval ključno vprašanje
obstoja slovenskega naroda, znanstvenega in raziskovalnega dela. Zapisal je: "Slovenci smo v zadnjem polstoletju v marsičem lepo napredovali in dosegli na prosvetnem in narodnem polju znatne uspehe. V strogi znanosti še zijajo v našem slovstvu
velike praznine, kajti visoka znanstvena podjetja so pri nas zelo težavna ali celo
nemogoča. Toda rok ne smemo križem držati, kar se da, moramo storiti. Ako hočemo veljati kot narod, moramo se tudi v znanstvu kolikor toliko postaviti na svoje
noge. Zakaj ne bi sami tega imeli, kar zdaj zajemamo iz tujih virov." Vse življenje je Kovačič deloval po tem temeljnem spoznanju ne samo v prid slovenskega
Maribora, pač pa Slovencev nasploh. Že od mladeniških let je pisal in objavljal v
različnih revijah – v Domu in svetu, v Katoliškem obzorniku in Rimskem katoliku
razprave in članke o slovanski preteklosti, o hrvaškem in bolgarskem slovstvu, pa
tudi o preteklosti Cerkve.
V začetku 20. stoletja so Slovenci na Štajerskem započeli marsikatero akcijo, ki
naj bi izboljšala njihov položaj. Ena posebnih pridobitev je bil Narodni dom v Mariboru, v katerem se je združeval slovenski kapital, razvijalo slovensko gledališče in
vzcvetelo slovensko glasbeno življenje. Vse to je sprožalo še hujše nemške napade.
Kovačič je v tistem času sprevidel, da se morajo Slovenci na Štajerskem odpreti tudi znanosti in raziskovanju, kajti brez duhovne povzdige ne morejo pričakovati razvoja in boljše prihodnosti. Spoznati morajo svoj rod, njegovo preteklost,
njegovo tvornost, skratka ovedeti se morajo svoje identitete. Le zavestna skupnost
se bo lahko nadejala boljših časov in identiteto ji zagotavlja poznavanje svoje zgodovine, zgodovina pa je učiteljica življenja.
Kovačič je zbral slovenske znanstvenike iz Maribora in jih združil v neformalen
klub. Iz tega je vzniknila ideja o ustanovitvi slovenskega zgodovinskega društva,
ki naj bi preiskovalo tudi tisti del štajerske zgodovine, ki ga je nemško zgodovinopisje spregledovalo. Idejo je podprla vrsta odličnikov, med njimi profesorja na graški univerzi Karel Štrekelj in Matija Murko, zgodovinar iz Gradca Anton Kaspret
ter ugledni in premožni dr. Pavel Turner, ki se je na stara leta priselil v Maribor, v
Pikardijo pod Kalvarijo. Pritegnil jim je tudi lavantinski (mariborski) knezoškof
dr. Mihael Napotnik. Dr. Kovačiča in ravnatelja učiteljišča Henrika Schreinerja (v
Mladinski ulici ima pred Pravno fakulteto lep spomenik) so zadolžili za priprave za ustanovitev društva. 28. maja 1903 so se ustanovniki zbrali v mariborskem
Narodnem domu. Uvodni nagovor je imel dr. Franc Kovačič. V njem je podčrtal,
da "štajerskim Slovencem preostaja samo dvoje: ali čakati z obupom, pasivno resnignacijo na narodno smrt ali pa krepko živeti in napredovati tudi na kulturnem,
zlasti zgodovinskem polju." Profesor Matija Murko je predlagal, naj se nova združba
imenuje Zgodovinsko društvo za Slovensko Štajersko. Novo društvo si je kot prvo
nalogo omislilo znanstveno knjižnico, ki naj bi članom omogočala študij in raziskovanje. Sprva jo je vodil dr. Avguštin Stegenšek, utemeljitelj slovenske umetnostne zgodovine. Locirana je bila v skromni sobici, v pritličju malega semenišča, v
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Slavnostni govornik častni član društva prof. dr.
Bruno Hartman (Foto:
Nina Gostenčnik)

katerem je danes Srednja glasbena in baletna šola. Toda v njej so bili spravljeni tudi
zametki društvenega muzeja. Tako se je zlagoma uresničevala zamisel dr. Kovačiča o organizaciji, kakršno mu je svetoval znameniti hrvaški arheolog dr. Frano
Bulić in jo je občudoval pri Slovakih, ki so si svoje kulturno središče postavili v
Turčianskem sv. Martinu. Dr. Kovačič je spodbujal zbiranje starin za muzej, pa tudi
zbiranje listin in rokopisov. Za to delo je napisal posebne napotke za zbiratelje.
Že na občnem zboru Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko so se
ustanovniki odločili, da bodo izdajali znanstveno revijo. Poimenovali so jo # asopis za zgodovino in narodopisje. Začela je izhajati naslednje leto, 1904. Dr. Kovačič, ki je bil agilen društveni tajnik, je opravljal za revijo tehnične in redakcijske
posle v tiskarni sv. Cirila na Koroški cesti. Njegova je bila tudi skrb, da je revija
navezala stike z mnogimi podobnimi združenji po Evropi in z njimi izmenjavala
svoje publikacije. Osnovna usmeritev revije je bila raziskovati preteklost prostora,
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na katerem živijo štajerski Slovenci, njihovo kulturo, slovstvo in ljudsko tvornost.
Svoje znanstvene ugotovitve je prenašala v širni svet. Knjižnica se je hitro širila zlasti ob darežljivosti predsednika društva dr. Pavla Turnerja. Kmalu je bila tolikšna,
da so jo prenesli v trdnjavo slovenstva, v Narodni dom, v njem pa je dobil prostore
tudi slovenski muzej.
Ko se je po prvi svetovni vojni v novi Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov sprožilo vprašanje znanstvene knjižnice v Mariboru – do takrat je mesto še ni imelo –
je dr. Kovačič menil, da mora zanjo poskrbeti država. Za osnovo ji je ponudil knjižnico Zgodovinskega društva Maribor (tako se je preimenovalo), ki se je združila
s knjižnico Muzejskega društva. V njem sta se združila nemški in slovenski muzej,
njun predsednik pa je postal dr. Franc Kovačič.
Knjižnica je takoj po vojni iskala svoje prostore. Selila se je iz enih v druge, pri
čemer se dr. Kovačiču ni zdelo za malo, da je selitev opravljal tudi s svojimi rokami.
Država ni prevzela skrbstva nad knjižnico, tako da si ga je naložila za svojo mariborska mestna občina s svojim preudarnim in daljnovidnim vodstvom. Najprej
ji je dodelila prostore v kazinski stavbi, od 1925. leta pa je delovala kot Študijska
knjižnica in se kmalu povzpela med vodilne knjižnice v Sloveniji.
Dr. Franc Kovačič je prevzel še nova bremena: od 1917. leta je bil urednik # asopisa za zgodovino in narodopisje, kar je ostal do smrti. Prav tako je bil dosmrtni
predsednik Zgodovinskega društva Maribor; predsedstvo je prevzel 1921. leta.
V novi državi je dr. Kovačič s posluhom za kadrovanje pritegnil dva mlada
mariborska profesorja – Janka Glazerja in Franja Baša. Postala sta delavna društvena člana, hkrati pa vneta in poglobljena sodelavca # asopisa za zgodovino in
narodpisje. Prvi se je nato povzpel do vodstva Študijske knjižnice in na njej pustil
neizbrisen pečat, drugi pa je postal vsestranski zgodovinar, etnolog in celo arheolog. Prepričal je mariborski mestni svet, da je odkupil grad v središču mesta in ga
1938. leta preuredil v muzej. Prof. Franjo Baš je dosegel, da je bil povzdignjen v
pokrajinski muzej. Kot njegov ravnatelj ga je strokovno izoblikoval v odlično muzejsko institucijo. Povrh je vodil tudi Banovinski arhiv, ki je bil ustanovljen 1932.
leta in je imel za svojo osnovo arhivsko gradivo, ki so ga od ustanovitve zbirali v
Zgodovinskem društvu Maribor.
Maribor in severovzhodna Slovenija sta dr. Francu Kovačiču dolžna veliko
hvaležnosti za njegov prispevek, da sta po prvi svetovni vojni ostala znotraj slovenskih meja. Načrtno je namreč ugotavljal, kje nad Mariborom poteka narodnostna meja, pisal pa je tudi o tem, kakšna naj bi bila narodna država, ki bi se izvila iz
avstroogrskega okvira in ki bi vanjo sodil tudi Maribor. Ko je bil v jeseni 1918. leta
ustanovljen Narodni svet za Slovensko Štajersko, je postal njegov član in v njem
opravljal blagajniške posle. Z njim je prebil odločilne čase ob prevratu 1918. leta,
ko se je postavljala slovenska oblast in z njo nova država. V prvi polovici 1919. leta
so v Parizu potekale razprave o mirovni pogodbi z Avstrijo. Dr. Franc Kovačič se
jih je udeležil kot strokovnjak za mejna vprašanja in v Parizu v francoščini izdal
knjigo o narodnem vprašanju na nekdanjem Štajerskem. Nemalo zaslug ima dr.
Franc Kovačič torej tudi za to, da danes živimo v slovenskem Mariboru.
Seveda je prav, da vsaj bežno opozorimo tudi na Kovačičevo znanstveno delo,
ki je bilo objavljeno v raznih publikacijah. Poleg teoloških in ﬁlozofskih se je zla-
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sti loteval zgodovinskih in literarnozgodovinskih tem. Pritegovala ga je hrvaška
književnost, češka varianta panslavizma, bolgarsko slovstvo ter različni pogledi
na narodnostna vprašanja. Posebno mu je bilo pri srcu obravnavanje domačih
zgodovinskih tem. Tako je zbral gradivo za preučevanje prekmurske zgodovine,
napisal zgodovino minoritskega in dominikanskega samostana na Ptuju, preučil
je vlogo protestantizma v Prekmurju in Medmurju. Zgodovinsko društvo Maribor
mu je izdalo knjigi Trg Središče in Ljutomer, Slovenska matica pa v zbirki Slovenska
zemlja njegov zgodovinski opis Slovenske Štajerske in Prekmurja. Ob sedemstoletnici lavantinske (mariborske) škoﬁje je napisal njeno obsežno zgodovino.
Čeprav smo Kovačičevo delo opisali le površno, je na dlani, da je njegov delež
v pripravah na nove čase Maribora, severovzhodne Slovenije in Slovenije nasploh
izreden. Žal mu naš zgodovinski spomin ne odmerja tolikšne teže, kot si jo zasluži. Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča je njegov pomen izmerilo z velikim
spoštovanjem in priznanjem tako, da se je poimenovalo po njem. Ima ga za svojega vzornika. Skuša mu slediti v njegovi znanstveni zagnanosti, delavnosti, organizacijski okretnosti in odprtosti v prihodnost.
Ko danes merimo razvitost Maribora kot znanstvenega središča, se premalo
zavedamo, da se je rodilo iz osnove, ki jo je postavil dr. Franc Kovačič s svojimi
društveniki pred dobrim stoletjem. Znanstvena knjižnica mu je bila jedro, iz katerega je moč preučevati svet in njegovo urejenost, pa tudi ljudi, ki jim služi. Zgodovinska revija mu je bila pripomoček samospoznavanja ter hkrati odpiranja v
svet, zgodovinsko društvo pa združenje ljudi, ki jih veže ljubezen do znanosti in
raziskovanja. Res je bila spočetka namenjena predvsem zgodovini, kar je razložljivo spričo okoliščin, v katerih so Slovenci takrat živeli, toda že med vojnama se je
odprla tudi drugim znanostim.
Po strahotnem uničenju med drugo svetovno vojno so se obnovile mariborske institucije – Študijska knjižnica, Pokrajinski muzej in Pokrajinski arhiv. Knjižnica si je hitro opomogla in se bogatila. Njeni fondi so rasli in se širili, tako da je
z njimi zagotovila mariborskemu visokemu šolstvu in njegovi naslednici univerzi
znanstven aparat, iz katerega lahko črpa material za svoje delo. S skoraj milijonom
enot knjižničnega gradiva sodi med uglednejše evropske univerzitetne knjižnice.
Z zbirkami domoznanskega oddelka je bistveno podprla razvoj zgodovinskega
oddelka naše ﬁlozofske fakultete. Pokrajinski muzej in Pokrajinski arhiv sta znanstvena opornika, ki prav tako kot knjižnica služita najširši javnosti.
Ob desetletnici našega društva je prav, da si zbristrimo zgodovinski spomin, odmerimo ceno naših prednikov, med njimi predvsem dr. Franca Kovačiča, in se ovemo,
da je današnji univerzitetni Maribor nastal iz skromnih, a odločnih dejanj, ki so jih
započeli modreci, ki so se sestali 1903. leta v mariborskem Narodnem domu.

Bruno Hartman
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Miti o pokristjanjevanju pri Slovencih
in Hrvatih v novejšem slovenskem in
hrvaškem zgodovinopisju
Aleš Maver
Prof. latinščine, slovenščine in teologije, asistent, lektor
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-mail: ales_maver@yahoo.com

Izvleček:

Razprava opisuje zgodovinske mite ali njihove zametke, ki so se v zvezi s procesom pokristjanjevanja razvili na Slovenskem in Hrvaškem in jih je moč vsaj v obrisih zaslediti tudi v novejših besedilih obeh nacionalnih historiograﬁj. Glavnina
prispevka je namenjena prikazu nekaterih splošnih ocen pomena pokristjanjevanja, nekaj prostora pa je namenjenega tudi vprašanjem dediščine antičnega krščanstva, utemeljiteljskih osebnosti in cerkvenih središč, izhodišč misijona v obe
deželi. Pokaže se, da hrvaško zgodovinopisje kljub izjemam sprejem krščanstva v
glavnem vrednoti pozitivno in poudarja vključitev hrvaškega prostora v zahodni
kulturni krog, slovensko pa po drugi strani ne more mimo domneve povezave
med pokristjanjenjem in izgubo karantanske samostojnosti, povezave, ki ima precej dolgo izročilo in ji je odločilen pečat s svojim prikazom v Krstu pri Savici vtisnil
France Prešeren in vplival na historiograﬁjo 19. in 20. stoletja. Članek se ustavlja
še ob vlogi utemeljiteljskih ﬁgur krščanstva v novejšem slovenskem in hrvaškem
zgodovinopisju in se sklene z ugotovitvijo, da se razmišljanje o pokristjanjevalnih
izhodiščih v obeh stakne v 'oglejskem mitu', za katerega pa je v hrvaškem primeru
bistveno več realne podlage.

Ključne besede:

Pokristjanjevanje, Oglej, Salzburg, Bizanc, zgodnji srednji vek, zgodovinski miti,
historiograﬁja, Krst pri Savici, Conversio Bagoariorum et Carantanorum.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 267–280, 47 cit.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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A. Maver: Miti o pokristjanjevanju pri Slovencih in Hrvatih v novej{em ...

I.
Pokristjanjenje je za večino evropskih dežel eden osrednjih dogodkov njihove
(zlasti zgodnje-) srednjeveške zgodovine, ki se ponekod (npr. v primeru Litve)
zavleče celo v pozni srednji vek.1 Ker je – ne glede na to, kaj si je kdo o njem mislil
– odločilno vplivalo na nadaljnji razvoj vse do danes, je razumljivo, da je povsod
predstavljalo in predstavlja prvovrsten humus za rast zgodovinskih mitov, ki sicer
izvirajo iz zgodovinskih dejstev, a so ta v njih obrnjena precej po svoje.
Po mojem mnenju so tovrstni miti, povezani s pokristjanjevanjem, vzklili
v prvi vrsti iz razumljive potrebe, da bi te tako pomembne spremembe za vso
nadaljnjo usodo posameznih dežel zaobjeli v lahko umljivo in preprosto shemo.
Ker je sprejem krščanstva skoraj povsod obveljal za enega odločilnih mejnikov,
so si ljudje že od nekdaj želeli natančno vedeti, kdaj in kako je do njega prišlo in
kdo so bili ob njem 'dobri' in kdo 'slabi' fantje. Pri takem psihološko razumljivem
spraševanju jih je malo zanimalo spoznanje zgodovinarjev, ki je vse bolj prihajalo na površje, da pokristjanjevanje nikjer ni predstavljalo enega samega reza,
enega samega dogodka, marveč je vedno in povsod šlo za dolgotrajen in nikakor ne premočrten proces.2 Dejansko torej ni moč reči, do sem traja poganstvo,
odslej se začenja krščanstvo, ali, ko je prišel v našo deželo ta in ta, so prebivalci
na mah sprejeli novo vero in zavrgli staro. Danes je jasno, da je bilo sprejemanje
krščanstva dolgotrajno3, vedno bolj pa se uveljavlja tudi prepričanje, ki ga mitološko mišljenje še težje sprejme, da misijonarji skoraj nikjer v Evropi niso prišli v
pokrajine, kjer ne bi bilo prej nobenega kristjana, bodisi da je tam ostal še iz antike bodisi da so ga tja naplavili kakšni trgovski ali politični stiki. Da je ta obstoj
posameznih kristjanov ali njihovih skupin širšemu občinstvu še težje sprejeti kakor dejstvo vedno postopne in z neuspehi povezane kristjanizacije, je bržkone
posledica pričakovanj krščanske javnosti že v času, ko je do pokristjanjevalnih
poskusov sploh prihajalo, kar je zelo vplivalo na podobo nam dostopnih virov.
Krščanski svet tistega časa je ravno tako raje mislil v mitoloških kategorijah svetlobe in teme, ki bi jih kristjani pred prihodom pokristjanjevalcev po nepotrebnem motili. Zato so v cerkvenih središčih, pa naj bo to v Rimu ali kje drugje, z veseljem prisluhnili poročilom kakega Bonifacija o barbarskem, divjaškem okolju,
v katerem da je moral delovati, ali že prej glasovom iz današnje Anglije o svetu,
polnem poganske teme in divjih običajev, kakor slikovito ugotavlja Peter Brown.4 V tem primeru sta namreč uspeh misijonarjev in moč krščanske civilizacije,
ki naj bi to temo pregnala, še neprimerno bolj zasijala.

1 Odličen primerjalni pregled srednjeveških pokristjanjevanj je nedavno napisal Lutz E. von Padberg,
Christianisierung im Mittelalter, Darmstadt 2006 (dalje: Padberg, Christianisierung). Za obdobje do leta 1000
precej uporabnega prinaša tudi Peter Brown, The Rise of Western Christendom : Triumph and Diversity, A.
D. 200–1000, Malden–Oxford–Melbourne–Berlin 2003 (dalje: Brown, The Rise).
2

Prim. Ivo Goldstein, Hrvatski rani srednji vijek, Zagreb 1997 (dalje: Goldstein, Hrvatski rani srednji vijek),
str. 229.

3

Prim. Franjo Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata: Srednji vijek, Zagreb 1993 (dalje: Šanjek, Crkva i kršćanstvo), str. 52.

4

Brown, The Rise, str. 420.

268

S tudia
H istorica
S lovenica

Zato ni nič čudnega, da novejše raziskave luščijo mitološko fasado z večine
evropskih pokristjanjevalnih mitov. Še posebej velja to za oceno vloge in pomena
ustanoviteljev posameznih krajevnih ali deželnih cerkva. Če so Bonifaciju že sorazmerno zgodaj odrekli v popularni rabi še vedno razširjeni naslov apostola Nemčije,
so se mu pozneje pridružili še kolegi iz drugih okolij, tudi ruski Vladimir in celo irski
Patrik. Kijevskemu knezu je med drugim za njegovo podobo v poznejših stoletjih
šlo na roko značilno Nestorjevo pretiravanje, ko je skušal v kar najtemnejših barvah
naslikati stranpoti svojega junaka iz poganskega obdobja, da bi bralce nato obsvetila svetloba njegove krščanske faze. Zgodba o Patriku pa se danes pravzaprav kaže
kot pretirana na obe strani: Patrik ni bil prvi oznanjevalec krščanstva na Irskem,
pa tudi pokristjanjenje zelenega otoka se je končalo šele dolgo po njegovi smrti.
Seveda na podobo pokristjanjevalcev in pokristjanjevanje v nacionalnih kulturah
take ugotovitve vplivajo le malo ali nič. Celo za širšim krogom namenjeno zgodovinopisje, kot se je izkazalo ob pripravi tega prispevka, bi lahko v resda manjši meri
zatrdili, da se ustaljene predstave spreminjajo šele počasi.
Za slovenski in hrvaški prostor, kjer je bilo pokristjanjenje ravno tako eden
glavnih razvojnih procesov v srednjem veku, velja kajpak enako. V nadaljevanju
bi želel ponazoriti, kako deloma zelo stari, deloma pa novejši zgodovinski miti
odmevajo v novejšem zgodovinopisju, deloma tudi – predvsem pri Slovencih – v
literaturi. Ugotovil sem celo, da za iskanje primernih zgledov ni bilo potrebno iti
zelo daleč nazaj, saj že sodobni teksti nudijo precej gradiva.
Zaradi večje preglednosti podatkov obravnavam štiri nevralgične točke, ki bi
lahko bile ali so se dejansko izkazale za primerno gojišče zgodovinskih mitov in
vsaj deloma mitološkega pogleda na zgodovinsko dogajanje. Prva točka je – kot
skoraj povsod – vprašanje splošne ocene pokristjanjevanja in njegovih rezultatov,
druga točka odnos do dediščine antičnega krščanstva na tleh slovenskih in hrvaških dežel, tretja točka obravnava v širšem evropskem prostoru ključno vprašanje
utemeljiteljskih ﬁgur deželnih ali lokalnih krščanstev in zadnja tudi v kontekstu
primerjave prikazov pokristjanjevanja pri Slovencih in Hrvatih izjemno zanimivo
problematiko vodilnih cerkvenih središč, iz katerih je krščanstvo prihajalo v določena okolja.

II.
Največ se da o zgodbah pokristjanjevanja v historiograﬁji in širši kulturi povzeti iz
splošnih ocen tega procesa in iz eksplicitno ali implicitno izraženih stališč. Ravno
ta osrednja točka je tudi tista, na kateri se zdi, da je med slovenskim in hrvaškim
prostorom neka temeljna razlika. Ponazoriti se jo da kar z navedkoma iz dveh
novejših in reprezentativnih historiografskih besedil.
Rezultate kristjanizacije je takratni patriarh slovenskega zgodovinopisja v
tako rekoč uradni Zgodovini Cerkve na Slovenskem, ki jo je leta 1991 izdala celjska Mohorjeva družba, povzel takole: "Sprejetje nove vere, čeprav je bilo v dobršni
meri podprto z zunanjimi okoliščinami in z državno silo, [je] vendarle Slovence obvarovalo pred iztrebljenjem, usodo polabskih Slovanov. Res spremlja ta razvoj za
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slovensko življenje vrsta škodljivih posledic, zlasti če pomislimo ob tem na propad
cerkvenoslovanskega bizantinsko-papeškega misijona pod Metodovim vodstvom.
Ves starokarantanski prostor je bil podrejen cerkvenim središčem v etnično tujem
sosedstvu, tako da so začela nastajati domača kulturna središča s samostani šele
čez več stoletij in v bistveno spremenjenih razmerah."5 Tej sladko-kisli oceni, v kateri pa vendarle prevladujejo kisli toni, saj se kristjanizacija v njej izkaže za nujno zlo in precej odmevajo škodljive okoliščine in izjemen vpliv z njo zvezanega
tujega (kar je isti avtor še bolj poudaril v I. zvezku svoje Zgodovine slovenskega
naroda, ko je eksplicitno zapisal, da se je krščanstvo širilo v zvezi s tujo oblastjo6),
lahko postavimo nasproti vrsto izjav iz novejšega hrvaškega zgodovinopisja, ki
se v veliki večini odrekajo obsežnemu Grafenauerjevemu 'ampak', kot ga slutimo
iz njegove dikcije. V ospredju je povsod kulturni napredek, ki da ga je krščanstvo
prineslo hrvaškemu prostoru. Tako recimo piše v podobno napol uradni cerkveni
zgodovini izpod peresa Josipa Buturca in Antuna Ivandije iz leta 1973: "Pokršteni
narodi uključuju se u obitelj kulturnih naroda, ratoborni pljačkaški duh pomalo
nestaje, a prevladava želja za mirnim i sre# enim državnim i društvenim životom,
za stvaranjem duhovne i materijalne kulture."7 Podobno se nazadnje izraža Franjo
Šanjek: "Hrvati s krš# anstvom, koje susre# u u novi domovini, prihva# aju ne samo
novi svjetonazor nego i kulturne stečevine zapadne rimskokrš# anske civilizacije."8
V hrvaškem zgodovinopisju je navadno izrazito v ospredju sicer tudi v slovenskem
nakazana povezava med sprejemom krščanstva in vključitvijo v zahodni kulturni
krog (ne v bizantinskega, kar hrvaški zgodovinarji spet radi poudarjajo). Omenjeno velja celo za pisanje Nade Klaić, ki sicer pravi, da krščanstvo pride z mečem, a
izpostavlja pozitivne vidike kristjanizacije.9
Seveda ni mogoče zamolčati povsem drugačnih ocen. Čeprav je prejkone izjema, je tako vendarle vredno opozoriti na bistveno zaostreno oznako pokristjanjevalnega procesa v hrvaških deželah izpod peresa velikega zagovornika glagolice,
istrskega publicista Zvaneta Črnje, avtorja precej prevajane Kulturne historije Hrvatske. Marsikatera vrstica navedene knjige lahko obenem služi za antološki zgled
rabe čiste mitološke dikcije v zgodovinopisju. Kaj si misli o (frankovskih) kristjanizacijskih prizadevanjih, je najbolje povedal v naslednjem odlomku: "Tako je i čuvena Višeslavova krstionica zapravo poprskana krvlju zaklane slavenske djece, a
baš su nju moderni mračnjaci bili proglasili relikvijom nacije."10 Tudi Črnjeva ostrina pa ne omaja splošnega vtisa o prevladi pozitivnega vrednotenja kristjanizacije
v hrvaškem zgodovinopisju.

5

Bogo Grafenauer, Pokristjanjevanje Slovencev, v: Zgodovina Cerkve na Slovenskem (ur. M. Benedik), Celje
1991 (dalje: Grafenauer, Pokristjanjevanje), str. 60.

6

Bogo Grafenauer, Zgodovina slovenskega naroda, I. zvezek: Od naselitve do uveljavljenja frankovskega fevdalnega reda, Ljubljana 1954 (dalje: Grafenauer, Zgodovina I ), str. 158 in passim.

7

Josip Buturac in Antun Ivandija, Povijest Katoličke crkve me# u Hrvatima, Zagreb 1973 (dalje: Buturac–
Ivandija, Povijest Katoličke crkve), str. 36.

8

Povijest Hrvata: Srednji vijek (ur. F. Šanjek), Zagreb 2003, str. 80.

9

Recimo: Nada Klaić, Povijest Hrvata u srednjem vijeku, Zagreb 1990 (dalje: N. Klaić, Povijest Hrvata), str. 44.

10

Zvane Črnja, Kulturna historija Hrvatske : Ideje – ličnosti – djela, Zagreb 1964, str. 86.
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Treba se je vprašati, zakaj je temu tako. Prvi in bistveni razlog za razlike med
slovensko in hrvaško historiograﬁjo je gotovo struktura virov. Na eni strani je namreč vir za pokristjanjevanje Karantancev, znamenita Spreobrnitev Bavarcev in
Karantancev (Conversio Bagoariorum et Carantanorum), ki je kljub svoji izraziti
tendenčnosti relativno bogata s podatki in nudi manj manevrskega prostora za interpretacijske obrate.11 Hkrati je s svojo dikcijo zlasti od 19. stoletja lahko vzbujala
odpor, ko je niso zmogli brati kot to, kar je, namreč spomenica enega cerkvenega
središča, ki se čuti ogroženo zaradi pojava drugega.12 (Iz podobnih razlogov so kot
gobe po dežju že stoletja pred nastankom Spreobrnitve nastajale legende o antičnih
ali kar apostolskih ustanoviteljih posameznih krajevnih cerkva13 in s svojim repom
mahale še v poznem 19. stoletju, v splošni zavesti pa še bistveno dlje.) Ker so morali vsi zgodovinarji zajemati iz nje, so jo vse preveč postavljali v kontekst aktualnih
slovansko (ali slovensko)-nemških trenj, s katerimi ni imela nič opraviti, vseeno pa
se je takšna paradigma njenega branja nadaljevala vse do poznega Grafenauerja.14
V hrvaškem primeru je položaj temeljito drugačen. Oba temeljna vira, zapisi Konstantina Porﬁrogeneta in njegovega nadaljevalca v spisu O upravljanju cesarstva
(De administrando imperio) in Tomaža Arhidiakona v Salonski zgodovini (Historia
Salonitana)15, sta precej skrivnostna, saj pravzaprav ne odgovorita jasno na bistvena
vprašanja in ponujata včasih precej protislovno podobo, iz katere je nemalokrat
sploh težko izluščiti zgodovinsko jedro, kar pa po drugi strani daje več prostora
(različnim) interpretacijam, za kakršne ob Spreobrnitvi preprosto ni možnosti.
Enako kot struktura virov na razlike v ocenjevanju procesa pokristjanjevanja
vpliva 'konec zgodbe'. Ta spet skoraj ne bi mogel biti bolj različen. Na eni strani
imamo tako popolno vključitev Karantanije v ustroj frankovske države leta 828
in na drugi osamosvojitev hrvaške kneževine pod frankovskim patronatom, o kateri piše tudi avtor De administrando imperio. Vendar ne eno ne drugo s samim
pokristjanjenjem nima nujne zveze, kot je jasno poudaril Grafenauer šele v enem
svojih zadnjih prispevkov na to temo,16 potem ko poprej ta ločnica ni bila do te
mere izražena.17 A je omenjeni zgodovinar že od vsega začetka izpostavljal, da je
šele dogajanje po uporu Ljudevita Posavskega prineslo odločilne spremembe. Pozornost slovenskih premišljevalcev pokristjanjevanja na njegovo (domnevno) sovpadanje z izgubo samobitnosti Karantancev so še povečevala in domišljijo še bolj

11

Ne glede na svoj odnos do njegove vsebine tako zgodovinarji že od Valvazorja naprej v glavnem sprejemajo
osnovno kronologijo tega spisa. Seveda vsaj starejši dodajajo še legendarne primesi, kot bo še razvidno.

12

Herwig Wolfram, Conversio Bagoariorum et Carantanorum : Das Weissbuch der Salzburger Kirche # ber die
erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien, Dunaj–K# ln–Gradec 1979, str. 15 ss.

13

Prim. Heinrich Schmidinger, Patriarch und Landesherr: Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileia
bis zum Ende der Staufer, Gradec–K# ln 1954, str. 3. Gl. še Peter Barton, Die Fr# hzeit des Christentums in
Österreich und S# dostmitteleuropa bis 788, Gradec–K# ln 1975, str. 17.

14

Nekaj o tem gl. v nadaljevanju v razdelku o Cirilu in Metodu.

15

Za pregleden prikaz virov za pokristjanjevanje hrvaških dežel gl. Buturac–Ivandija, Povijest Katoličke crkve,
str. 36 ss., in Šanjek, Crkva i kršćanstvo, str. 46 ss.

16

Gl. Bogo Grafenauer, Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje, Ljubljana 1994 (dalje: Grafenauer,
Oblikovanje), zlasti str. 7, op. 2.

17

Gl. recimo Grafenauer, Zgodovina I, str. 152.
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burila poročila o uporih zoper prodiranje nove vere, do katerih je po Spreobrnitvi
prihajalo predvsem v času vladavine kneza Hotimira. Slednji so s svojim zaključkom – porazom poganske strani – ponekod v literaturi in celo v historiograﬁji
pridobili pridih nacionalne katastrofe, denimo v romanu Mimi Malenšek # rtomir
in Bogomila še iz srede 20. stoletja.
V tej luči ni presenetljivo, da je že Franc Kos v začetku 20. stoletja lahko zapisal oceno zmage krščanstva v slovenskem prostoru, ki po svojem mešanju sladkih
in kislih tonov na las spominja na Grafenauerjevo skoraj sto let kasnejšo sodbo
in ravno tako postreže s svarilnim zgledom polabskih Slovanov, ko neprizanesljivo ugotavlja: "Na ta način so dobili tujci v katoliški stranki zanesljivo oporo, da
so laže prihajali v deželo ter si lastili slovensko zemljo. Na drugi strani pa je bilo v
narodnem oziru dobro, da so primeroma zgodaj sprejeli sveto vero. Njim se ni godilo tako, kakor nekaterim polabskim Slovanom …"18 'Potujitveni učinek' Kosovih
besed je tem večji, ker je njegov namen pravzaprav pobijati skrajna, pokristjanjevanju kot pospeševalcu prevladujočega vpliva tujcev v Karantaniji docela nenaklonjena stališča zlasti Janeza Trdine,19 ker govori o 'sveti veri' skoraj v isti sapi kot
izraža precej zadržano oceno o vlogi pionirskega krščanstva med Karantanci in
mu docela jasno obeša enako odgovornost za prodor tujega med njimi.
Ugotoviti je torej potrebno, da sta tako Kos kot Grafenauer v bistvu dediča
precej dolgega historiografskega izročila. Kot njegov izvir oba pravilno opredelita
Megiserjevo (in Christalnigovo) delo Annales Carinthiae iz leta 1612.20 Tam razmeroma skopa poročila Spreobrnitve o izbruhih karantanskega nezadovoljstva
zaradi uvajanja nove vere in o začasnem izgonu vseh duhovnikov prvič doživijo
precejšnjo nadgradnjo, poudarek pa se prestavi na obračunavanje med Karantanci samimi, od katerih so eni krščanstvu naklonjeni, drugi pa ga skušajo z orožjem
uničiti (kar pozneje igra veliko vlogo tudi v interpretacijah Prešernovega Krsta pri
Savici). Dostopnejši je Megiserjev zapis širši slovenski javnosti predvsem, ker ga
je bolj ali manj natančno povzel tudi veliko vplivnejši Valvazor. Od njega je med
drugimi kajpak zajemal France Prešeren. A če je to znano dejstvo, je manj znano
in opaženo, da si je v primerjavi z njim (in z Megiserjem) privoščil pomembno in
zvito prestavitev težišča.
Megiser in za njim Valvazor vesta povedati o nezaslišanem divjanju poganskih
Slovencev zoper pripadnike nove vere. Graščak z Bogenšperka ob tem (v slovenskem prevodu Mirka Rupla) zapiše: "Tako so krščanstvo na raznih krajih preganjali
in napadali. Ker ni bilo dovolj odpora in je njihova nezvestoba bila hitrejša ko kazen,
je tekla kri ko divja reka. Trgali so ženam dojenčke od prsi, jih metali na kup k ugrabljenim otrokom ter vse skupaj sežigali. Žene in dekleta so privezovali k drevesom,
jim parali trebuhe ter jim trgali čreva in drob ali pa streljali s puščicami nanje."21
Podobno, kot najhujša grozodejstva obesi poganom, zelo naklonjeno popisuje lik

18

Franc Kos, O bojih med krščanskimi in poganskimi Slovenci v osmem stoletju: Poglavja iz zgodovine Slovencev
do leta 900, v: Franc Kos, Izbrano delo (ur. B. Grafenauer), Ljubljana 1982 (dalje: Kos, O bojih), str. 142.

19

Prim. Kos, O bojih, str. 152.

20

Kos, O bojih, str. 147; Grafenauer, Oblikovanje, str. 7, op. 2.

21

Navedeno po: Mirko Rupel, Valvasorjevo berilo: Druga dopolnjena izdaja (ur. B. Reisp), Ljubljana 1969, str. 240.
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in delo Hotimirovega naslednika Valdunga (Prešernovega Valjhuna), ki je v njegovem prikazu nedvomno pozitiven junak. Drugače je pri Prešernu. V Slavi vojvodine
Kranjske zapisano o "krvi, ki da je tekla kot reka," celo povprečnemu poznavalcu
Krsta prikliče v spomin znani verz o "preliti krvi, ki bi napolnila jezero." A kontekst
omenjenega si bo treba natančneje ogledati. V prvih verzih Uvoda beremo: "Valjhun, sin Kajtimara, boj krvavi / že dolgo bije za krščansko vero, / z Avreljam Droh se
več mu v bran ne stavi, / končano njuno je in marsiktero / življenje, kri po Kranji, Korotani / prelita napolnila bi jezero. / Gnijo po polji v bojih pokončani / trum srčni vojvodi, in njih vojšaki, / sam # rtomir se z majhnim tropam brani." Glede na besedilo je
malo dvoma, čigava kri je po Prešernovem mnenju napolnila Kranjsko in Koroško
in čigava trupla ležijo po deželi. Ne da bi veliko spreminjal Valvazorjevo dikcijo, je
pesnik iz Vrbe premeteno naslikal povsem drugačno podobo pokristjanjevanja: zagovorniki krščanstva nenadoma niso več žrtve brutalne poganske reakcije, marveč
agresivni nasilneži, ki pobijejo cvet slovenskega (poganskega) plemstva, kar še bolj
pride do izraza ob otvoritvi drugega dela pesnitve, Krsta, saj je epilog poganskega
poraza grozljiv: "Na tleh leže slovenstva stebri stari, / v domačih šegah vtrjene postave; / v deželi parski Tesel gospodari, / ječe pod težkim jarmam sini Slave, / le tujcam
sreče svit se v Kranji žari, / ošabno nosjo ti pokonci glave."
Od tod ni več daleč do Kosove in Grafenauerjeve ocene pokristjanjevanja. Tisto, kar je bilo v Spreobrnitvi bolj ali manj zgolj lapidarno nakazano, je pri Megiserju doživelo obogatitev z vrsto pikantnih podrobnosti in s temo razdvojenosti
Karantancev, kar je skoraj dobesedno prevzel Valvazor. Toda oba omenjena pisca
sta najhujše zločine naprtila poganski strani. Linhart je bil do krščanstva resda neprimerno bolj kritičen, ker je izrazil mnenje, da so s pokristjanjevanjem pridobili
predvsem salzburški in freisinški škofje, a se je opiral skoraj izključno na samo
Spreobrnitev in ni vključil Megiserjevih dodatkov. Šele pesnik Prešeren je pravzaprav utrl pot poznejšim (sladko-kislim, a pretežno kislim) interpretacijam pokristjanjevanja v slovenskem zgodovinopisju in je s tem pravzaprav zaslužen za najznačilnejši pokristjanjevalni mit. Zato ni čudno, da so debate, čigav je pravzaprav
Krst in kako ga brati, še danes izjemno žive.22
Navedek iz Črnjevega besedila dokazuje, da bi lahko tudi v primeru hrvaške
pokristjanjevalne zgodbe prevladala drugačna interpretacijska paradigma. Saj navsezadnje tudi v njej v De administrando imperio srečamo poročilo o hrvaški vstaji zoper krščanske Franke, ki naj bi pobijali celo njihove otroke, na kar namiguje
Črnja v odlomku o Višeslavovi krstilnici.23 Vendar je zaradi ugodnejšega političnega epiloga pokristjanjevanja (ki, kot rečeno, z njim ni nujno povezan) lahko celo
Klaićeva, ki omenja zvezo meča in križa pri Frankih in je do posameznih vidikov
kristjanizacije kritična, ugotovila: "Tako su se Hrvati zahvaljuju# i Francima uključili u veliku krš# ansku zajednicu i, što je još važnije, dolazak Franaka omogu# io je
stvaranje hrvatske kneževine."24

22

Temeljno delo o tem je še vedno Marko Juvan, Imaginarij Krsta v slovenski literaturi, Ljubljana 1990, debata
pa se je z nezmanjšano intenzivnostjo nadaljevala (in se še nadaljuje) tudi kasneje.

23

Gl. denimo N. Klaić, Povijest Hrvata, str. 25.

24

Prav tam, str. 45.
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Tudi druge pokristjanjevalne zgodbe razumljivo poznajo dramatične preobrate
in vstaje starovercev, ki praviloma vključujejo zelo krvave obračune in žrtve na obeh
straneh.25 A če v veliki večini zgodb prevlada pozitivna ocena procesa kot celote, je
v slovenskem zgodovinopisju praktično do danes drugače. Ob prepričanju, da je bil
sprejem krščanstva vsaj deloma soodgovoren za izgubo karantanske samostojnosti,
je k temu nemalo prispeval ugled nacionalnega pesnika, ki je kot prvi zaostril robove tovrstnega prikaza dogajanja, zgodovinarji pa so mu v glavnem sledili.

III.
Dediščina antičnega krščanstva, ki je bila v slovenskih in hrvaških deželah precej
bogata, je kot drugo potencialno izhodišče tvorbe s pokristjanjevanjem povezanih
zgodovinskih mitov v preteklosti odmevala predvsem v številnih ustanovitvenih
legendah, ki so imele velik pomen v cerkvenopolitičnem boju različnih škofovskih
sedežev. Značilna zgleda zanje sta na Slovenskem oglejska Mohorjeva legenda, po
kateri naj bi krščanstvo v osrednje slovenske pokrajine zanesla evangelist Marko
in njegov učenec Mohor,26 in na Hrvaškem splitska legenda sv. Dujma, s katero
je svoje prvenstvo utemeljevala splitska metropolija, dedinja antične salonske.27
Tudi papež Hadrijan II. se je ob imenovanju Metoda za nadškofa v Sremu skliceval
na avtoriteto sv. Andronika, ki naj bi kot eden dvainsedemdesetih ožjih Jezusovih
učencev ustanovil sirmijsko škoﬁjo.28
Še do konca 19. stoletja so tovrstne legende našle svoje mesto v resnem zgodovinopisju. Tako je v hrvaškem primeru Vjekoslav Klaić v svoji obsežni sintezi
hrvaške zgodovine čisto ob izteku stoletja brez pomislekov še štel omenjenega
Andronika za dejanskega ustanovitelja sirmijske krajevne cerkve in sv. Dujma postavljal v 1. stoletje in ga razglašal za učenca apostola Petra.29 Med Slovenci je skoraj sočasno svojo Pokneženo groﬁjo Goriško in Gradiščansko napisal Simon Rutar
in v njej pokristjanjevalno zgodovino začel s sv. Markom, ki naj bi že okrog leta 46
prišel v Oglej in tam kot svojega najzvestejšega učenca našel sv. Mohorja. Slednjega naj bi nato apostol Peter posvetil za prvega oglejskega škofa.30
V 20. stoletju je zavel povsem drugačen, tovrstnim cerkvenopolitičnih pokristjanjevalnim legendam izrazito nenaklonjen veter. Odpihnil jih je drugo za drugo

25

Gl. recimo številne primere v Padberg, Christianisierung.

26

Odličen prikaz legende in njene interpretacije podaja Rajko Bratož, Krščanstvo v Ogleju in na vzhodnem
vplivnem območju oglejske cerkve od začetkov do nastopa verske svobode, Ljubljana 1986 (dalje: Bratož,
Krščanstvo v Ogleju), str. 42 ss.

27

Za Dujmovo legendo gl. npr. Ferdo Šišić, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb 1925 (ponatis
1990) (dalje: Šišič, Povijest Hrvata), str. 290 ss.

28

Prim. Herwig Wolfram, Grenzen und Räume : Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung, Dunaj 1995
(dalje: Wolfram, Grenzen und Räume), str. 262 .

29

Gl. Vjekoslav Klaić, Povijest Hrvata: Knjiga prva, Zagreb 1899 (ponatis Zagreb 1972), str. 37.

30

Gl. Simon Rutar, Slovenska zemlja: opis slovenskih pokrajin v prirodoznanskem, statistiškem, kulturnem
in zgodovinskem obziru, I. del: Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska, Ljubljana 1893 (ponatis Nova
Gorica 1997), str. 9.
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in v zgodovinopisju zlepa ni bilo nikogar več, ki bi jih razglašal za suho zlato, kakor
sta to lahko počela Klaić in Rutar. Njihova usoda se je spremenila do te mere, da
so zgodovinarji v svoji vnemi spodkopali zgodovinsko jedro legend ponekod tudi
tam, kjer bi vendarle znalo biti, kot morda najbolje kaže usoda lika sv. Mohorja,31
navsezadnje tudi Janeza iz Ravene, o čemer bo govor v naslednjem razdelku.
Če so izgubile svoj čar za zgodovinarje, ga legende niso izgubile vsaj za bolj
katoliško navdahnjene leposlovne avtorje. Mohorjeve legende v slovenski književnosti namreč ni ovekovečil zgolj tolminski duhovnik Alojzij Carli v prvem katoliškem romanu na Slovenskem Zadnji dnevi v Ogleju iz leta 1874, marveč skoraj
sto let pozneje ravno tako njegov duhovniški kolega, cistercijan Metod Turnšek, v
romanu o 14. stoletju Božja planina, izdanem 1965.32

IV.
Naslednjo plodno žarišče nastanka pokristjanjevalnih mitov, ki je v splošni zavesti
najbolj v ospredju, je vprašanje utemeljiteljskih ﬁgur lokalnih in regionalnih krščanstev, ki smo se ga deloma dotaknili že z legendami iz antike. Pokristjanjevanje
– denimo – na Češkem navadno povezujemo z osebo sv. Venčeslava, na Irskem
z osebo sv. Patrika, na Norveškem s sv. Olafom. Vrsto nemških metropolitanskih
središč naj bi utemeljili zagreti misijonarski menihi in škofje. Pravzaprav bi lahko
rekli, da je hrvaška zgodba o kristjanizaciji v tem kanonu nekako izjema, saj praktično ne pozna gigantske postave svetniškega oznanjevalca ali novi veri posebej
naklonjenega domačega vladarja, čeravno so nekateri, predvsem krščanstvu izrazito naklonjeni zgodovinarji, v to vlogo skušali potisniti predvsem kneza Trpimirja z njegovo darovnico in Branimirja zaradi njegovega prijaznega dopisovanja
s papežem Janezom VIII. Posebna zgodba je prav tako (domnevni) knez Višeslav,
eponim slovite in že evocirane krstilnice, najbolj znanega spomenika pokristjanjevalnega obdobja na Hrvaškem.33
A najprej se ustavimo ob utemeljiteljskih likih na Slovenskem. Kot sem ugotavljal že ob splošni podobi procesa kristjanizacije, tudi ob tem vprašanju osrednji
vir, Conversio, vsaj zgodovinarjem pušča le malo manevrskega prostora. Zato niti
ni presenetljivo, da ima med zaslužnimi za širjenje krščanstva v naših zemljepisnih
širinah vse od Megiserja do Grafenauerja – če ne upoštevamo kajpak pasusov, v
starejši historiograﬁji posvečenih sv. Marku in Mohorju, za katere pa je bilo omenjeno, da jih v 20. stoletju ni več moč srečati – vodilno vlogo nesporno salzburški
nadpastir Virgil, skladno s prikazom v spisu, za katerega je naročilo dal eden njegovih naslednikov. Resda ve samo Valvazor povedati, da naj bi Virgil tudi osebno
obiskal Karantanijo, vendar ni za zgodovinarje nobenega dvoma, da je bil prav on

31

O tem gl. pregledno Bratož, Krščanstvo v Ogleju, str. 56 ss.

32

Gl. Aleš Maver, Oglej v slovenskem zgodovinskem pripovedništvu, Slavistična revija, letnik 51 (2003), št. 1
(dalje: Maver, Oglej), str. 58 s.

33

O Višeslavu gl. denimo N. Klaić, Povijest Hrvata, str. 45; Goldstein, Hrvatski rani srednji vijek, str. 233 s.
Bistveno drugače recimo Buturac–Ivandija, Povijest Katoličke crkve, str. 36.
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duša pionirske misijonske akcije v deželi, ki jo je salzburški škoﬁji kot misijonsko
območje dodelil že papež Zaharija.34 Na posvetni strani ima – se zdi – vsaj v novejšem zgodovinopisju najpomembnejšo vlogo knez Hotimir kot glavni pospeševalec sprejemanja krščanstva in kot zvest Virgilov in salzburški privrženec.35 Vsaj
ponekod v starejšem izročilu, predvsem pri Valvazorju, je v lik nekakšnega svetniškega vladarja izrisan tudi njegov poznejši naslednik Valdung (Valjhun), katerega
kariere kot pozitivnega junaka pa je bilo z uničujočim prikazom v Krstu pri Savici nepreklicno konec. Delno je od (odtlej) kanonizirane podobe Črtomirovega
nasprotnika v leposlovju odstopila Mimi Malenšek s svojim zanimivim slikanjem
odnosa med obema likoma v romanu # rtomir in Bogomila36 (kar seveda ne sodi v
zgodovinopisje).
Liturgični spomin katoliške cerkve na Slovenskem ne sledi stanju v historiograﬁji, saj na prvo mesto (v rangu obveznega godu) postavlja oglejskega patriarha
sv. Pavlina II., ki mu nekateri (neupravičeno) obešajo naslov 'apostola Slovencev',
čeprav je bila njegova vloga pri pokristjanjevanju Karantancev skromna, kot je
to za Oglej nasploh ugotavljal že Linhart. Bolj v ospredje od škofa Virgila stopa še
lik gosposvetskega kornega škofa sv. Modesta. Vsaj Pavlinovo izpostavljeno mesto
se da kajpak pojasniti s poskusi, da bi Salzburgu že v pionirskih časih krščanstva
v Karantaniji kot protiutež zoperstavili Oglej, pod njegovo cerkveno oblast je po
ureditvi Karla Velikega spadala večina slovenskega ozemlja.
Rečeno je bilo, da hrvaška kristjanizacijska narativa v glavnem shaja brez izstopajočih posameznikov. Izjema je verjetno zgolj Janez iz Ravene, po Tomažu
Arhidiakonu domnevni obnovitelj cerkvenega življenja po padcu Salone in prvi
nadškof obnovljene metropolije s sedežem v stolnici, nekdanjem Dioklecijanovem mavzoleju v Splitu.37 Usoda lika in dela tega moža v hrvaškem zgodovinopisju je nasploh zelo poučna za preučevanje pokristjanjevalnih mitov. Potem ko
mu je izdajatelj Liber Pontiﬁcalis Louis Duchesne že sorazmerno zgodaj odrekel
zgodovinsko eksistenco, saj naj bi bil Janez iz Ravene v resnici iz Ravene izvirajoči
Janez X., papež v času obeh ključnih splitskih sinod v letih 925 in 928,38 kar je
sprejelo tudi veliko hrvaških zgodovinarjev (med drugimi Klaićeva), skoraj nihče
pa ga ni več postavljal v 7. stoletje kot Tomaž Arhidiakon, sta Katičić in predvsem
Neven Budak v novejšem času Janeza nekako rehabilitirala. Pri tem sta se oprla na
najdeno omembo vnuka Velikega Severa, ene ključnih oseb Tomaževe narative o
Ravenčanovem delovanju v Dioklecijanovi palači, na napisu domnevno iz časa
bizantinskega cesarja Teodozija III. (715–717), sicer ohranjenem v prepisu iz 16.

34

O tem in o različnih datacijah tega koraka Grafenauer, Pokristjanjevanje, str. 37, in Wolfram, Grenzen und
Räume, str. 123.

35

Prim. za ilustracijo Grafenauer, Pokristjanjevanje, zlasti str. 38 ss.

36

Maver, Oglej, str. 60.

37

Pregledno o Janezu iz Ravene mdr. Šišić, Povijest Hrvata, str. 290 ss.; Buturac–Ivandija, Povijest Katoličke
crkve, str. 39 s.; Šanjek, Crkva i kršćanstvo, str. 48 s.; Goldstein, Hrvatski rani srednji vijek, str. 135 ss.; Neven
Budak v Neven Budak in Tomislav Raukar, Hrvatska povijest srednjeg vijeka, Zagreb 2006 (dalje: Budak–
Raukar, Hrvatska povijest ), str. 62 ss.

38

Gl. Louis Duchesne, Le provincial romain au XII siècle, v: Mèlanges d'arche# logie et d' histoire, zvezek XXIV,
Pariz–Rim 1904, str. 106.
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stoletja.39 Vprašanje o omenjeni morebitni utemeljiteljski ﬁguri hrvaškega pokristjanjevanja tako še zdaleč ni rešeno.
'Janezovo vprašanje' se tesno navezuje na vprašanje vloge bizantinskega misijona v Dalmaciji, ker je bil seveda Rim, od koder naj bi Janez prišel v Dalmacijo,
v času njegove domnevne akcije, o kateri poroča Tomaž, trden del bizantinske
države.40 S tem pa sem prispel še k zadnji potencialno 'mitotvorni' točki slovenske
in hrvaške pokristjanjevalne zgodovine, namreč k vprašanju za kristjanizacijo odločilnih misijonskih središč. Zanimivo je, da se tukaj obe zgodbi stakneta v neke
vrste 'oglejskem mitu'.41
Vendar izhodišči za to nista enaki. Glede pokristjanjevanja slovenskih dežel, je
še enkrat Conversio tista, ki jasno opredeli Salzburg kot ključno izhodišče karantanskega misijona. Zato v strogo historiografskih tekstih, kakor ob drugih vprašanjih, glede tega ni nikakršnega dvoma. Salzburški duhovniki, avtorji spisa, pretiravajo v povzdigovanju pomena svojega sedeža na račun drugih središč, ne toliko
Ogleja kakor Freisinga,42 katerega vlogo je od starejših slovenskih zgodovinarjev
izpostavil predvsem Linhart,43 toda osnovno sporočilo je nedvomno veljavno. Za
slovenske bralce v 19. in 20. stoletju odbijajoča dikcija Spreobrnitve, o kateri je bil
govor prej, pa ni povzročila zgolj zadržanega odnosa do kristjanizacije v celoti,
marveč tudi (v prvi vrsti zunaj zgodovinopisja) projiciranje razmejitve med oglejsko in salzburško cerkvijo po letu 811 v čas pokristjanjevanja. Oglej je marsikje
postal enakovreden, če ne celo pomembnejši in predvsem "boljši in prijaznejši"
pokristjanjevalni dvojnik Salzburga, ne da bi imelo to podlago v zgodovinskih dejstvih.44 Najbrž ne bo pretirano precejšnje vloge pri tem znova pripisati Prešernu,
ki je svojega Črtomira ob koncu Krsta poslal v Oglej, kjer v času dogodkov iz pesnitve (še) ne bi imel česa iskati. 'Oglejski mit' so z obema rokama pograbili tudi
drugi književni ustvarjalci, denimo že omenjena Alojz Carli in Mimi Malenšek, ob
njiju pa vsaj še Ilka Vašte.45

***
Če je Oglej na Slovenskem marsikdaj obveljal za protiutež frankovskemu Salzburgu, ne glede na to, da je bil tudi sam del karolinške države, na Hrvaškem njegov
prestiž izvira ravno iz tega, ker naj bi bil glavni nosilec frankovskega vpliva pri
kristjanizaciji hrvaškega prostora, pri čemer stopa s Salzburgom (če že) z ramo ob
rami, na drugi strani pa stoji Bizanc. Kot je bilo razvidno že iz zgoraj navedenih

39

Gl. nazadnje Budak–Raukar, Hrvatska povijest, str. 62 s.

40

Goldstein, Hrvatski rani srednji vijek, str. 238.

41

Sam izraz najdemo mdr. pri Grafenauer, Pokristjanjevanje, str. 32.

42

Prim. Peter Štih in Vasko Simoniti, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva, Ljubljana–Celovec 1995, str. 37.

43

Prim. Anton Linhart, Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije 1 in 2, Ljubljana
1981, 2, 29, 163 (str. 31).

44

Kot jasno ugotavlja tudi Grafenauer, Pokristjanjevanje, str. 32 s.

45

O tem podrobneje gl. v Maver, Oglej, passim.
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odlomkov, naj bi po mnenju hrvaških zgodovinarjev ravno Franki omogočili prvo
združitev hrvaških dežel in njihovo osamosvojitev izpod bizantinskega vpliva, s
tem pa tudi njihovo odločilno usmeritev na zahod. Zato se večini novejših zgodovinarjev zdi pomembno hkrati poudariti odločilni frankovski (torej oglejski) vpliv
na sprejem krščanstva v hrvaškem prostoru, ki naj bi bil bistveno močnejši od bizantinskega. Pri tem se soočajo s podobno težavo kot slovenski zagovorniki oglejskega misijona, saj v pisnih virih – z izjemo poznosrednjeveškega življenjepisa sv.
Ursa iz Vincenze46 – ni sledu o zgodnjem frankovskem misijonu, pač pa Konstantin Porﬁrogenet, njegov nadaljevalec in Tomaž Arhidiakon kot glavni pričevalci
o teh procesih obilno govorijo o tovrstni bizantinski aktivnosti. Po drugi strani
precej posrednih dokazov (kult zahodnih svetnikov, germanska imena cerkvenih
osebnosti, arhitekturne posebnosti cerkva) večini sodobnih zgodovinarjev vendarle omogoča, da z dobrimi razlogi pokažejo na prevladujoč oglejski frankovski
vpliv,47 kar se v slovenskem primeru seveda ne da in zgodnja oglejska misijonska
akcija ostaja v mejah mitičnega.

Aleš Maver
THE MYTHS ABOUT CHRISTIANIZATION AMONG SLOVENES AND
CROATS IN RECENT SLOVENE AND CROATIAN HISTORIOGRAPHY

SUMMARY
Christianization was one of the central phenomena of the history of the (early) Middle Ages in
most European countries and had a decisive inﬂuence on the subsequent course of history. It is
no surprise then that a series of historical myths about it developed nearly everywhere. These
tried to summarize Christianization in a simple way; however, as contemporary research reveals,
this was almost always a long, and only rarely a linear process.
Because this process also had a strong inﬂuence on the Slovene and Croatian space, it was
accompanied in both Slovene and Croatian historiography by some inﬂuential historical myths
that often resounded in literature and other arts. As in the rest of Europe, the key points were the
general attitude to the phenomenon of Christianization and its results; the relationship towards

46

Gl. Budak–Raukar, Hrvatska povijest, str. 66 s.

47

Prim. v najnovejšem času N. Klaić, Povijest Hrvata, str. 44 s.; Goldstein, Hrvatski rani srednji vijek, str. 230 ss.;
Budak–Raukar, Hrvatska povijest, str. 65 ss. V drugačnih časih evforije po nastanku Kraljevine SHS je bizantinsko vlogo in vlogo Cirila in Metoda bistveno bolj poudaril Ferdo Šišić. Gl. Šišić, Povijest Hrvata, predvsem
str. 364 ss.
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ancient Christianity on Slovene and Croatian territory; the question of the duration of Christianization and of its leading protagonists who could be considered as the founders of Christianity
in a particular area; another resounding topic was the investigation of the centres from which
Christianity had arrived.
Even the ﬁrst and central point reveals a crucial di# erence in the perception of the Christianization process in Slovenia and Croatia. While Croatian historiography (and the broader culture) saw Christianity as the key element for incorporation into the sphere of Western Christian
civilization that even contributed to the strengthening of the medieval Croatian state, in a vein
similar to many other countries in Central and South-Eastern Europe, Slovene historiography by
rule closely connected it with the Caranthanians’ loss of political independence, which besides
the positive has also led to (sometimes prevalent) negative emphases. Only recently calls were
made for the two processes to be kept separate; in the general consciousness, the equality sign
between the acceptance of Christianity and the loss of Caranthanian independence was probably most markedly laid out by Prešeren’s Krst pri Savici.
In the ancient heritage, it was in particular the foundation legends that maintained their
importance because they were of good use in the ecclesiastical-political conﬂicts between individual ecclesiastic centres; in Slovenia, such example is the Aquilean legend of St. Hermagoras,
and in Croatia particularly the legend of St. Duje (Domnius). However, 20th century historiography banished these from the realm of historical fact.
As far as the precise dating of the acceptance of Christianity and the deﬁnition of its most
meritorious disseminators are concerned, Slovene historiography remains relatively uniformed,
because it almost unanimously, in line with the central source, relates (formal) Christianization
with the person of the Salzburg bishop Virgil, even though the broader consciousness and the
liturgical memory hold the stylized saints Modestus and Paulinus II as the main 'apostles to the
Slovenes'. The situation in Croatia is di# erent because of a lack of unanimity on the 'date' of
Christianization; however, the latter did not cause any considerable political shakeup, as was
pointed out above. This also explains why no emphasis appears on any particularly prominent
missionary ﬁgure, except for John of Ravenna, who is possibly the most typical example of the
destiny of a historical myth in Croatian historiographic consideration of the Christianization
process. After a relatively early attempt to push him completely into the area of legend, he has
recently staged a comeback into the area of more tangible historical fact.
At the end, it is necessary to talk about the last point that was of exceptional importance for
both historiographies. While contemplating the starting points of Christian mission, they both
somehow met at the 'Aquileia myth', i.e. the conviction about the leading role of the Aquileian
Church in the transfer of Christianity to Slovene and Croatian territory. However, the motives
that resulted in the same assertions content-wise, were considerably di# erent. It was particularly Slovene literature that tried to raise Aquileia, which was considered as the 'second Rome' for
Slovenes, in order to reduce the importance of Salzburg, which actually played the key role in
the evangelization of Slovene territory. This was not unusual in the 19th century, since this was
the time in which they easily read the 'White Paper' of the Salzburg Christianization e# orts, the
famous Conversio, as the prophecy or even the ﬁrst realization of the then topical Slovene-German tensions, with which it, of course, had no relation. In Croatia, on the other hand, they tried
to emphasize the role of Aquileia (sometimes together with Salzburg), thus stressing the Western orientation of the Croatian Church, away from the East and Byzantium, which, however,
was not entirely unimportant.
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Prispevek obravnava odnos Primoža Trubarja do Hrvatov. Pri knjižnem delu je
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pisma in drugih knjig, kot vodja tiskarne v Urachu pa je bil s knjigami v hrvaškem
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Ključne besede:

Reformacija, uraška tiskarna, Primož Trubar, Hrvatje.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 281–292, 52 cit., 2 sliki.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in nemški, povzetek nemški).

281

V. Raj{p: Primož Trubar in Hrvatje

Primož Trubar se je s Hrvati srečal že zelo zgodaj, s šolanjem na Reki. S hrvaško
govorico se je srečeval tudi v Šentjerneju, ko je upravljal tamkajšnjo faro. Kljub
temu je bilo njegovo glavno srečanje s Hrvati daleč od meja s Hrvaško in daleč od
hrvaškega jezikovnega področja – namreč takrat, ko je deloval na Nemškem.
Vrhunec je doseglo Trubarjevo delo za širjenje "prave stare vere" med Hrvati
in ostalimi južnimi Slovani v letih 1560–1564, ko je bil vodja Ungnadovega Biblijskega zavoda v Urachu. Vendar so bili stiki že starejši. Že v svoji prvi službi na
Nemškem je leta 1552 sprejel v Rothenburgu ob Tauberi Štefana Konzula,1 glagoljaškega duhovnika, doma iz Buzeta v Beneški republiki in iz koprske škoﬁje, ki je
bil nato prevajalec in korektor hrvaških knjig v uraški tiskarni. Naslednje leto je
iskal zanj službo, kot izvemo iz pisma, ki ga je pisal iz Kemptena 1553.2 Do tesnega sodelovanja pa je prišlo pri prevajanju protestantskih knjig in Svetega pisma v
hrvaščino in tiskanju v glagolici in cirilici.3 V Urachu se je Trubar srečal tudi s hrvaškim duhovnikom, ki se je takrat pridružil reformaciji, Pavlom Skalićem, ki velja
za avtorja ocene Trubarjevega prevajalskega dela leta 15594. V uraški tiskarni pa je
leta 1561 k prevajanju in tiskanju hrvaških knjig pritegnil tudi hrvaškega duhovnika iz Senja Antuna Dalmatina, ki je bil pred tem nekaj časa tudi v Ljubljani.5
Odnos Primoža Trubarja do Hrvatov in južnih Slovanov je bil v preteklosti
deležen velike pozornosti. Omenja jih že Jakob Andreae v pogrebni pridigi na
Trubarjevem pogrebu, kjer je poudaril, da Trubar s prevodi ni krepil le cerkve na
Kranjskem, temveč je zelo koristil tudi cerkvi na Hrvaškem in v Turčiji.6 Obavnava jo Mirko Rupel v študiji Trubar in Hrvati7, Janez Rotar v knjigi Trubar in Južni
Slovani,8 pa tudi poljudna literatura: Jožko Humar, Primož Trubar rodoljub ilirski9
in Jože Javoršek v knjigi Primož Trubar10.
Pomembno pobudo za prevajanje Svetega pisma v slovenščino ter Trubarjevo dejavnost v zvezi s prevajanjem Svetega pisma v hrvaščino in tiskanje drugih
hrvaških knjig v cirilici in predvsem v glagolici je dal Peter Pavel Vergerij (1498–
1565), nekdanji koprski škof, ki se je po letu 1549 pridružil reformaciji. Za načrt je

1

Franjo Bučar, Povijest hrvatske protestantske književnosti za reformacije, Zagreb 1910 (dalje: Bučar, Povijest
hrvatske protestantske književnosti za reformacije), str. 73.

2

Jože Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, Ljubljana 1986 (dalje: Rajhman, Pisma Primoža Trubarja), str. 22.

3

Alojz Jembrih, Stipan Konzul i 'Biblijski zavod' u Urachu, Zagreb 2007.

4

Franjo Bučar, Povijest hrvatske protestantske književnosti za reformacije, str. 73; Mirko Rupel, Primus
Truber. Leben und Werk des slowenischen Reformators, M# nchen 1965, str. 138, 154; Radoslav Katičić, Zur
Polemik von Primus Truber mit Paulus Skalich, v: Wiener slawistisches Jahrbuch, Band 53 (2007) (dalje:
Katičić, Zur Polemik von Primus Truber mit Paulus Skalich), str. 55–56.

5

Bučar, Povijest hrvatske protestantske književnosti, str. 94.

6

"Durch Welche windische Dollmetschung nicht allein die Kirchen in Crain hefftig erbawen / und zugenommen
/ sonder auch in Croatien / vnnd in der T# rckey grossen nutzen geschaffen / daß ettlich vil zu dem rechten
vnd seligmachenden Erkenntnus Jhesu Christi kommen ...".
Oskar Sakrausky, Primus Truber, Deutsche Vorreden, Wien 1989 (dalje: Sakrausky, Primus Truber), str. 69.

7

Mirko Rupel, Trubar in Hrvati, Slavistična revija, letnik 62 (1961) (dalje: Rupel, Trubar in Hrvati), str. 49–59.

8

Janez Rotar, Trubar in Južni Slovani, Ljubljana 1988 (dalje: Rotar, Trubar in Južni Slovani).

9

Jožko Humar, Primož Trubar rodoljub ilirski, Koper 1980.

10

Jože Javoršek, Primož Trubar, Ljubljana 1977, 20083, ob 500. obletnici je izdalo Protestantsko društvo
Primož Trubar.
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Primož Trubar, grafika
Avgusta Černigoja, 1947
(NUK, Kartografska in slikovna zbirka)

Primoža Trubarja skušal pridobiti z več pismi, vendar je Trubar nalogo sprejel šele
na sestanku v Ulmu od 24. do 27. januarja 1555, na katerem so bili Trubar, Vergerij, w# rttemberški teolog Jakob Andreae in ulmski teologi. Rezultat sestanka je bil
Trubarjev prevod evangelija po Mateju.11 Medtem ko načrtovani prevod in izdaja
v hrvaščini še nista uspela, je Trubar leta 1557 izdal naslednji delni prevod Svetega
pisma pod naslovom Ta pervi deil tiga noviga testamenta.12 Zanimiv je Trubarjev

11

TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA, SDAI PERVIZH VTA Slouenski Iefig preobernen. T# bingen 1555.

12

TA PERVI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA, VTIM SO VSI SHTYRI EVANGELISTI INV TV DIAne tih Iogrou,
fdai peruizh vta Slouenski Iefik, Skui Primosha Truberia fueiftu preobernen. Der erst halber Teil des newen
Testaments / darinn seind die vier Euangelisten / vnd der Apostel Geschichte / auß den f# rnembsten vnd
approbierten Lateinischen / Te# tschen und Wälschen / Alten vnd Newen Translationen / in die gemeine
Windische Sprach / jetz und zum ersten mal fleissig verdolmetscht, T# bingen 1557.
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nemški predgovor, ki ga je posvetil kristjanom na Kranjskem, Spodnjem Štajerskem, Koroškem, Krasu, v Istri in Slovenski marki.13 V predgovoru izvemo, da je
Trubar gojil misel in željo, da bi se Biblija prevedla v slovenščino in hrvaščino, že v
času, ko je služboval še v domovini in je za pridige v slovenskem jeziku uporabljal
latinske in nemške knjige.14 Zapiše tudi, da se mu ljudstvi slovenskih in hrvaških
dežel smilita zaradi turške nevarnosti in turških vpadov. Še posebej se mu smilita,
ker vesta malo ali skoraj nič, tudi ju nihče ne poučuje o najpotrebnejših in najbolj
tolažilnih delih "naše prave krščanske vere," ki bi jih moral poznati vsak razumen
človek za tolažbo in zveličanje svoje duše. Hudo mu je, ker ubogi Slovenci in Hrvatje (die armen Windischen und Crobaten) ne vedo ničesar o verskih rečeh, tudi
zaradi pomanjkanja pravih učiteljev in pridigarjev, razen tistih, ki znajo tuje jezike.
Hrvatje in Slovenci nimajo ne Biblije ne celotnega katekizma v svojih jezikih.
Nemškim bralcem je še razložil, da se hrvaščina piše v dveh črkopisih in da jo
govorijo na Hrvaškem in v Dalmaciji ter mnogi Turki, slišal pa je tudi, da hrvaško
govorijo in pišejo celo na turškem dvoru v Carigradu. Trubar tudi jasno pove, da
gre za dva različna jezika, vendar sta si bližja kot na primer slovenščina in češčina
ali poljščina.
Trubar je opozoril tudi na težave prevajanja. Med primeri navaja izraz Ave
Maria, ki je pri Slovencih zhestzhena si Maria, pri Hrvatih Sdrava bodi Ti Maria,
kar je Trubar izrazil kot Vesselisse Maria.15
V zvezi z odnosom Trubar in Hrvati so se pojavljala številna vprašanja, na katera so dajali raziskovalci različne poudarke in odgovore. Tako na primer Mirko
Rupel v svoji študiji glede širitve reformacije med Hrvati meni, da se med Hrvati
samimi ni mogla prav razviti. Kot razloge navaja bližino turške meje, velik vpliv
rimske cerkve na področju Beneške in Dubrovniške republike, nezadostno zanimanje plemstva v banski Hrvatski, nezaupanje do tujcev in nenazadnje tudi premajhen ugled hrvaških reformatorjev in slovstvenih delavcev.16
Hrvaški zgodovinar Stanko Jambrek v knjigi Hrvatski protestantski pokret17
v poglavju Velikani hrvatskoga protestantskog pokreta Trubarju sicer priznava pomen za reformacijo na Hrvaškem ("Vrijedno je istaknuti i veliki doprinos Primoža
Trubara i drugih Slovenaca reformaciji u Hrvata"),18 vendar mu med njimi ni posvetil posebnega poglavja, kot jih imajo Matija Vlačić Ilirik, Petar Pavao Vergerij
ml., Ivan Ungnad, Stipan Konzul, Antun Dalmatin in Grgur Vlahović. Oviro pri
objektivnem priznavanju pomena sodelavcev uraške tiskarne tako za objavljene

13

"Den Gotseligen Christen in den Landen / Crein / Vntersteyr / Karhenten / Karst / Histerreich / vnd in der
Windischen Marck / gesessen …".
Sakrausky, Primus Truber, str. 90.

14

"Vnd das die heilige Bibel sampt anderen guten Christlichen B# chern in die Windische vnd Crabatische sprachen w# rden recht verdolmetscht vnd gedruckt."
Prav tam, str. 91.

15

Prav tam, str. 103.

16

Rupel, Trubar in Hrvati, str. 57.

17

Stanko Jambrek, Hrvatski protestantski pokret XVI. i XVII. Stoljeća, Zaprešić 1999 (dalje: Jambrek, Hrvatski
protestantski pokret).

18

Jambrek, Hrvatski protestantski pokret, str. 139.
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knjige kot tudi objektivne težave povzroča gotovo spor, ki je nastal med Trubarjem in Konzulom leta 1562,19 nato prepričevanje raziskovalcev, kdo je imel prav,
in zanemarjanje analize globljih vzrokov za nesoglasje. Kritike prevodov so se namreč vrstile potem, ko so knjige že izšle. Tudi Rupel pri vprašanju o uspehu reformacije ne upošteva, da so bile politične razmere na Hrvaškem popolnoma drugačne od tistih v slovenskih deželah, ki so bile v neposrednem stiku z nemškimi
deželami. Šlo je za trgovske zveze, zastopniki stanov pa so sodelovali na državnih
zborih, s čimer so bili pri samem viru informacij, medtem ko je imel posrednejše
stike z deželami reformacije le manjši del Hrvatov.
Predvsem pa so se težave pojavljale že v tistem času, saj je bilo tiskarsko podjetje v Urachu zelo zahtevno. Težave namreč nikakor niso bile subjektivne, vsaj v
prvi vrsti ne, temveč tudi objektivne, saj so bila pričakovanja v zvezi s podjetjem
različna, velikokrat zelo oddaljena od realnih možnosti.
Na težavnost kaže že poimenovanje uraškega tiskarskega zavoda. V Enciklopediji Slovenije ga najdemo pod geslom Ungnadov zavod, imenovan prav
tam tudi Biblijski zavod "za tiskanje slovenskih in hrvaških protestantskih knjig."20
Drugi avtorji so uporabljali druga imena: "s# dslawische Druckerei" in "s# dslawische B# cherdruck" (Kostrenčić),21 pri Bučarju pa je tiskarna poimenovana kot
"hrvatska tiskara" in tudi "hrvatsko-slovenska tiskara" ter "jugoslavenska tiskara."
Nasprotno z Bučarjevim poudarjanjem zveze "hrvatska tiskara" je France Kidrič
navajal izraz "južnoslovanska tiskarna."22
Trubarjevo delo v Ungnadovem zavodu je bilo v skladu z misijonsko usmerjenostjo w# rttemberške cerkve namenjeno ne le Hrvatom, temveč tudi južnim
Slovanom v turški državi,23 kjer je bil slovanski jezik na turškem dvoru med poslovnimi jeziki (die Windische auch ein Haubtsprach ist).24
Da je Trubar v svoje delo vključeval tudi Hrvate, je razvidno iz njegovih pisem. O njih piše v zvezi s turško nevarnostjo, saj so bili izpostavljeni še bolj kot
Slovenci. V pismu Henriku Bullingerju, pridigarju v Z# richu, piše 13. marca 1557
o turški nevarnosti, ki preti Slovencem in Hrvatom (Windischen und Crobaten)
in se utegne prihodnje poletje z vso silo obrniti proti hrvaškim in slovenskim deželam (crobatischen und windischen länder).25 V naslednjih treh pismih Trubar

19

Prav tam, str. 157.

20

Enciklopedija Slovenije, 14. knjiga, geslo Ungnadov zavod, Ljubljana 2000, str. 43.

21

Ivan Kostrenčić, Urkundliche Beiträge zur Geschichte der protestantischen Literatur der S# dslawen in den
Jahren 1559–1565, Wien 1874.

22

Rotar, Trubar in Južni Slovani, str. 12.

23

Prvi del novoga testamenta 1562; Sakrausky, Primus Truber, str. 214: "Nun auß diesem jetzerzelten vnnd
warhaftigen Bericht (gnädigister Herr K# nig) wie es vmb das Creinerisch / Illyrisch / Windisch / Crobatisch
/ Dalmatinisch / Boßnarisch / S# rfisch vnd Bulgarisch Christlich arm Volck / auch vmb ettlich T# rcken zur
diser jetzigen zeit / ein gestalt und gelegenheit hat " Prav tam, str. 217: "... zu der Cirulischen Truckerey vnd
Geschriften (deren sich die Christen in der T# rckey / vnd die T# rcken selbst / w# lche in Europa wonen / am
meisten gebrauchen"

24

Peter Scherber, Abwehr oder Missionierung der T# rken? Kulturelle Konzepte zur Zeit des Religionsfriedens
als Entstehungsbedingungen der slowenischen Literatur und Sprache, v: Ein Leben zwischen Laibach und
T# bingen. Primus Truber und seine Zeit, M# nchen 1995.

25

Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 27.

285

V. Raj{p: Primož Trubar in Hrvatje

Hrvatov ne omenja. V pismih od leta 1560 do 1564, pa omenja Hrvate v domala
vseh pismih. Tako piše v tem času o Hrvatih v 45 pismih kar 33 krat, največkrat
v zvezi s tiskom v uraški tiskarni. Iz Kemptena piše 2. januaja 1560 kralju Maksimilijanu, da si prizadeva, "da bi se Biblija in druge dobre potrebne knjige prav in
razumljivo v slovenski in hrvaški jezik prevedle, pa da bi se s takimi knjigami po
božji milosti Kristusovo kraljestvo proti Turčiji in v njej povečalo ter veliko tisoč
duš ohranilo."26
V pismu deželnemu glavarju Jakobu Lambergu, deželnemu oskrbniku Joštu
Gallenbergu in kranjskim odbornikom 12. januarja 1560 je povezal usodo nove
vere v svoji domovini in na Hrvaškem, ko mu je bilo zaradi suma krivoverstva prepovedano nadaljnje tiskanje knjig: "Po svoji stari navadi je satan spet poskusil z
dvorskimi spletkami zatreti razvoj evangelija v naši domovini in na Hrvaškem."27
Naslovnike je prosil za potrdilo, da v njegovih spisih ni nič v nasprotju z augsburško veroizpovedjo ter da so knjige razumljive, ker ne gre le za njega samega
("in ker se tiče ta zadeva ne samo moje osebe, temveč tudi časti božjega sinu in
razširjanja njegovega evangelija, pa blaginje kranjskega, slovenskega in hrvaškega ljudstva"), temveč tudi za obljubo Ungnada in vojvode W# rttemberškega, da
bosta v primeru, če je vse v redu, poskrbela, "da bi se prevajanje Biblije v slovenski
in hrvaški jezik nadaljevalo."28
Ob kritiki njegovih prevodov, domneval je, da gre za Pavla Skalića, pa je
bil zelo odločen in je zahteval, da ga ocenjujejo le Slovenci, ko je pisal 8. marca 1560 vojvodi W# rttemberškemu: "… da hoče imeti za presojevalce in sodnike
svojih spisov samo Kranjce, Spodnještajerce, Korošce, Istrane in tiste iz Slovenske marke, ne pa Bezjakov (mednje šteje Skalića, op. avtorja), Hrvatov, # ehov in
Poljakov."29
Baronu Ivanu Ungnadu je 1. aprila 1560 sporočil, da so njegove knjige prevedene v hrvaščino in pripravljene za tisk, o pomenu teh knjig pa: "In vaša milost naj
poleg tega ve, da sta zdaj dva hrvaška duhovnika vse moje često imenovane knjige
spravila v hrvaški jezik in črke, te so mnogi Hrvati pregledali in potrdili ter želijo,
da se kmalu natisnejo; pravijo, da bodo veliko koristile ne samo na Hrvaškem in v
Dalmaciji, temveč na Turškem do Konstantinopla."30
Kralju Maksimilijanu je 15. julija 1560 pisal iz Stuttgarta v zvezi z natisom
prevoda svoje knjige v hrvaščino, češ da je prevod že gotov ("že prenesen v hrvaški
jezik in pisavo"), da so pripravljene hrvaške črke, ki so še boljše, kot jih imajo v Benetkah, ter zmožne osebe za hrvaški tisk: "… tako da nam zdaj, Kristusu bodi hvala,
ničesar ne manjka in ničesar ne potrebujemo za slovensko in hrvaško prevajanje
razen zalaganja tiska in vzdrževanja treh hrvaških oseb." In ravno glede slednjega
se je obrnil na kralja ("spet v imenu in zaradi slovenske in hrvaške cerkve"), da bi

26

Prav tam, str. 42.

27

Prav tam, str. 53.

28

Prav tam, str. 54.

29

Prav tam, str. 56; Katičić, Zur Polemik von Primus Truber mit Paulus Skalich, str. 60.

30

Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 62.
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ta pomagal pridobiti deželane Avstrije, Štajerske in Koroške (le Kranjci so namreč
podprli slovenski tisk) ter ogrske in hrvaške grofe za soﬁnanciranje tiska ("da bi
nam pomagali zalagati slovenski in hrvaški tisk").31
Za podporo hrvaškemu tisku je prosil tudi kranjske deželne stanove. V pismu
iz T# bingena 26. januarja 1561 jim je sporočil, da želi pred odhodom na Kranjsko
opraviti še poskus s hrvaškim tiskom, zaradi česar je spravil Konzula iz Regensburga s hrvaško tiskarno v T# bingen. Vendar je Konzul hudo zbolel, zato prosi
stanove, naj pošljejo enega ali dva Hrvata, ki bi popravljala tekste, ter da bi zanj ali
zanju "zavoljo božje časti in blaginje hrvaške cerkve" prevzeli še potne stroške do
T# bingena.32
Vendar so bile s tiskom težave. O njih je Trubar pisal 19. marca 1561 ljubljanskemu cerkvenemu odboru, zadevale pa so pravilnost prevodov. Za Konzula je zapisal, da ni nikakršen Hrvat, in je prosil: "Zato ljubi bratje, ozrite se po kakem pravem Bosancu ali Uskoku, ki bi znal pravilno hrvaško in cirilsko govoriti in pisati."33
Kralju Maksimilijanu pa je 27. oktobra 1561 že sporočil, da je natanko poizvedel, če so prevod, ortograﬁja in črke novega hrvaškega in cirilskega tiska čitljivi
in razumljivi po vsej Hrvaški, Dalmaciji in Bosni, "zato so tedaj tudi deželani na
mojo prošnjo poslali nekaj slov z novimi hrvaškimi in cirilskimi spisi v Benetke k
tiskarjem hrvaškega in cirilskega tiska, dalje v Istro, Reko, Senj, Metliko in druge
kraje." Na osnovi odgovorov je dognal, da je prevod v obeh pisavah in tiskih pravilen in razumljiv.34
Tudi ko je Trubar leta 1561 zamujal s prihodom v Ljubljano leta 1561, se je
kranjskim stanovom opravičil za zamudo, ker je (v tiskarni) "prijetno in všečno
delo opravil, da je tako upati, da se prava vera ne bo širila samo v teh deželah, temveč bo tudi na Hrvaškem, v Dalmaciji, Srbiji, Bosni in Bolgariji rasla in se širila."35
Vendar so se s prevajanjem v hrvaščino pojavljale težave, saj prevajalci, ki so
bili na razpolago, niso bili zmožni zadostiti zahtevam in pričakovanjem ﬁnancerjev, pa tudi Trubarja ne. Pri tem bi rad opozoril, da je prišlo do sporov ravno zaradi
vprašanja jezika. Očitki, ki jih je bil Trubar deležen od recenzenta glede pravilnosti
prevoda, so zadevali jezikovno vprašanje.36 Trubarjevi prevodi naj bi bili namreč
takšni, da bi bili razumljivi čim širšemu slovanskemu svetu. Da to seveda ni bilo
mogoče, tako kot tudi nikdar kasneje ne, je že drugo vprašanje. Vsekakor pa je
tudi Trubar v zvezi s Cerkovno ordningo obljubljal Ungnadu, "da bomo s to knjigo
/.../ prinesli veliko korist slovenskemu, potem hrvaškemu ljudstvu /.../, ko se bo čisti
nauk svetega evangelija povsod po Kranjskem, v Slovenski marki in med Hrvati
širil čedalje bolj...".37

31

Prav tam, str. 77.

32

Prav tam, str. 80.

33

Prav tam, str. 19/84.

34

Prav tam, str. 22/94.

35

Prav tam, str. 26/116, 118.

36

Katičić, Zur Polemik von Primus Truber mit Paulus Skalich, str. 59.

37

Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 38/164.
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Hrvatje so prisotni tudi v nemških predgovorih slovenskih knjig. V 'Ta pervi
deil tiga noviga testamenta' 1557, ki ga je posvetil "pobožnim kristjanom v deželah
Kranjski, Spodnji Štajerski, Koroški, Krasu, Istri in Slovenski marki," piše, da si je
že v času, ko je pridigal v domovini v slovenščini po latinskih in nemških knjigah, želel, da bi bilo Sveto pismo skupaj z drugimi dobrimi krščanskimi knjigami
prevedeno in natisnjeno v slovenščini in hrvaščini. Dalje poudarja, da se mu smili
ljudstvo slovenskih in hrvaških dežel, zaradi turškega pritiska, predvsem pa zaradi
nepoznavanja naše prave krščanske vere (unsers waren Christlichen Glaubens).
Seveda je vprašanje, na katero ljudstvo ali ljudstva misli Trubar pod imenom
Hrvati. V nagovoru najdemo le Istro, en del je Trubar dobro poznal, saj je bil v okviru Svetega rimskega cesarstva in dežele Kranjske, iz drugega dela, beneške Istre pa
je prihajal Peter Pavel Vergerij in njegov tesni sodelavec Konzul. Iz nadaljevanja
pa je razvidno, da razume pod hrvaškim ljudstvom slovansko prebivalstvo vse do
Carigrada, celo na sultanovem dvoru bi naj govorili in pisali hrvaško, kot izrecno
poudarja, in ne le na Hrvaškem in v Dalmaciji.38 Da pojem zajema tudi srbsko in
bolgarsko prebivalstvo, nam pove s tem, da se ta jezik piše z dvema alfabetoma,
namreč v cirilici in glagolici. Tudi pri ideji o tiskanju knjig pred sedmimi leti, torej
ob natisu prvih dveh slovenskih knjig (1550), omenja slovenščino in hrvaščino,
češ da je razmišljal, ali bi ju bilo mogoče pisati in brati v gotici (teutschen Buchstaben) in latinici.39 Iz tega predgovora tudi izvemo, da je Vergerij nagovarjal Trubarja, da bi prevajal Sveto pismo v slovenščino in hrvaščino.40
Za tako delo si je Trubar želel pomoč slovenskih duhovnikov s Kranjske in
Spodnje Štajerske, prav tako pa tudi dva Hrvata, ki bi obvladala hrvaščino Dalmacije in Bosne (Dalmatinisch und Bosnarisch reden) ter znala pisati glagolico (Crobatisch, ) in cirilico (Cyrilisch). V tem času prevoda ni bilo mogoče dobiti, saj naj bi
eden od duhovnikov prevod že prinesel, pa je na poti umrl, novih prevajalcev pa
niso dobili. Zaradi tega je šel 1555. leta v tisk le Trubarjev prevod sv. Mateja.41
V celotnem predgovoru je posvečenega veliko prostora Hrvatom in Slovencem,
jasno pa je tudi razvidno, da so mislili na prevajanje v slovenščino in hrvaščino.
Iz nemškega predgovora k Registru in sumarični vsebini42 prav tako izvemo,
da je Trubar kot sestavni del svojega književnega dela pojmoval tudi hrvaške knjige. Gre za knjige, "ki sem jih s svojimi pomočniki prevedel v slovenski in hrvaški
jezik." Hrvaške so bile natisnjene v dveh črkopisih, glagolici in cirilici (Glagola und
Cirulitza), za cirilico ponovno piše, da jo uporabljajo tudi Turki, se pravi slovansko
prebivalstvo v turški državi.43
S tem Registrom je povezano tudi Ungnadovo pismo nemškim knezom za ﬁnančno pomoč za tisk, v katerem podaja silno temno sliko o Slovencih in Hrvatih:

38

Sakrausky, Primus Truber, str. 92.

39

Prav tam, str. 93.

40

Prav tam, str. 96.

41

Prav tam, str. 97.

42

Deutsche Vorrede zu: "Register und summarischer Innhalt ..." an: "Wolgebornen Herrn Hansen Ungnaden ...",
T# bingen 1561.

43

Sakrausky, Primus Truber, str. 128.
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Pavao Ritter Vitezović, Mappa generalis Regni Croatiae totius (Zemljevid cele kraljevine Hrvaške), 1699.
Narisana je meja s turško državo, ter razdelitev nekdanje kraljevine Hrvaške med tri države: Croatia Cesarea
(Banska Hrvaška, pod oblastjo Habsburžanov), Croatia Turcica (Turška Hrvaška) in Croatia Veneta (Beneška
Hrvaška). Reka je spadala v državo Svetega rimskega cesarstva (Granice Hrvatske na zemljovidima od 12. do
20. stoljeća, Zagreb 1992, karta 31)

…"surovo /roch/, brezbožno, papistično, ne prepoznajo ne Boga, ne njegovih zapovedi, volje in zapovedi, ja, niti premetenega hudiča ne prepoznajo," ker tisoč let
niso imeli nikogar, ki bi jih poučil, so živeli naprej v brezbožnih zmotah ... Trubar
je za spreobrnjenje Slovencev, Hrvatov in Turkov prevedel in dal natisniti (tudi s
pomočjo Kranjcev) knjige, jih pa poslal na Kranjsko, razumejo jih tudi Hrvatje, ki
so jih dobrovoljno (mit hochstem wogefallen) sprejeli.44 Drugo je napisal nemškim
mestom, z isto vsebino.45
V predgovoru v Ta celi Psalter Davidov 1566 govori Trubar o Hrvatih bistveno manj, vendar poudarja, da so knjige prevedene v slovenščino in hrvaščino (in
unser Windischen und Crobatischen Sprach seind verdolmetschet und gedruckt),
zaradi česar cerkev ne raste le na Kranjskem (zunimpt), temveč tudi na Hrvaškem
in v Turčiji.46

44

Sakrausky, Primus Truber, str. 137–142.

45

Prav tam, str. 142.

46

Prav tam, str. 348.
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Nedvomno je Trubar v svoje versko delo vključeval tudi Hrvate in južne Slovane. Pri tem so ga podpirali, morda celo spodbujali (Vergerij), tiskarna v Urachu,
ki jo je ustanovil in ﬁnančno podprl Ungnad, pa je bila prav tako sad misijonske
usmerjenosti protestantske cerkve na W# rttemberškem, ki po tej dejavnosti daleč
izstopa v celotnem nemškem prostoru. Gotovo lahko vzroke za takšno usmerjenost iščemo pri vzgojitelju in svetovalcu nadvojvode Krištofa Laščanu Mihaelu
Tifernu, ki je zapustil tudi štipendijsko ustanovo,47 ter teologu Jakobu Andreaeju.
Prav Vergerij pa je poudarjal pomen glagolice, ki jo je dobro poznal iz beneške
Dalmacije in koprske škoﬁje.
Z vidika hrvaško-slovenskih odnosov lahko rečemo, da se je Trubar zanje
zelo zavzemal. Vendar je imel okrog sebe predvsem ljudi iz Istre (Konzul, Dalmata), ki je bila izven ožjega hrvaškega območja, cirilice vešči Uskoki pa so bili prav
tako iz bližnje Vojne krajine.
Drugo vprašanje je, kaj prinaša v hrvaško-slovenske odnose dosedanja slovenska literatura o Trubarju in reformaciji. Vidno je namreč, da so hrvaški Trubarjevi sodelavci predstavljeni vse preveč negativno in brez upoštevanja njihovih
celovitih biograﬁj. Že Ivan Prijatelj je označil Trubarjevega sodelavca Štefana Konzula kot "hinavsko in intrigantsko naturo."48 Janez Rotar zapiše za Trubarja, da je
pravi začetnik in resnični vodja hrvaškega prevajanja in da je to začelo presedati
ljubosumnemu Konzulu, ker da so "ob uspehih bližnjih manj uspešni ljudje od nekdaj v stiski, ki jih peha v ljubosumje" ali49 da "naglica ni bila odlika hrvaških uraških prevajalcev"50 itd. Tudi naj bi "kranjski deželni stanovi in Klombner s številnimi
pobudami za hrvaško prevajanje že kar razvajali istrske glagoljaše,"51 ali kot piše
Javoršek, da je "še posebej treba podčrtati Trubarjeve zasluge, da je izoblikoval Štefana Konzula in Antona Dalmato. Oba je namreč privlekel iz teme neznanja ...". 52
Nedvomno je Primož Trubar s hrvaškimi sodelavci, Petrom Pavlom Vergerijem in nemškimi podporniki, ter s pomočjo notranjeavstrijskih deželnih stanov, v
prvi vrsti kranjskih, odprl pomembno poglavje verskega in kulturnega sodelovanja s Hrvati. V tem pogledu je ostala bogata knjižna dediščina in druga dokumentacija, kot je korespondenca in različna poročila. Vse to pa daje možnost znanstvenoraziskovalnega dela na tem področju, ki bo osvetlilo tudi različne objektivne težave pri sodelovanju v tistem času, 'čista resnica' pa odstranila predsodke iz
tistega in kasnejših obdobij raziskovanja slovenske in hrvaške reformacije.

47

Christoph Weismann, Primus Truber und die t# binger Tifernstiftunt. Ein Beispiel internationaler
Studienf# rderung im 16. Jahrhundert, v: Rol-Dieter Kluge, Ein Leben zwischen Laibach und T# bingen, str.
414–426.

48

Izbrani eseji in razprave Ivana Prijatelja, Ljubljana 1952, str. 66.

49

Rotar, Trubar in Južni Slovani, str. 102.

50

Prav tam, str. 104.

51

Prav tam, str. 107.

52

Javoršek, Primož Trubar, str. 126.
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Vincenc Rajšp
PRIMUS TRUBER UND DIE KROATEN

ZUSAMMENFASSUNG
Den ersten direkten Kontakt mit Kroaten hatte Primus Truber beim Beginn seiner Ausbildung in
Rijeka. Die Sprache und Bräuche, die sich von den Slowenischen unterschieden haben, lernte er
in der Zeit seines Dienstes in St. Barthelmä in Unterkrain (Šentjernej) kennen, den H# hepunkt
seiner Arbeit mit den Kroaten und auch f# r die Kroaten stellte aber die Zeit als Leiter der Druckerei in Urach (1561–1564) dar. Diese Beziehung beinhaltete ein sehr breites Spektrum von
Tätigkeiten, von der Arbeit mit Mitarbeitern bei den Übersetzungen von B# chern ins Kroatische
bis hin zur Bewertung der Übersetzungen. Die Orientiertheit des Landesf# rsten und der Landeskirche in W# rttemberg in Sachen der Missionarstätigkeit, die ein Phänomen im damaligen
Deutschen Raum darstellte, bedeutete im wesentlichen die Arbeit mit Menschen, die die Idee
dieser Missionarstätigkeit unterst# tzten; ein wichtiges Mittel f# r die Verbreitung des Glaubens
stellte f# r sie das Buch dar, was die Nutzung der Sprache f# r religi# se Zwecke bedeutete und
ebenso den G# nnern und F# rderern sichtbar gemacht wurde. Zweifelsohne geh# rten Antun
Dalmata, Stjepan Konzul und die sogenannten Uskokenpriester zu Trubers engstem Mittarbeiterkreis; ebenso wichtig waren aber auch Peter – der einstige Bischof von Gafers (Koper), Pavel
Skalič, Hans Ungnad sowie Christoph Erzherzog von W# rttemberg mit seinen engeren Beraterkreis, unter denen zweifelsohne der Theologe Jakob Andräe eine wichtige Rolle spielte.
So kann Trubers Beziehung zu den Kroaten als ein komplexes Geﬂecht von Ereignissen
gesehen werden, folglich als Konglomerat von pers# nlichen Neigungen und Erfahrungen, der
politischen Spaltung des kroatischen Sprachraums, sowie des historischen Kroatiens (Kroatien,
Slawonien, Dalmatien) und der damit zusammenhängenden Frage der Sprache und Schrift, der
Furcht der Kroaten, Slowenen und anderer V# lker vor den Angri# en der T# rken, sowie den Bem# hungen f# r die Erf# llung der Erwartungen der G# nner der Druckerei von Urach.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

O kulturi dopisovanja
čez državno mejo
Korespondenca o sporu med 'Ptujčanom' in
Krapinčanom konec 16. stoletja

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

Izvleček:

Avtor predstavlja ohranjeno korespondenco o nekem drobnem, v bistvu nepomembnem dogodku s konca 16. stoletja, ki pa je sprožil kar nekaj pričakovanih
ter tudi za tisti čas nepričakovanih reakcij. Ozadje razprave je obstoj in delovanje
poštne zveze iz štajerskega Gradca v Slavonsko vojno krajino. Dva hrvaška nižja
plemiča, Ivan Zajdenik in Mihael Jančić pl. Ratkovec, oba živeča v Krapini, sta prišla v spor zaradi poštne službe v tem kraju. Ohranjena korespondenca vključuje
ob njunih medsebojnih pismih tudi dopise obeh nivojev oblasti v Gradcu in poštarja v Zagrebu Janeza Ulrika Peuscherja. Analiza pisem obeh glavnih akterjev
in Peuscherja nam daje vpogled v kulturo njihovega pisnega komuniciranja brez
prikrivanja ter olepšav.

Ključne besede:

Zgodnji novi vek, krajiška vojna pošta, Krapina, Ptuj, korespondenca.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 293–306, 25 cit., 2 sliki.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in nemški, povzetek nemški).
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Sodobna komunikacijska in informacijska sredstva modernemu človeku omogočajo stanje nenehnega, niti za hip prekinjenega komuniciranja z bližnjo okolico
ali z bolj oddaljenimi osebami. Danes praktično ni zadeve/vsebine, ki jo je nemogoče urediti na daljavo. Tudi pred štirimi stoletji se je v domeni sporazumevanja
na večje razdalje dalo marsikaj narediti, le neprimerljivo več energije je bilo potrebno vložiti v to. Sistematična obdelava večjih arhivskih korpusov iz zgodnjega
novega veka nam mnogokrat ponudi drobna, a po svoji izpovednosti čudovita
odkritja. V enem od neštevilnih fondov Štajerskega deželnega arhiva v sosednjem
avstrijskem Gradcu/Graz – gre za fond Post/Pošta – je ohranjena korespondenca,
obsegajoča kakih dvajset dopisov, o nekem drobnem, v bistvu nepomembnem
dogodku s konca 16. stoletja, ki pa je sprožil kar nekaj pričakovanih ter tudi za tisti
čas nepričakovanih reakcij.
Temeljno ozadje dogajanja je obstoj in redno delovanje deželne vojnopoštne
zveze med štajerskim Gradcem in dvema tedaj najpomembnejšima celinskohrvatskima mestoma, Varaždinom ter Zagrebom. Delovala je v okviru deželnih vojnokomunikacijskih ukrepov, ki so jih stanovi Štajerske udejanjali od 1. polovice
16. st. naprej za hiter in nemoten pretok vesti s področja Slavonske vojne krajine v štajersko notranjost. Na štajerskem ozemlju je zveza potekala od Gradca
čez Wildon, Ehrenhausen/Ernovž in Maribor do Ptuja, kjer sta se cepila dva kraka.
Tisti proti Zagrebu je v času te zgodbe tekel čez Macelj, Krapino in Gornjo Bistro
(danes Bistra).1 Še eno pojasnilo je nujno potrebno za razumevanje nadaljevanja:
krajiško pošto je tedaj kot delodajalec plačevala in v celoti upravljala dežela (stanovi in poverjeniki), deželni knez Notranje Avstrije in njegovi organi – predvsem
graški dvorni vojni svet in tudi dvorni poštni mojster – pa so jo hoteli na vsak
način pridobiti iz deželnih v svoje roke.
Pomladi leta 1596, v toku vojne med habsburškim madžarskohrvaškim kraljem in imperijem Osmanov, se je hrvatski plemič Mihael Jančić pl. Ratkovec, živeč
v Krapini, odločil prevzeti službo tamkajšnjega deželnega poštnega upravnika. To
delo je sicer šele od prejšnjega leta naprej opravljal Krapinčan Ivan Zajdenik –
Bertac, po lastni trditvi prav tako nižji plemič. Njegovo službovanje ni bila nikakršna svetla točka krajiške pošte v tedanjih vojnih časih. A sam način prevzema
službe je tako unikaten, da si ga je vredno podrobneje ogledati. Celotno zadevo
je vsekakor zasnoval tedanji zagrebški poštar Janez Ulrik Peuscher pl. Leonstein,
plemič s Koroške in dolgoletni slavonskokrajiški uradnik, Jančić pa je z njegovo
obilno pomočjo skoval načrt prevzema. Na osnovi skoraj v celoti ohranjene korespondence – največ v le enem fasciklu fonda Post – je bilo možno rekonstruirati
potek zadeve. Očitno so tako poverjeniki Štajerske kot tudi knezova pisarna in
dvorni vojni svet prepisovali vse tozadevne dopise in jih sproti arhivirali. Uradni

1

Pisec te razprave je začetno obdobje tukajšnjega vojnopoštnega sistema že nekajkrat predstavil, zato tu
citira le izbor objav: Andrej Hozjan, Ptuj – vojnoinformacijsko in vojnopoštno križišče štajerskega Podravja
v 16. stoletju, Ptujski zbornik, leto IV (1996), št. 1, str. 535–555; isti, Die ersten steirischen Kundschafter und
Postbef# rderer: Spionage, Kontraspionage und Feldpost der Grazer Beh# rden zwischen 1538 und 1606,
Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, 48 (1998), str. 237–279; isti, Postanak i razvoj poštanske
ustanove i ostalih načina prijenosa obavijesti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj od 1500. do 1783. godine, v: Pošta
sjeverozapadne Hrvatske, Hrvatska pošta i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni
rad u Varaždinu, Zagreb–Varaždin 2002, str. 33–50.
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zapisi in zasebna pisma so bili polni medsebojnih graj ter opozarjanj na napake
enega in drugega, lažnivih obtožb, prilizovanja, osebnega hvalisanja, celo zaničevanja, sramotenja in kar je še podobnih človekovih lastnosti. Vsa brez izjeme so
bila napisana v nemščini oziroma so se ohranili le njihovi prepisi v ta jezik.
Peuscher, ki je tedaj že imel nalogo kontrolirati delovanje poštne mreže od
državne meje (na Maclju) do Zagreba in naprej, je tisto leto dotlej že nekajkrat kritiziral Zajdenikovo malomarnost oblastem v Gradec. Nato pa mu je pred koncem
aprila poštno upravo kar odvzel in jo predal Jančiću brez vnaprejšnje odobritve
delodajalca. Od druge polovice aprila do sredine julija so si zato predvsem dopisovali: Zajdenik in Jančić poverjenikom Štajerske in obratno, Jančić Peuscherju in
obratno, Peuscher poverjenikom in vojnemu svetu in obratno, poverjeniki vojnemu svetu in obratno, Zajdenik in Jančić deželnemu knezu nadvojvodi Ferdinandu, in deželni knez poverjenikom.
V drugi polovici aprila se je Ivan Ulrik Peuscher kot že nekajkrat poprej vnovič
pritožil vojnemu svetu nad hudo motečo nemarnostjo poštarja v Krapini. Ta naj bi
ga baje tako motila, da je na podlagi njegovih pooblastil, ki naj bi jih kot višji poštar
v Zagrebu baje imel, Zajdeniku službo odvzel in jo sam izročil nekomu drugemu.
Tako ravnanje je opravičeval z vojnimi razmerami, ki da so narekovale nemoten
pretok korespondence. Jančića tu sploh ni omenjal po imenu, prosil pa je, da bi
mu začeli plačevati delo od 1. maja naprej.2 Vojni svet kot kaže o zamenjavi ni imel
pojma. Zajdeniku je zato poslal oster dekret, naj bi se oskrbel z boljšimi poštnimi
konji in jih stalno imel na voljo na postaji. Ker o Jančiću ni vedel nič, tudi tu o njem
ni še niti besede. Zajdenik je hitro poslal opravičilo vojnemu svetu, v katerem je
vso krivdo za zamude prenosa zvalil na poštarja na Ptuju.3 Očitno pa je vmes tudi
Jančić že deloval v smeri pridobitve službe, le da ne pri vojnemu svetu, temveč pri
poverjenikih. Opisal jim je Zajdenikovo slabo prenašanje, zaprosil jih je za dodelitev službe njemu in najverjetneje prošnji že dodal Peuscherjevo intercesijo (=
priporočilo). Zajdenika pa je Peuscher še pred 1. majem obvestil o nameravani
spremembi na pošti v Krapini, a spet brez imenovanja novega kandidata.
Tako se je Ivan Zajdenik 1. maja, še ne vedoč, kdo ga dejansko želi izpodriniti,
z daljšim pismom oglasil tudi poverjenikom. Poudaril je, da je še tisto uro marljivo
prenašal in da v njegovem delu dotlej ni bilo nikakršnih zamud – "… welihen Dienst noch biß auf dise Stundt vleissig vericht und beﬁrdert habe, das noch bey mir
khein ainicher Saumbsal gesp# rt worden …," kot jim je pisal neznani prosilec, da
mu ne morejo dokazati napak in da baje ni dobil niti ene same kritike. Celo sam
je delal. Za zamude pa naj bi bil kriv le ptujski poštar, čigar ravnanje je natančneje
opisal. Resda je sam v zadnjem času imel nekaj težav s konji, a je pravkar že kupoval nove. Tudi s krmo za konje bi v pomladnih mesecih ne smelo biti problemov,
kot so bili čez zimo. Pričakoval je torej njihovo hitro dovoljenje za nadaljevanje

2

Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Inner# sterreichischer Hofkriegsrat/Notranjeavstrijski
dvorni vojni svet, serija Croatica et Vindica (CRO-VIND), Protocoll Feldzug/Knjige protokolov za prva leta
Dolge vojne, 1596, fol. 185, april, št. 67.

3

Prav tam.
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dela.4 Reakcija dežele je bila skorajda neverjetno nagla, kar je pomenilo, da je Ivan
poskrbel za ekspresno hiter prenos njegovega pisma v Gradec (pod naslovom štirikraten cito!): že naslednji dan je spisan odgovor poverjenikov, s katerim mu je
dežela zagotavljala 'zvestobo'. Vse dokler bi on namreč marljivo delal v Krapini,
kot se spodobi in je treba, se mu ni bilo treba bati zamenjave z njihove strani. Še
isti dan so poverjeniki pisali tudi poveljniku Slavonske krajine Janezu Frideriku
Herbersteinu pl. Neuberg in Hrastovec, a mu krapinske zadeve niso niti omenili.5
Herberstein se je v odgovoru poverjenikom 8. maja čudil, kako je bilo mogoče, da je pismo, oddano na pošto v Gradcu 2. maja, dobil v Varaždinu v roke šele
tisti dan. O 'zadevi' Zajdenik – Jančić seveda tudi on ni dodal niti črke. Očitno se
je spor šele začel 'kuhati', saj ga tudi v naslednjih tednih sicer obsežna korespondenca o poštnih zadevah, predvsem o potrebnih dodatnih konjih v Zagrebu in na
Ptuju, ni omenjala. Vmes je Zajdenik dobil kritiko vojnega sveta, ki ga je obtoževala za nedelo. Nanjo je hitro odgovoril z opravičilom.6
Nadaljevanje je sledilo šele konec maja. Jančić je dotlej že korespondiral z
oblastmi v Gradcu in previdno pletel svojo mrežo okrog Zajdenika. Vendar je tu
še en, le navidezno nepomemben element, ki pa bi – če je držal, in menimo, da
je res bilo tako – vsekakor lahko pojasnil Peuscherjevo popolno odločenost pomagati Jančiću do te službe. V prvem naslednjem ohranjenem dokumentu, to pa
je Jančićevo pismo Zagrebčanu 29. maja iz Krapine, pisec naslovnika titulira kot
"ljubi gospod in oče"(!) – "Edler gestrenger insonders g# nstiger lieber Herr unnd
Vater." Podobno se sam v podpisu pisma imenuje "Des Herrn dienstwilliger Sun,"
na naslovnici pa še enkrat: "Dem edlen unnd gestrengen Herrn H. U. Peischer /…/,
meinem innsonders gunstigen lieben Herrn unnd Vatern." Kaj naj bi to pomenilo
drugega, če ne odnos med zetom in tastom, v katerem je torej zet tasta imenoval
za očeta, kar je bilo še tedaj splošno v navadi? Taka zveza ne le da ni bila izključujoča, temveč celo logična: Peuscher in Jančić sta bila oba plemiča; Peuscher je
zagotovo bil nekaj starejši od Mihaela; kot nosilca krajiških vojaških služb sta se
spoznala morda nekoč v Zagrebu, kjer je Ivan Ulrik živel tedaj že vsaj 15 let, ali kje
drugje na krajini. Upoštevajoč ne krvno, a kljub temu tesno sorodstveno zvezo, je
vse skupaj mnogo razumljivejše. Jančić je torej najprej tastu opisal, kako mu je ta
'v imenu kneza in dežele' naročil prenašati pošto v Krapini, kar je Mihael dejansko
začel delati 26. aprila. Okoli 22.–23. maja je že bil v Gradcu in se v deželnem dvorcu dogovarjal glede izročitve službe. A končnega odloka še ni dobil. Prav tako je
zvedel, da se je v Gradec podal tudi Zajdenik in se že vrnil, poln samozavesti. Zato
ga je Mihael prosil za ponovno posredovanje, saj brez tega kot kaže službe ne bi
mogel dobiti.7

4

Steiermärkisches Landesarchiv Graz (StLA), Laa. Antiquum, Post, Sch. 222, Krapina, 1. maj 1596, Ivan
Zajdenik poverjenikom. Zavedeno v obliki zaznamka v: Steiermärkisches Landesarchiv Graz, Laa. Antiquum,
Landschaftliche Registratur- und Expeditb# cher, Registraturbuch (REG) 1596, fol. 59, 2. 5.

5

StLA, Post, Sch. 222, Gradec, 2. maj 1596, poverjeniki Ivanu Zajdeniku; prav tam, poverjeniki Janezu Frideriku
Herbersteinu. Odgovor Zajdeniku zaveden v: REG 1596, prav tam.

6

CRO-VIND, Protocoll Feldzug 1596, fol. 227, maj, št. 48.

7

StLA, Post, Sch. 222, Krapina, 29. maj 1596, Mihovil Jančić pl. Ratkovec I. U. Peuscherju v Zagreb.
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V naslednjih dneh se je začela zadeva odvijati v povsem novih smereh. Ivan
Ulrik je po prejemu Mihaelovega dopisa poslal v Gradec tako poverjenikom kot
tudi vojnemu svetu poslal hudo kritiko Zajdenikovega poštnega početja. V njem
je tega obtožil za mnoge različne anomalije poštnega dela in ga tudi prav konkretno sramotil – "Der Pueb(!) so die Post ein Zeit zu Cräping verwaldt … ." Zaradi
teh razlogov, je razložil, je to pošto sam izročil ugledni plemiški osebi, ki bo bolje
kot doslej skrbela za delo. Njen rod je bil ugleden, imela je dobre konje, hišo v
Krapini in vse drugo potrebno. Zato je prosil oboje, naj bi že vendar izdali temu
novemu odlok o nastavitvi, brez katerega Zajdenika ni bilo možno prisiliti h koncu prenašanja.8 S tem dejanjem pa se je Ivan Ulrik nekomu med poverjeniki – ali
pa kar vsem skupaj – zazdel zelo predrzen. Drznil si je odločati namesto njih, kar
jim ni šlo v glave. Le tako je razložljiva tudi očitna jeza poverjenikov, ko so mu 3.
junija, takoj po prejemu njegovega pisma, odgovorili. Podučili so ga, da je posegel
v njihove pristojnosti, da so odločali izključno oni ne glede na njegove lepe želje
in sklepe, in da naj bi si kaj takega ne dovolil nikoli več. Zahtevali so še temeljito
poročilo o zadevi. Hkrati so istočasno terjali poročilo tudi od Zajdenika, saj naj bi
ga Peuscher hudo obtoževal – njegovo pisanje so mu verjetno celo prepisali, in
mu v nasprotnem zagrozili z odvzemom službe.9
Naslednje dni so se pisma začela kar množiti in se prehitevati. Avtorji so se v
naglici večkrat tudi zmotili v datiranju dopisov, saj drugačna razlaga ni možna.
Ivan Zajdenik je prav tako hitro deloval. Še pred prejemom gornjega pisma dežele je isti dan 3. junija (skorajda nemogoče je, da bi pismo iz Gradca, oddano
ter odposlano zjutraj, še isti dan prišlo v Krapino in bi Ivan nanj še isti dan lahko
odgovoril!) napisal opozorilo poverjenikom glede najnovejšega stanja razmer in
početja Jančića. Dodal pa je, da – glede na izredno slabo plačilo njegove službe
– ni zmogel vsega dela in bo zato službo rad odstopil Jančiću takoj, ko bi mu ta
prinesel uradni odlok, čeprav njegovi prvi poštni koraki niso kazali take vneme: "…
wil ime gern abtretten, und das er sich mit solihen Dienst besser beﬂeissen thuet, als
wie er sich in Anfang hat eingelassen ...".10 5.(!) junija (na registraturni notici pa je
datum 3. junij!) so poverjeniki odgovorili na 'pravkar dobljen'(!) Zajdenikov dopis,
ki so ga razumeli celo kot njegovo odstopno izjavo od poštne službe. Zato je bil
tudi njihov ton prizanesljivejši že v titulaciji – Ljubi Zajdenik(!) – "Lieber Seidenikh," česar drugače ni zaslediti v nobenem od njihovih številnih dopisov. Zanje je
še naprej bila aktualna potrditev njegovega položaja, kar so mu dejali že ob njegovem obisku v Gradcu. Sicer pa so zelo čakali na Peuscherjevo izčrpno poročilo, ki
pa ga ni in ni bilo. Ivanu so celo očitali, naj bi to poročilo že prišlo do Krapine, kjer
naj bi ga on načrtno zadržal. Terjali so dobro službo in njegov hiter odgovor.11

8

Prav tam, Zagreb, 1. junij 1596, I. U. Peuscher poverjenikom in vojnemu svetu v Graz, registraturna notica ob
prejemu na naslovnici: "dem Setenikh einzus (schreiben). 3. Juni '96."

9

Prav tam, Gradec, 3. junij 1596, poverjeniki I. U. Peuscherju, in prav tam, Gradec, 3. junij 1596, poverjeniki I.
Zajdeniku.

10

Prav tam, Krapina, 3. junij 1596, I. Zajdenik poverjenikom, na naslovnici: "Hanns Seidenikh auß der Craping.
5. Juni '96."

11

Prav tam, Gradec, 5. junij 1596, poverjeniki Ivanu Zajdeniku.
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Na dopis dežele z dne 3. junija je Zajdenik obširno odgovoril takoj po njegovem prejemu že naslednji dan. Direktno je pokazal na Peuscherja kot povzročitelja te godlje in jih posvaril pred njegovimi nadaljnjimi lažmi o njem, z dotedanjimi
pa je na kratko obračunal. Pravzaprav je razkrinkal oba. Pihal je poverjenikom na
duše z besedami o njihovem nezmotljivem in pravičnem čutu za pravico ter resnico. Klical je Boga za pričo, omenjal je grabežljivce ter se spraševal, zakaj neki naj
bi tako bogat gospod – kot se je predstavljal Jančić – sploh še segal po taki službi,
če ne prav iz nenasitne grabežljivosti. On, Zajdenik, bo spoštoval njihovo željo,
če bi ga še želeli imeti za poštarja in mu seveda zaupali. V tem primeru bi se takoj
vnovič aktiviral. Podpisal se je kot "pokorni sluga I. Z., poštni odpravnik v Krapini.
M. P."12
Očitno pa si je v vmesnem času Ivan v Gradcu med poverjeniki pridobil zaveznike ali celo kakega prijatelja, morda je komu obljubil 'nagradico', 'izraz hvaležnosti' … Kakorkoli, zgodilo se je, da je – posredovano iz Gradca hkrati z gornjim
pismom dežele! – 4. junija v roke dobil prepis Jančićevega pisma Peuscherju z dne
29. maja! Takoj mu je napisal ostro, neprizanesljivo pismo, ki je čudovit primer
ostrine in nivoja njunih medsebojnih obračunavanj. Unikatno je v vsakem pogledu, med drugim celo po številu izpisanih in ohranjenih kopij. Hudo nenavaden za
tedanje dopisovanje je kar sam začetek, v katerem ga je npr. med drugim kar od
prve besede naprej začel tikati, kar je naslovniku zagotovo učinkovalo kot žalitev
in sramotitev: "Du Jantschiz dein Schreyben welliches du den 29. Maj geen Agramb
dem Peischer wider mich geschriben, hab ich dieselbige den vierten Juni aus Senndung E.(iner) E.(rsamen) La.(nndscha# t) gehorsamblich empfangen …". V sedmih
točkah je Ivan kratko odgovoril na njegove najhujše obtožbe zoper njega in navedel mnoga zanj nesporna dejstva o Jančićevi materialni sliki, tudi v primerjavi z
gospodoma Draškovićem in Zeklom, tedanjima najpomembnejšima zemljiškima
posestnikoma v Krapini in okolici, o njegovi karakterni podobi – laganju in hvalisanju itn. Na obtožbe mu ni ostal dolžan. Sam ga je obtožil marsičesa, tako med
drugim laganja, prikrivanja in nasilnosti ter celo podkupovanja s turškimi dragocenostmi. Ni se izognil niti njegovemu plemiškemu nazivu, saj se je na koncu pisma pohvalil, da je sam še bolj plemenit kot Jančić – "… ich bin beser ainer von Adl
als du bist(!)." Tudi ni pozabil dodati, da je en izvod pisanja poslal deželi v Gradec
z namenom, da bi oblasti spoznale, s kom so pri Jančiću imele opravka. Poglejmo
vsebino nekaterih točk podrobneje (direktni prevod skuša ohranjati izvorno besedišče):
….
"2. Lažeš kot kak majhen pobalin, ti si ta, ki nasilno jemlje stvari, katere ti ne
pripadajo in jih sploh nisi vreden.
3. Ne znam si zamisliti niti kmečkega hlapca, ki bi lagal tako kot ti. Jaz naj bi
rekel, da sem enako dober kot člani stanov Štajerske – to je čista laž!
4. Peuscherju si pisal, naj posreduje v tej zadevi, češ da sem nezanesljiv ter
zloben človek, nezmožen opravljati kakršnokoli delo. V resnici si tak ti,

12

Prav tam, Krapina, 4. junij 1596, I. Zajdenik poverjenikom, na naslovnici: "Craping Miteinander fleissig aufzuheben 8. Juni '96."
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Janči# , dokler mi tako zavdajaš. Jaz imam častno poročeno ženo, ti pa si
bolj podoben pobalinu.
……
6. Predstavljaš se kot najbogatejši človek v Krapini, vendar je res to, da imata
gospoda Draškovi# in Zekel toliko, da ti in vsa tvoja družina lahko le stopate po njunih sledeh. Za pridobitev te službe si ljudi podkupil z več turškimi
dragocenostmi (etlich Tebich, th# rkisch Zaimb und Sabl) in drugim. Vendar
kadarkoli je v mojo hišo vstopil znanec ali dober človek, je zmeraj, kakor
pri tebi, dobil čašo vina in hrano. Natrosil si čezme veliko laži, a dežela ni
tako otročja, da bi verjela lažnivcu tvoje sorte.
Sem bolj poplemeniten kot ti (ich bin beser ainer Von Adl als du bist), s teboj
bom že znal priti na konec. To pismo bom poslal tudi deželi, da bodo vedeli, kako resnicoljuben mož si. To sem ti imel za povedati, da se boš znal
ravnati."
Nenavadni so tudi zunanji elementi tega dopisa. Ohranjeni sta dve podpisani
kopiji in še en primerek, ki je očitno original. Kopiji sta datirani: Ptuj, 3., in Krapina, 4. junij, original pa znova Ptuj, 6. junij. Prvo kopijo je vsekakor pisala drugačna
pisava od drugih dveh primerkov, ki kažeta močno podobno pisavo. Original je
naslovljen na "M. Janči# a, živečega v Krapini," kar jasno kaže, da je Zajdenik takoj
po 4. juniju – po oddaji pisma za poverjenike, odšel iz Krapine na Ptuj in si tam
poiskal človeka, ki mu je spisal original ter eno od obeh kopij. Druga kopija je torej
vsekakor nastala v Krapini. Če vse to damo skupaj, je najbolj logični sklep, da ta
dopis v osnovi ni mogel nastati pred 6. junijem. Zakaj torej tako različne datacije
in različni kraji ter pisci? Težko ali nemogoče si je razložiti, da pisec ne bi vedel
točnega datuma, ko je kaj pisal, razen v primeru originala.13
Zelo nemirni dnevi so bili to za Ivana. Uvidel je, da mora dokončno preiti v
napad. Že naslednji dan, 7. junija, je v Krapini nastal njegov nov odgovor poverjenikom na njihov dopis s 5. junija. Poslal jim je zahtevano "resnično argumentirano
poročilo" – "… mit einem warha# tem wargegr# ndten gr# ndtlichen Bericht…," v katerem je hudo očrnil Peuscherja in ga označil za lažnivca. Tudi poštarja na Ptuju
Antona Šečkerja je obtožil, da je zadrževal pisma in sploh slabo delal. Jančić pa
je tu prikazan kot grobijan in nasilnež, ki da za dosego cilja ni izbiral ne besed ne
sredstev. Vsakogar, ki je skozi Krapino potoval v Gradec, je baje prosil za intercesijo pri oblasteh zanj. Zato mu je Ivan sam rade volje od 1. junija naprej dokončno
prepustil poštno službo. Kljub temu je še zmeraj čakal zadnjo odločitev dežele,
po kateri bi se nato ravnal. Hvalil je svoje dobro delo čez zimo in se spraševal,
kako dolgo bo Mihael vzdržal v poslu.14 Novo potrditev naklonjenosti dežele do
njega je Zajdenik lahko prebral v odgovoru poverjenikov z dne 10. junija. Pismo
so titulirali s "poštni odpravnik v Krapini," kar je pomenilo, da je bil zanje Ivan še
naprej uradni krapinski poštar, kar se je nato pokazalo tudi v vsebini. Niso mu

13

Prav tam, 3.(!) junij – kopija, Krapina, 4.(!) junij – kopija, in Ptuj, 6. junij – original, I. Zajdenik M. Jančiću v
Krapino.

14

Prav tam, Krapina, 7. junij 1596, I. Zajdenik poverjenikom, na naslovnici: "prevzeto Gradec 10. junij."
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Primerek pisma Ivana Zajdenika Mihaelu Jančiću,
junij 1596 (StLA)

imeli namena odvzeti službe. Hkrati pa so mu dali jasno vedeti, da bi jo lahko hitro
zgubil, če bi se pri njem odkrila kaka slabost ali če ne bi imel dovolj dobrih konj. V
tem primeru bi ga doletela celo ﬁzična kazen. Priložili so mu Peuscherjevo kritiko
o njem, gotovo z dne 1. junija.15 Prav dostavljanje prepisov drugih pisem kaže, da
je šlo za bolj resno zadevo, kot bi lahko sklepali iz samih posledic.
Prav kontakt poverjenikov s povzročiteljem zmešnjave iz ozadja, zagrebškim
Peuscherjem, pa je izredno zanimiv. Ivan Ulrik je bil že v letih, za seboj je imel več
desetletij službovanja na krajini, zato je seveda poznal navade ter obnašanje de-

15

Prav tam, Gradec, 10. junij 1596, poverjeniki Ivanu Zajdeniku.
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Običajni rokopis deželnega poštnega upravnika
v Zagrebu Janeza Ulrika
Peuscherja iz aktualnega
leta 1596 (StLA)

želnih funkcionarjev v mnogih situacijah. Kot plemič si je lahko privoščil marsikaj,
kar navadnemu meščanu ne bi bilo dovoljeno, tudi tako ostre kritike na račun
dežele, kot jih je on vseskozi pisaril v Gradec. Najverjetneje je prav njegova beseda
določenim deželanom povzročila preobrat v zadevi, ki je nastopil po sredini junija. Zagrebčanovo pismo poverjenikom malo pred sredino meseca je lep primer
njegove direktnosti, ki je na več mestih že prehajala v sarkazem. Baje ni razumel
vsebine njihovega pisma, le to je mogel doumeti, naj bi on Jančiću vendar že zaprl
usta. Kar je svetoval Mihaelu za prevzem krapinske poštne službe, se mu je zdelo
povsem normalno, in prav ničesar ni počel brez upoštevanja poverjenikov. Dovolj
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pove še dejstvo, da je več napisal v pripisu kot v osnovnem pismu.16
Nato pa se je v nadaljnji potek vmešal graški dvor in s tem ustvaril škandal. 17.
junija je iz pisarne mladega nadvojvode Ferdinanda na poverjenike prišel dekret o
odstavitvi Zajdenika. Razložilo se jim je, da je dvor na osnovi mnogih kritik ter pritožb krajiških častnikov čezenj najprej večkrat opozoril Krapinčana k boljšemu
delu. Ker tega ni bilo, je ukrepal in nastavil novega, Mihaela Jančića. Poverjeniki
naj bi se ravnali po tem. Dvorni vojni svet pa je na dekret naslednji dan dodal še
vidimus, v treh stavkih povzeto zaporedje pogajanj o delu slavonskih pošt od generalnih stanov v Brucku na Muri 1578. naprej. Sedaj se je začelo resno ukrepati.
Zahtevali so takojšen odgovor.17
Kot prvi je takoj po prejemu novice reagiral – Zajdenik. S Ptuja(!) je čez nekaj
dni napisal knezu daljšo "nujno prošnjo in pritožbo." V njej mu je opisal najnovejše
nasilje, ki ga je bil on pred nekaj dnevi deležen s strani Jančića, poštarja v Krapini,
in njegovih treh bratov. Ko se je vračal iz Krapine domov na Ptuj ("aus der Crapping, am Haimbwerts, geen Pettaw ganngen, hat er mir sambt seinen Pruedern,
mir den Weeg auf freyer Landstrassen versezt …", so mu zaprli pot. Kar je nato sledilo, je Ivana osupnilo, prestrašilo, razkačilo in ga pripravilo do tega dopisa knezu.
Zbili so ga s konja, sledile so grožnje s puško, pretepanje s palicami, skakanje po
njem, če se ne bi umaknil, bi ga poteptala konjska kopita …, končno še grožnja z
ubojem. Ivan je od kneza zahteval zaščito in primerno kazen za cestnega razbojnika Mihaela ter brate, drugače bo sam poskrbel poskrbel za obračun z njegovimi
brati. Zanimivo je, da o Jančićevem prevzemu pošte tu ni niti besedice.18 Dopis je
med drugim trden dokaz, da se je Ivan odločil vsaj za nek čas ali morda za zmeraj
zapustiti Krapino in si je našel nov dom na Ptuju. Kar sicer tedaj ni bilo nič nenavadnega glede na znane primere v poznem 16. stoletju, ko so si meščani Ptuja pridobili nepremičnine v Varaždinu in na podlagi tega dobili tudi status varaždinskih
meščanov, in obratno prihoda nekaj posameznikov iz Varaždina v Ptuj za stalno.
Na tako hude obtožbe je moral graški vojni svet ukrepati z zahtevo Jančiću po
temeljitem poročilu glede incidenta, sicer pa naj bi sam ne ukrepal nič, ampak le
pridno delal.19
Poverjeniki Štajerske so po temeljitem šoku, ki jim ga je sprožil deželnoknežji
dekret, zbrali moči in nanj obširno odgovorili vojnemu svetu. Knezovo ravnanje se
jim je zdelo "skrajno čudno in nesramno": "… ist unns, in Warheit, solche Sach gannz
bschwärlich f# rgefallen …," saj je bilo storjeno brez odobritve dežele knezu. Tudi
niso videli pravega vzroka, saj naj ne bi čez Zajdenika k njim prišla nobena konkretnejša pritožba(!? – knez pa jih je nasprotno omenjal mnogo!). Nato so podali
nekoliko daljši historiat pogajanj ter sporov dežele in kneza o krajiških poštah.

16

Prav tam, Zagreb, 13. junij 1596, I. U. Peuscher poverjenikom Štajerske, na naslovnici: "presentata Graz 19.
Juni '96."

17

Prav tam, Gradec, 17. junij 1596, dekret nadvojvode Ferdinanda o odstavitvi I. Zajdenika in nastavitvi M.
Jančića poverjenikom, s pripisom dvornega vojnega sveta 18. junija. Zavedeno tudi v: CRO-VIND, Protocoll
Feldzug 1596, fol. 253v, maj, št. 14.

18

Prav tam, Ptuj, 22. junij 1596, I. Zajdenik nadvojvodi Ferdinandu, na naslovnici: "presentata Graz 24. Juni '96
dem Janschiz neu zuschliessen."

19

CRO-VIND, Protocoll Feldzug 1596, fol. 275, julij, št. 48.
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Z njim so utemeljevali primarno vlogo dežele v nadzoru in upravi vojnopoštne
zveze. Tudi z Jančićem naj ne bi bilo nikakršnih izjem – dokler ne bo naslovil svoje
pisne prošnje za službo na pravo mesto, namreč na deželo, ni bilo ne možnosti ne
govora o njegovi nastavitvi. Zaključili so s svarilom vojnim svetnikom, naj bi se v
bodoče ne vmešavali v stvari, ki so bile v pristojnosti dežele. Hkrati s pravcatim
podukom dvoru pa je dežela še ostreje nastopila proti Peuscherju. Celoten dopis
je bil ena sama kritika njegovega robatega in nedostojnega pisanja, kakršnega si
je privoščil tokrat. Naj bi raje bolje delal. Sploh pa ni smel nikdar več samostojno
ukrepati v tovrstnih poštnih zadevah.20
Naslednje pismo, dospelo k poverjenikom, je imelo predvsem simboličen pomen. Mihael Jančić je z njim deželo zaprosil za dodelitev službe, ki mu jo je od 1.
maja naprej odredil knez, in tako tudi formalno ugodil zahtevi deželne uprave.
Kneza je že zaprosil tudi za dodelitev plačila za še tretjega konja – v današnjem
pomenu za zvišanje plače, kar je pomenilo, da je že imel dokajšnje izdatke s pošto
in si jih je hotel takoj poplačati. Zato tudi ni pozabil zaprositi dežele za plačilo dela
v tem prvem mesecu.21 Znova se je z dopisom oglasil še Zagrebčan Ivan Ulrik, ki je
poverjenike še dva tedna nazaj tako nesramno obdelal. Tokrat se je malce unesel,
se opravičeval, a ničesar od svojih besed ni preklical. Nasprotno, kar jim je pisal
o Zajdeniku, je bilo vse res in si je Krapinčan resnično zaslužil odvzem službe.22
Dokaj pozno je nato vojni svet odgovoril na kritiko poverjenikov, seveda z izključnim namenom argumentacije deželnoknežjega posega. Presenetljivo je tukaj, da
je znova in znova poudarjeno število raznih kritik, opomb in ukazov, ki naj bi jih
kar naprej dobival Zajdenik. Ta pa da niti poizkušal ni izboljšati svojega dela. Knez
kot vrhovni poveljnik krajine se je obvezal k brezhibnemu delovanju vojske. Dežela torej tega naj ne bi razumela kot neupoštevanje njenih pristojnosti.23
Istega dne je dežela ukrenila tudi poslednji formalni korak v zadevi: predala
je poštno službo v Krapini Jančiću, se pravi mu poslala nastavitveni odlok hkrati
z instrukcijo. Vendar pa so odborniki – predvsem na podlagi Zagrebčanovih dopisov in primerjalno tudi drugih virov informacij – dobro vedeli, kdo je zadevo
sploh zakuhal, in so mu to tudi jasno dali na znanje – "… Nachdem wir aber die
Sachen vil anders gscha# en zusein gr# ntlich woll wissen … " Zato so mu priporočili
dobro delo, v nasprotnem bi sledil takojšen odpust. Jančić nadalje ni mogel upati
na tri plačane konje, ampak je tu zvedel, da sta dva konja največ, kar bo dobival.24
Za zadnje dejanje je poskrbel Mihael Jančić, ki je na svoj način želel obračunati z
Zajdenikom. Očitno se mu je dvigal pritisk, ko je v roke dobil prepis Ivanovega
pisma knezu (22. junija). Z dolgim pismom se je obrnil na nadvojvodo Ferdinanda
in ga od prvega do zadnjega stavka prepričeval o lažnivem, podlem in sploh nemogočem značaju Ivana Zajdenika. Ta naj bi si vse trditve v pismu knezu prepro-

20

StLA, Post, Sch. 222, Gradec, 25. junij 1596, poverjeniki Štajerske vojnemu svetu, in prav tam, Gradec, 25. junij
1596, poverjeniki Štajerske I. U. Peuscherju.

21

Prav tam, Krapina, 27. junij 1596, M. Jančić poverjenikom.

22

Prav tam, Zagreb, 29. junij 1596, I. U. Peuscher poverjenikom.

23

Prav tam, Sch. 222, Gradec, 6. julij 1596, dvorni vojni svet poverjenikom.

24

Prav tam, Gradec, 6. julij 1596, poverjeniki Štajerske M. Jančiću.
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sto izmislil oziroma namerno drugače prikazal. Zato je zanj terjal pravično kazen,
ki bi bila drugim poštarjem v primer.25

***
Če sklenemo: Zavoljo pritiskov in groženj Mihaela Jančića ter njegovih bratov je
Ivan Zajdenik kmalu po začetku meseca junija dobesedno pobegnil iz Krapine
in se nastanil v Ptuju, kjer naj bi 'bil doma'. Oblasti v Gradcu si nikakor niso znale
ustvariti popolnoma jasne slike o vzrokih, krivdi in morebitnih posledicah predaje službe Jančiću. Kljub temu so naposled zaupali delo njemu in se prenehali
ukvarjati z obrobno zadevo. Vojna vihra je narekovala koncentriranje pozornosti
k pomembnejšim dogodkom. Pri poteku celotne zadeve je neizogibno treba imeti pred očmi še en nivo: tedaj aktualni odnosi med deželno upravo Štajerske in
pravkar – od decembra 1595. leta – na graškem dvoru znova nastanjenim, ustoličenim, a formalnopravno za to še neupravičenim (nepolnoletnim!) novim deželnim knezom. Deželna vojnopoštna mreža je predstavljala le kamenček v mozaiku
znanega napetega ozračja med obema nivojema oblasti, ki je izhajalo iz njunih
verskih razlik ter želja po uveljavitvi oziroma preprečitvi deželnoknežjega absolutizma in ga je še podžigalo vojno dogajanje. Do konca vojne si je knez že uspel
podrediti največji del pristojnosti nad njo. Prvotno naklonjenost dežele Zajdeniku in celo posredovanje prepisov nekaterih pisem lahko pripišemo prav tihemu
boju med deželo in knezom.
Korespondenca, ki je v celoti v nemščini (tudi prepisi), je unikatna tudi zato,
ker nihče od dvojice akterjev najverjetneje ni znal ne brati ne pisati nemško –
morda nekaj malega Zajdenik(?), skoraj zagotovo pa ne Jančić. Zato sta oba za
branje ali pisanje vsakega dopisa morala poiskati izurjeno nemško pišočo osebo,
kar ni bilo zastonj. Le megleno si lahko predstavljamo, kako bi zvenele besede, če
bi bile in ostale zapisane v njunem domačem pogovornem jeziku. Uporaba tikanja je izjemno redek primer v tedanji dopisni praksi, saj je nujno zvenela kot najintenzivnejše pozasebljenje medsebojnega odnosa v stilu današnje 'skupne paše
krav'. Še več, ker je tedaj niso poznali in uporabljali niti v najintimnejših zasebnih
pisnih stikih (oče-sin, mož-žena, zaljubljen parček), temveč samo v vsakdanjem
pogovornem jeziku nižjih slojev, je moral biti negativni učinek uporabe, enak najhujšemu zasramovanju, toliko silnejši. Zapisovalec (Zajdenik) tega si ga je upal
privoščiti le iz oddaljenega Ptuja, potem ko je za seboj očitno podrl bivanjske mostove v domovini. O pojmu v naslovu razprave si je torej kaj lahko ustvariti mnenje. Izrazoslovje v medsebojnih pismih treh glavnih akterjev je največkrat brez
prikrivanja ter olepšav. Težji bo poskus, kako celostno doumeti osebne stiske in
ogorčenost zapisovalca, ki so botrovale takemu koraku. Še težja pa bo njegova
umestitev v areno življenja tedanjega, od vojnih grozot in vsakdanjih človeških
surovosti sprevrženega, moralno in idejno popolnoma razdvojenega časa.

25

Prav tam, Krapina, 8. julij 1596, M. Jančić deželnemu knezu Ferdinandu, "presentata 11. Juli '96."
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Andrej Hozjan
ÜBER DIE KULTUR DES BRIEFWECHSELS ÜBER DIE STAATSGRENZE
Korrespondenz über die Streitigkeiten zwischen dem 'Pettauer' und
dem Krapiner Ende des 16. Jahrhunderts

ZUSAMMENFASSUNG
Vor 412 Jahren, im Jahr 1596, in Mitten des Krieges zwischen dem Heiligen R# mischen Reich
und dem Osmanenimperium, entschied sich der kroatische Adlige Mihael Jančić von Ratkovec,
ansässig in Krapina, die Stelle des dortigen Postverwalters anzunehmen. Bis zum Ende des Monats Mai wurde diese Funktion vom Krapiner Ivan Zajdenik – Bertac ausge# bt. Jančić schmiedete, mit ausgiebiger Hilfe des Postmeisters Hanns Ulrich Peuscher von Leonstein aus Zagreb,
den Plan f# r die Übernahme der Funktion als Postverwalter. Auf Grundlage der erhaltenen Korrespondenz war es m# glich den Verlauf dieses Unterfangens komplett zu rekonstruieren. Die
rangh# heren Beh# rden zuständig f# r Postangelegenheiten an der Slawonischen Militärgrenze
waren die Steirische Stadt Graz, die Landstände, sowie die Verordenten des Landes Steiermark
als direkter Arbeitgeber und Kostenträger, sowie der Hofkriegsrat von Innen# sterreich.
Peuscher, dessen Aufgabe es war die Tätigkeit des Postnetzes von der Staatsgrenze (Macelj)
bis Zagreb und dar# ber hinaus zu # berwachen, kritisierte in diesem Jahr etliche Male die Fahrlässigkeit von Zajdenik. Ohne Voranmeldung und Zustimmung des Arbeitgebers entzog er ihm
vor Ende April die Postverwaltung in Krapina und # bergab sie an Jančić. Vom 1. Mai bis Mitte
Juli gab es in dieser Hinsicht einen beidseitigen Briefwechsel zwischen: Zajdenik und Jančić und
den Verordenten f# r die Steiermark, Jančić und Peuscher, Peuscher und den Verordenten, sowie
dem Kriegsrat, den Verordenten und dem Kriegsrat, Zajdenik und Jančič und dem Landesf# rst
von Innen# sterreich, Erzherzog Ferdinand, sowie dem Landesf# rsten und den Verordenten.
Die Briefe waren voll mit Verweisungen an die Fehler des einen oder anderen, falschen
Anschuldigungen, Schmeicheleien, pers# nlicher Lobhudeleien, sogar Verachtung und ähnlicher
menschlicher Eigenschaften. Aufgrund von Druckaus# bung und Drohungen von Seiten Jančićs
und seiner Br# der musste Zajdenik kurze Zeit später buchstäblich aus Krapina ﬂiehen und siedelte sich in Pettau (Ptuj) an, wo er sich sogar 'zu Hause' f# hlte. Die Beh# rden in Graz konnten
sich kein klares Bild # ber die Gr# nde, die Schuld und die m# glichen Folgen der Übergabe der
Funktion an Jančić machen. Trotzdem teilten sie zu guter letzt die Funktion ihm zu und unterließen es sich weiterhin mit dieser f# r sie minderwertigen Angelegenheit zu befassen. Der Krieg
veranlasste sie dazu, ihre Aufmerksamkeit wichtigeren Dingen zu widmen.
Die Korrespondenz, die im Ganzen in Deutsch abgehalten wurde, ist ein Unikat, auch deswegen, weil keiner der beiden Betro# enen in Deutsch schreiben oder gar Deutsch lesen konnte. Deswegen mussten beide f# r das Vorlesen oder Schreiben jedes Schreibens eine darin ge# bte
deutsche Person aufsuchen, was sicherlich nicht billig gewesen ist. Nur verschwommen k# nnen
wir uns vorstellen, wie die W# rter klingen w# rden, wenn sie von den beiden Betro# enen in ihrer
heimischen Umgangssprache verfasst und geschrieben sein w# rden.
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Kulturnozgodovinska razsežnost
slovensko-hrvaških odnosov:
vprašanje konteksta
Igor Grdina
DDr., redni profesor, znanstveni svetnik
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino
Novi trg 5, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: igor.grdina@zrc-sazu.si

Izvleček:

Odnosi med Slovenci in Hrvati so bili v 19. in 20. stoletju zaznamovani z različnostjo izkušenj, ki so si jih eni in drugi pridobili v času vstopa v modernizacijske procese. Na to je odločilno vplivala njihova vpetost v različne državnopravne okvire,
ki so generirali različne izkušnje in vizije. Posledic različnosti okoliščin ob vstopu
v modernizacijske procese ni eliminiralo niti politično zedinjenje leta 1918 niti
ideološko poenotenje 1945: sosednja naroda sta še nadalje vsak zase v skladu s
svojimi potrebami vzpostavljala svoje stike s svetom in med seboj.

Ključne besede:

Slovenci, Hrvati, kulturna zgodovina, modernizacija.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 307–318, 39 cit.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Slovenci in Hrvatje so se v vrtincih modernizacijskih procesov, ki so odločilno zaznamovali evropsko zgodovino med rojstvom epohe luči (in) razuma ter milenijskim prelomom, že ob vstopu v njihovo romantično, se pravi najburnejšo fazo, tj.
v obdobju revolucije in restavracije (od konca 18. do srede 19. stoletja), oblikovali
v stabilni narodni skupnosti. Ponesrečen poskus ilirizma, ki je na podlagi panslavistične doktrine obojim – pa tudi Srbom in Bolgarom – poskušal vcepiti zavest o
enotni rodovno-kulturni (pod)tradiciji,1 je dokazoval, da je etnična 'parcelacija' na
mejah Srednje Evrope in Zahodnega Balkana vsaj v temeljnih potezah zaključena.
Matija Čop v prvi celoviti zgodovini slovenske književnosti, ki jo je med januarjem in junijem 1831 pripravil za Pavla/Pavola Josefa/Jozefa Šafa# # ka/Šafárika,2 ni
imel nobenih težav pri deﬁniranju območja le-te. Prav tako je pomenljivo, da se je
Stanko Vraz na praškem slovanskem kongresu, na katerem je bil izvoljen za enega
od podpredsednikov, leta 1848 deklariral za Slovenca in ne za 'Ilira', čeprav je na
zborovanje prišel iz Zagreba.3 Življenjska praksa se je velikokrat soočala z opazno
manjšim številom problemov kot teorija, ki je bila na eni strani zaznamovana s
takšno ali drugačno interpretativno tradicijo,4 na drugi strani pa z intenco, utemeljeno na viziji zaželene prihodnosti.
Čeprav so se pozneje v političnih, poetičnih in znanstvenih retortah še mnogokrat pojavljale ideje o obstoju oziroma potrebi ustvaritve narodne enotnosti na
prostoru od Trsta, Gorice in Julijskih Alp do Črnega in Egejskega morja (ali vsaj
do Povardarja in Ohrida),5 do njihove realizacije nikoli ni prišlo. Tudi reducirana
varianta projekta južnoslovanske 'komasacije' – koncepcija oblikovanja hrvaškoslovenskega naroda –, ki se je v avstro-ogrski Cislajtaniji lahko zdela perspektivna
zaradi monokonfesionalizma,6 v Translajtaniji pa zaradi velike vplivnosti pravaških vizij,7 ni privedla do uspeha. Ostala je zgolj teoretični program dela elit na
obeh bregovih Sotle in Kolpe, medtem ko v praksi kljub odmevnim manifestaci-

1
2
3

4

5

6

7

Uresničitev ilirskega (pod)projekta – tj. uveljavitev kulturno-politične enotnosti na območju od Julijskih Alp
do Črnega in Egejskega morja – je bila s stališča najbolj vnetih panslavistov samo etapni cilj.
Anton Slodnjak, Pisma Matije Čopa. Druga knjiga: Literatura Slovencev, Ljubljana 1986.
Branko Drechsler, Stanko Vraz. Studija, Zagreb 1909, str. 162. Ravnanje Stanka Vraza je mogoče razumeti
predvsem zaradi njegove primarne zvestobe vseslovanski miselnosti; zanjo je bil ilirizem le prehoden pojav
oziroma stopnica na poti k veliko širši enotnosti prostora med Jadranom, Baltikom in Pacifikom.
Filologija je npr. od očeta moderne slavistike, abbéja Dobrovskega, podedovala pojmovanje, da sta slovenščina in kajkavščina en jezik; Jernej Kopitar je potem težišče te lingvalne enote postavil v prostor Kranjske,
Koroške in Štajerske (češki znanstvenik je njeno središče videl na Hrvaškem). Takšno pojmovanje, ki se je
obdržalo še pri Francu Miklošiču in delu njegovih učencev, seveda ni imelo nikakršnih političnih implikacij
ali konotacij. O tem glej Matija Murko, Spomini, Ljubljana 1951, str. 39 in dalje, zlasti 41, 42.
Najmočneje so ideje o narodni enotnosti Južnih Slovanov odmevale na Hrvaškem. Prim. Oskar Tartaglia,
'Hrvatsko pitanje', Split 1939. Čeprav navedena brošura ne skriva propagandistično-polemične tendence –
uperjena je bila proti sporazumu med predsednikom kraljevske vlade Dragišo J. Cvetkovićem ter voditeljem
HSS in Združene opozicije Vladkom Mačkom –, vseeno opozarja na realno navzočnost južnoslovanske unitarne tradicije v prostoru med Jadranom in Dravo. Prim. tudi Viktor Novak, Antologija jugoslovenske misli i
narodnog jedinstva (1390–1930), Beograd 1930.
Katoliški tabor, ki je že ob koncu 19. stoletja prevladal med slovenskimi množicami, se je v dobi naglo napredujoče demokracije trudil najti zaveznike na konfesionalni podlagi (v primeru nemškoavstrijskih krščanskih
socialcev pod vodstvom Karla Luegerja, h katerim se je obrnil najprej, je doživel bridko razočaranje). Hrvatje
so se njegovim voditeljem prav zato zdeli najprimernejša opora.
Hrvaški pravaši so potem, ko je med njimi dobil odločilno besedo Josip Frank, zaveznike na slovanskem
jugu lahko našli samo med Slovenci. Njihovi že od prej napeti odnosi s pravoslavnimi Srbi so se poslej le še
zaostrovali.
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jam, ki naj bi jo promovirale v javnem prostoru, ni zaživela. Problemi, s katerimi
so soočali Slovenci, ki so živeli pretežno v zahodni polovici habsburške monarhije, in Hrvatje, ki so imeli težišče v translajtanski 'troedini kraljevini', so bili preveč
različni, da bi med njimi lahko prišlo do akcijsko učinkovitega poenotenja. Celo
sodelovanje med političnimi strankami, ki se je Ivanu Cankarju leta 1913 zdelo
edina realistična oblika zbliževanja Južnih Slovanov, je bilo bolj demonstrativnomanifestativno kot stvarno.8 To je razumljivo že zaradi velike raznolikosti elektoralnih sistemov v Cislajtaniji, ki je pri izboru poslancev v Državni zbor (Reichsrat)
nazadnje – po veliki Gautsch-Beckovi reformi 1905–1907 – poznala splošno,
neposredno, enako in tajno volilno pravico (za moške), in v 'troedini kraljevini',
kjer je bil h glasovanju za "saborske zastupnike" pripuščen procentualno najmanjši delež prebivalstva v vsej Avstro-Ogrski.9
Neposredno pred prvo svetovno vojno so se že celo nekateri odločni zagovorniki jugoslovanske enotnosti jasno zavedali, da so zelo oddaljeni od uresničitve
svojih zamisli. Nesorodnosti in neenakosti na mejah Srednje Evrope in Balkana so
bile vidne. Prepadne kulturne razlike, ki so ločile Slovence s 24 %, Hrvate s 74 %,
Srbe s 76 %, Črnogorce s 96 % in Bolgare z 72 % stopnjo nepismenosti (1900),10
niso kazale na možnost hitrega 'premagovanja zgodovine'. Tako je časnikar Vladimir Knaﬂič, ki je bil pred prvo svetovno vojno eden vodilnih projugoslovanskih
mladoliberalcev v alpsko-jadranskem prostoru, zapisal: "Le nekaj imamo. Vero in
prepričanje, da so Jugoslovani en narod, ker to hočejo."11
Dejansko je bilo v začetku 20. stoletja neanalfabetov med Slovenci občutno
več kot pisanja in branja zmožnih Hrvatov (čeprav prvi niso imeli svoje univerze, drugi pa so se z njo že lahko pohvalili). Neoiliristične zamisli, ki so predvidevale uveljavitev enega, po kvantitativnem kriteriju števila rojenih (oziroma t. i.
naravnih) govorcev izbranega nacionalnoreprezentativnega knjižnega jezika na
slovanskem jugu, se niso mogle pohvaliti z realističnim pogledom v sedanjost in
prihodnost. Zato je Ivan Cankar svojemu bratrancu Izidorju leta 1911 lahko rekel:
"Slovenska literatura bo ostala vedno samosvoja. Naš jezik – tudi literarni – ne bo
nikdar prešel v hrvaškega. Seveda pa nimam nič proti temu, če Hrvati sprejmejo
slovenščino za svoj literarni jezik; to je njihova privatna reč."12
Ko so leta 1918 padle državne meje med Slovenci, Hrvati in Srbi, se je pokazalo, da Vladimir Knaﬂič ni pretiraval. Nova monarhija, ki je nastala ob obalah
Jadrana na mejah evropskega Vzhoda in Zahoda, je bila kulturno, civilizacijsko
in etnično skorajda tako raznolika kot razpadla Avstro-Ogrska, čeprav se ni de8

9

10
11
12

Ivan Cankar, Zbrano delo. Petindvajseta knjiga, Ljubljana 1976, str. 233, 234. Hrvaško-slovenska stranka
prava, ki je formalno nastala oktobra 1912, v praksi ni nikoli zaživela. Pri tem so poleg državne meje med
Avstrijo in Ogrsko imeli precejšnjo vlogo tudi nenehni spori med politiki, ki so se v 'troedini kraljevini' srdito
spopadali za dediščino 'očeta domovine' Anteja Starčevića.
Izredno maloštevilni volilci v 'troedini kraljevini' – celo po veliki demokratizacijski reformi bana Nikole pl.
Tomašića (1910) jih je bilo samo okoli 200.000 (poprej pa niti 50.000) – so bili v peštanskem državnem
zboru zastopani le posredno, preko 29- oziroma 40-članske delegacije hrvaškega sabora v parlamentu celotne Translajtanije (Magyar Birodalom). Prim. Bogdan Krizman, Hrvatska u prvom svjetskom ratu. Hrvatskosrbski politički odnosi, Zagreb 1989, str. 14, 15, 27.
Igor Grdina, Slovenci med tradicijo in perspektivo. Politični mozaik 1860–1918, Ljubljana 2003, str. 222.
Vladimir Knaflič, Odgovori na anketo, Veda III (1912), str. 518.
Izidor Cankar, Izbrano delo, Ljubljana 1972, str. 123.
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ﬁnirala kot imperij, ampak pravzaprav kot njegovo popolno nasprotje. Bila je
vzpostavljena kot skupna nacionalna država Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki naj
bi v načelu sledila zgledoma v drugi polovici 19. stoletja oblikovanih Italije in
Nemčije.13 Toda v praksi se je njenim očetom zdela ustrezna samo paradigma,
ki se je uveljavila na Apeninskem polotoku. Centralistično urejena Italija, ki je
bila nekaj svetlobnih let daleč od konfederalizma bismarckovsko-wilhelminske
Nemčije, je kot zmagovita sila velike vojne predstavljala zapeljiv vzor. Paradoksalno je Italijo prav v mnogočem zelo uspešno nasprotovanje vitalnim interesom Kraljevine SHS vzpostavljalo za factum, ki ga velja ne samo poznati, ampak
tudi posnemati. Že v času oblikovanja Krfske deklaracije, ki je postala carta constitutiva Kraljevine SHS, se je pokazalo, da je model popolne državne enotnosti
blizu ne samo srbskim, temveč tudi nekaterim hrvaškim očetom Jugoslavije. Bogumil Vošnjak je tako v svojih spominih zapisal: "U sednici od 16. juna /1917/
prvi je govorio /Franko/ Potočnjak. Pokvario je utisak debate time, što je čitao
neku dugačku spomenicu o unutarnjem ure# enju države, koju je predao pre dve
godine Paši# u. To je bio pravi buket starohrvatskih krilatica. G. Franko je bio žestok centralista. Ministarstva gone ceo stroj, niko drugi nema da kaže koju reč.
Samouprava – to su male sitne stvari za sitne ljude. Treba da se baci neka kost
u usta opštinama, srezovima, okruzima. Ali samo nikakvih osobitih povlastica
samoupravi."14
Toda kljub poznejšim nezanemarljivim naporom za uveljavitev tradicionalnim identitetam konkurenčnega unitarizma kot uradne doktrine srbsko-hrvaško-slovenske države – najintenzivnejša so bila v času od razglasitve diktature
kralja Aleksandra januarja 1929 do marseilleskega atentata oktobra 1934 – se
kreacija nove narodne pripadnosti na prepišnem ozemlju Zahodnega Balkana in
Srednje Evrope ni posrečila. Integralnega jugoslovanstva v vsakdanjem življenja
niso mogla uveljaviti niti aﬁrmativna prizadevanja njegovih načelnih zagovornikov niti nasprotovanje destruktivnemu pritisku tujih sil (zlasti Italije, Madžarske
in Bolgarije), ki so si mrzlično prizadevale za revizijo mirovnih pogodb iz let 1919
in 1920. Prav nasprotno: če so se lahko rezultati volitev v konstituanto jeseni 1920
interpretirali v smislu približnega političnega ravnovesja med promotorji brezkompromisnega kurza državne enotnosti in zagovorniki nacionalnih posebnosti,
od glasovanja za poslance Narodne skupščine marca 1923 dalje ni bilo več dvoma
o tem, da se ne Srbi, ne Hrvatje, ne Slovenci ne nameravajo odpovedati ne svojim tradicijam in vizijam ne lastnim razumevanjem sveta. Kot pripadniki številčno najmočnejše etnične skupnosti v kraljevini Karadjordjevićev so prvi ideje in
razlage, ki so se jim čutili zavezane, sicer razglašali za izhodišče skupnega izročila

13

14

Ob razpadanju Avstro-Ogrske je bila pri jugoslovanskem združevanju pomembna tudi vera v wilsonizem (tj.
v načelo samoodločbe narodov), vendar je ta miselnost odmevala predvsem na ozemlju dvojne monarhije.
V Srbiji so vodilni politiki prisegali na model zedinjenja, ki je bil preizkušen že v 19. stoletju. Prav v tej razliki
gre videti vir mnogih političnih in mentalitetnih konfliktov v kraljevini Karadjordjevićev.
Bogumil Vošnjak, U borbi za ujedinjenu narodnu državu, Beograd–Ljubljana–Zagreb 1928, str. 226, 227. Z
'buketom' starohrvaških krilatic so mišljeni pravaški pogledi na ustavo in upravo. Nikola P. Pašić, ki je pozneje veljal za najmočnejšo oporo centralizma v Kraljestvu/Kraljevini SHS, se na Krfu ni zavzemal za popolno
poenotenje; tako je zagovarjal ohranitev tradicionalnih imen Srbi, Hrvati in Slovenci ter se ni navduševal nad
njihovo 'prestilizacijo' v Jugoslovane.
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vseh državljanov novonastale monarhije, vendar takšno pojmovanje na ozemljih
zahodno od Drine ni imelo nobene možnosti za prevlado.
Odprava političnih meja med Slovenci, Hrvati in Srbi je potemtakem v praksi
demonstrirala že poprejšnjo popolno izoblikovanost teh treh narodov kot modernih skupnosti. Vsi so imeli lastne izkušnje, tradicije, pojmovanja in vizije. Njihove
samostojno razvijajoče se kulture, ki so se v soglasju s svojimi notranjimi potrebami z opazno različno dinamiko in intenziteto – ne pa v skladu z idejo medsebojne
vzajemnosti – navezovale na dogajanja v velikem svetu (predvsem na evropskem
Zahodu),15 so bile po letu 1918 najbolj prepričljivi dokaz za utopičnost ideologije jugoslovanske enotnosti oziroma doktrine treh plemen. Slovencev, Hrvatov
in Srbov ni mogel spraviti na skupni duhovni imenovalec niti brezkompromisno
unitaristični politični (policijsko-prosvetni) kurz Svetozarja Pribićevića. "Jugoslovanski Mussolini,"16 ki je v letih 1918–1925 po vsej pravici užival dvomljivi sloves
obritega obraza beograjskega centralizma – medtem ko je bil njegova brada Nikola P. Pašić –, je pozneje sam uvidel nesmiselnost svojih vizij in se je v razmeroma
kratkem času preobrazil v federalista. Anton Novačan, ki je ustanovil 'ultraradikalno' Slovensko republikansko stranko, marca 1923, pač ni zaman poudarjal: "Trije so
eno samo v katekizmu in še tam je to verska skrivnost."17
Tradicionalni narodni pripadnosti konkurirajoča ideologija integralnega jugoslovanstva se – razen med primorskimi emigranti in v Dalmaciji, ki je vseskozi čutila hud pritisk italijanskega iredentizma, – ni mogla pohvaliti z vidnejšimi
zagovorniki med kulturnimi delavci.18 Le najbolj vneti zagovorniki državne enotnosti, ki so praviloma izhajali iz vrst k ekstatičnemu doživljanju sveta nagnjenih
umetnikov ali pa so pripadali od oblasti karierno odvisnim intelektualnim poklicem, so se izpostavljali s poudarjanjem srbsko-hrvaške nerazdružljive povezanosti ali celo enakosti (medtem ko so se Slovenci šteli za nekak naravni podaljšek
oziroma pritiklina te usodne skupnosti; zaradi znanstveno verodostojnih rezultatov raziskav jezikoslovca Frana Ramovša in zgodovinarja Milka Kosa jih namreč
nikakor ni bilo mogoče povsem izenačiti z drugimi prebivalci Kraljevine SHS).
Tako je profesor novoustanovljene ljubljanske univerze Nikola Radojčić aprila
1921 pribil: "Pouzdanih, dakle istorijskih dokaza o bilo kakvim razlikama izmedju
Srba i Hrvata nije našao niti jedan naš veliki istoričar, nego su, naprotiv, svi složni
u tvrdnji, da su Srbi i Hrvati jedan narod."19
Večina kulturnikov ni zgolj ostajala zvesta tradicijam, iz katerih je izšla, ampak
je bila prepričana, da imajo le-te sijajno prihodnost oziroma možnost razmaha.

15

16
17

18
19

Še posebej očitno se vidi samostojnost srbske, hrvaške in slovenske kulture po prvi svetovni vojni v odnosu
do tedanjih avantgardnih iskanj; medtem ko je prvo močno zaznamoval stik z nadrealističnim modernizmom, ki je imel središče v Franciji, sta drugi dve vsaka na svoj način pretežno sledili poudarjeno humanističnim umetnostnim projektom – srednjeevropskemu ekspresionizmu in novi stvarnosti.
Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941, Ljubljana 1965 (dalje: Mikuž, Oris
zgodovine Slovencev), str. 293.
Republikanec I, št. 14, 1. marec 1922, str. 1. Novačan je bil ultraradikalen le v slovenskem prostoru, kjer je
vedno prihajalo do reducirane recepcije idej iz 'velikega sveta'. Dejansko je njegove politične zamisli mogoče
umestiti v liberalni (in deloma agraristični) spekter.
Prim. Ivan J. Bošković, Orjuna. Ideologija i književnost, Zagreb 2006, zlasti str. 71–231.
Mikuž, Oris zgodovine Slovencev, str. 201.
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Narodna identiteta namreč ni samo spomin, ampak tudi – marsikdaj predvsem –
vizija. Celo posamezni umetniški ustvarjalci, ki so v določenem obdobju življenja
soglašali s tendenco ne nujno unitarno koncipirane srbsko-hrvaško-slovenske
enotnosti (npr. Ivan Meštrović kot snovalec Vidovdanskega hrama, Miroslav Krleža kot ekavski literat ali Vladimir Levstik kot glasnik Orjune v Sloveniji), so se v kriznih časih neredko preobrazili v odločne zagovornike samobitnosti posameznih
narodnih skupnosti znotraj meja kraljevine Karadjordjevićev. Nekaj več pristašev
je imela le tista oblika integralnega jugoslovanstva, ki je uresničitev svojih teženj
povezovala z bolj ali manj oddaljeno prihodnostjo, medtem ko za preteklosti ni
navajala posebej ohrabrujočih znamenj oziroma navdihujočih zgledov. Na Slovenskem jo je najbolj vztrajno zastopal primorski pesnik Vladimir Gradnik, ki je v
II. sonetu Ujedinjenja leta 1922 zapisal:
Smo bratje! Grehi nesvobodnih dni
težijo nas in prošlosti pošasti
nas plašijo in nas drže v oblasti,
mrliči še pijéjo našo kri.
Še bije v žilah nam tujinstva strup.
O bratje! Hočemo nazaj k propasti?
Spet v prejšnji mrak in mraz? Pustimo rasti
v vseh srcih le ljubezen, vero, up!20
Toda že novembra 1938, ko je skladatelj Lucijan Marija Škerjanc te verze uporabil kot tekstno predlogo slavnostne kantate, zasnovane kot glasbeno vezilo ob
dvajsetletnici jugoslovanske države, so se v javnosti pojavili očitki, da gre za ideološko kontaminirano stvaritev. Slišala so se celo zatrjevanja, da je delo pognalo
oziroma zraslo iz idejne platforme, "ki je slovenskemu duhu nasprotna."21 Gradnikovo Ujedinjenje naj bi po mnenju nekaterih katoliških gorečnežev, ki liberalcem
v nobenem primeru niso hoteli priznati domovinske ozemljenosti, sploh ne bilo
pesniška umetnina...22 Sporazum med predsednikom kraljevske vlade Dragišo
J. Cvetkovićem in hrvaškim voditeljem Vladkom Mačkom, ki je bil sklenjen ob
koncu avgusta 1939, je doktrino jugoslovanskega integralizma potem dejansko
snel z dnevnega reda realne politike, čeprav je bil zamišljen kot pragmatična – in
morebiti tudi provizorična – poravnava pred hudimi časi napovedujoče se druge
svetovne vojne.23

20
21
22
23

Alojz Gradnik, Zbrano delo. Druga knjiga, Ljubljana 1986 (dalje: Gradnik, Zbrano delo), str. 150.
Takšno sodbo o Ujedinjenju je objavil vodilni katoliški dnevnik Slovenec. Glej v: Gradnik, Zbrano delo, str.
366.
Prav tam.
Sporazum med hrvaško opozicijo in državnim centrom je po m# nchenskem diktatu Češkoslovaški jeseni
1938 postal kratko malo nujen, če se je uradni Beograd hotel izogniti podobnemu vpletanju nacistične
Nemčije in fašistične Italije v jugoslovanske notranje zadeve. Tega se je dobro zavedala britanska diplomacija, ki je odločno podpirala dogovor med Dragišo J. Cvetkovićem in Vladkom Mačkom. Zaradi (ne)razpoloženja v Srbiji je bil ta lahko uveljavljen zgolj na podlagi 116. člena ustave kralja Aleksandra iz leta 1931, ki je
govoril o sprejemanju neodložljivih izrednih ukrepov.
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Nova formula državne enotnosti, ki se je uveljavila po aprilski katastroﬁ 1941,
se je precej razlikovala od vseh poprejšnjih. Revolucionarno gibanje pod vodstvom generalnega sekretarja Komunistične partije Jugoslavije Josipa Broza Tita se
je zavedalo, da so vse stare formule bodisi mobilizacijsko bodisi zunanjepolitično
brezperspektivne. Stvarnost, ki se je zrušila spomladi 1941, se nikomur ni zdela
optimalna. (To je še posebej nazorno pokazala klavrna usoda kraljevski vladi zvestega Ravnogorskega gibanja pod vodstvom generala Dragoljuba/Draže M. Mihajlovića.) Koncipiranje odpora kot revolucionarne narodnoosvobodilne vojne in
lansiranje emblematičnega gesla Bratstvo in enotnost sta pomenila odmik od zamisli etnično-lingvističnega monolitizma, saj je bila vloga skupnega imenovalca
pridržana marksistični ideologiji, ki naj bi bila politični izraz univerzalno delujočih zakonov zgodovine.
Deﬁnicija naroda izpod peresa šefa ideologa titoističnega režima Edvarda Kardelja, ki je nastanek te formacije izrecno povezovala z epoho kapitalizma, je po
vstopu Jugoslavije v socializem dejansko onemogočala tvorbo novih usodnih skupnosti. Vodilni teoretik beograjskega politbiroja je namreč v drugi izdaji Razvoja
slovenskega narodnega vprašanja leta 1957 nedvoumno zapisal: "Pojav naroda
je speciﬁčna manifestacija družbenega življenja na temelju in v okviru določene
kulturno-jezikovne skupnosti, to se pravi zgodovinsko pogojena sinteza določenih socialno-ekonomskih faktorjev in etnične strukture. Narod je torej speciﬁčna
ljudska skupnost, nastala na podlagi družbene delitve dela epohe kapitalizma, na
strnjenem ozemlju in v okviru skupnega jezika in blizke etnične ter kulturne sorodnosti sploh."24
Kardelj, ki se je do svoje deﬁnicije prikopal na podlagi kritične recepcije teoretske misli četrtega klasika marksizma Josifa V. Stalina, je tako na načelni ravni
po drugi svetovni vojni dejansko onemogočil priznavanje novih narodov v Jugoslaviji, saj bi v primeru njihove uradne pojavitve postalo očitno, da Titova kvazihabsburška postmonarhija ni socialistična.25 Takšnega videza pa si beograjski režim nikakor ni hotel privoščiti – ne glede na svoje siceršnje odmike od klasičnih
komunističnih pojmovanj. Da so na drugi strani ob ostro nasprotovanje trčili tudi
poskusi novega deﬁniranja nacionalnih znamenj oziroma značilnosti, je povsem
logično: domnevno kapitalističnih tvorb komunistom ni kazalo revitalizirati, saj
so jih obsodili na odmrtje... Tako je Deklaracijo o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, ki ni bila po naključju objavljena v ozračju postbrionske 'odjuge'
sredi marca 1967, marksistični režim v Beogradu doživljal kot poskus negacije že
dosežene stopnje enotnosti v Jugoslaviji, saj ni bil 'na liniji' poprejšnjih 'komasacijskih' lingvističnih projektov v Titovi federaciji (predvsem Novosadskega dogovora

24
25

Edvard Kardelj, Izbrano delo I, Ljubljana 1973, str. 56.
Kategorija Jugoslovan, ki se je v Titovi federaciji pojavljala v popisih prebivalstva od leta 1953 dalje, je zato
morala biti razglašena za posebno obliko (nacionalne) neopredeljenosti. Z rastjo števila podobnih oznak
(1971, 1981) je via facti prihajalo do klasificiranosti poimenovanja pripadnosti po državi. Popis leta 1953 je
poznal kategorijo Jugoslovan – neopredeljen, tisti iz 1961 pa Jugoslovan – nacionalno neopredeljen. Poleg nje
sta se leta 1971 pojavili še možnosti popolne narodnostne 'neuvrščenosti' in samooznačitve v smislu regionalne pripadnosti. Novolevičarski skrajneži, ki so etablirane komuniste kritizirali zaradi sprijaznjenja socializma z 'desničarskimi' odkloni, so nacionalno pripadnost hoteli napraviti za povsem preživelo kategorijo in
so nenehno ponavljali pomensko izpraznjeno floskulo o potrebi oblikovanja človeka z veliko začetnico.
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iz leta 1954).26 Do določene mere so postala sumljiva tudi tradicionalna narodna
znamenja, ki so se uveljavila že v teku prejšnjih stoletij. Starodavni hrvaški grb je
bil po letu 1945 le eden od elementov novega, ikonografsko že na prvi pogled
socialističnega emblema,27 slovenska himna Naprej, zastava slave pa je morala –
enako kot srbska Bože pravde (ki je delo istega skladatelja, Davorina Jenka) – v
prisilno pozabo…
Jugoslovanski patriotizem novega tipa bi moral biti dosledno nadnacionalen in zgolj razredno ozemljen. Prav to pa je bila za integraliste, ki kljub uradno
nedotakljivi formuli Bratstvo in enotnost niso ostali pred vrati KPJ oziroma ZKJ
(na kar je že leta 1961 opozorila zelo na široko odmevajoča polemika # osić–Pirjevec28), zelo slaba novica. Kovanje novega naroda na prostoru med Triglavom
in Ohridom v socialistični epohi ni prihajalo v poštev, medtem ko se nadnacionalna ideologija ni ustavljala na nobeni meji in je bila potemtakem neuporabna
za ustvaritev kakršne koli globlje domovinske zavesti (ta bi bila koristna ali celo
nepogrešljiva pri bodisi miroljubni bodisi vojaški mobilizaciji množic). Kot jugoslovanski skupni imenovalec je v praksi služil predvsem kult maršala Tita, ki se je
skušal povezati s slavljenjem mladosti (torej v prenesenem smislu prihodnosti)...29
Integralistični doktrini zvesti komunisti so na 8. kongresu ZKJ (1964) morali vzeti
na znanje celo Kardeljevo razglasitev nacionalnih ekonomij za speciﬁčno obliko samoupravljanja. Tako so bili v marksistično tolmačene dialektične procese
zgodovine z najvišjega mesta neposredno vključeni obstoječi narodi, ne pa tudi
jugoslovanska država.30
Toda položaj je zaradi razredno – se pravi politično-ideološko – deﬁniranega
temelja Titove federacije ostajal protisloven: do jasnih odločitev o smereh bodočega razvoja, ki bi popolnoma onemogočale ponovitve preteklosti v prihodnosti,
ni prišlo. Groba zavrnitev zahteve po čistih računih, ki jo je kot vodilo v odnosih
med narodi v Jugoslaviji lansiralo sicer v vrhovih še socialistično usmerjeno gibanje hrvaške pomladi leta 1971, je nakazovala, da zagovorniki monolitne enotnosti
kljub oseki svojih idej vsekakor imajo lepe možnost za ponovni vzpon.31 Zares
so si kmalu po Kardeljevi smrti (1979) drznili priti z jasn(ejš)o besedo na dan.
26

27
28
29
30
31

Novosadski dogovor se je štel za nekakšno nadgradnjo dunajskega sporazuma o skupnem knjižnem jeziku
Srbov in Hrvatov iz leta 1850. Reakcija titoističnega režima na Deklaracijo o nazivu i položaju hrvatskog
književnog jezika je pokazala, da ima 'odjuga', ki je nastopila po brionskem plenumu leta 1966, skrbno načrtovane in omejene cilje. To se je potem kmalu demonstriralo tudi na drugih področjih, predvsem v marsikje
ne ravno iskreno mišljenih prizadevanjih za radikalno gospodarsko reformo, katere motor je bil verjetno
najsposobnejši slovenski komunistični politik Boris Kraigher.
Tradicionalni hrvaški grb je bil v socialistični Jugoslaviji zaničljivo obravnavan kot 'šahovnica'.
Jože Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije,
Koper 1995 (dalje: Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992) , str. 244.
Manifestacije kulta maršala Tita v marsičem niso bile izvirne; štafeta mladosti je npr. le nadgrajevala sokolsko
tradicijo iz časa kraljevske Jugoslavije.
Miko Tripalo, Hrvatsko proljeće, Zagreb 1990 (dalje: Tripalo, Hrvatsko proljeće), str. 42, 43.
Veliko upanje integralistov je bil marksistično koncipiran delavski razred. Maršal Tito je npr. pojasnil:
"/U/ Jugoslaviji je samo jedna radnička klasa, radnička klasa čitave Jugoslavije. Ne mislim samo zato što je
pomiješana, što u Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj i drugim republikama zajedno rade ljudi raznih nacionalnosti.
Radnička klasa je jedna zbog više razloga, naročito idejnih, i ona ni u kom slučaju ne može dopustiti da se
prebrojava." Glej v: Tripalo, Hrvatsko proljeće, str. 244. Slabost razredne koncepcije jugoslovanstva je bila v
tem, da je v bistvu promovirala idejo socialističnega naroda, ki pa je nesmisel glede na temeljne postulate
internacionalnega marksizma.
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Glasnik integralistov je postal upokojeni general Kosta Nadj (čigar Tretja armada
se je leta 1945 najhuje znesla nad pripadniki oboroženih sil NDH in hrvaškimi
protikomunističnimi begunci). Zadnji marksistični ešalon v SFRJ, ki se je nenehno
skliceval nanj, je potem poskušal izvesti odkrito revizijo Kardeljeve teoretske interpretacije titoizma in je zato poudarjal, da dialektika zgodovine vodi naravnost
k oblikovanju jugoslovanske nacije. Ta cilj naj bi bil dosežen v generaciji ali dveh
– v desetih, petdesetih ali najkasneje v stotih letih.32
Za jugoslovanski center, ki se je v času poudarjene pluralizacije sveta ob potemnjevanju, zahajanju in razkrajanju socialističnih zvezd čutil vse bolj ogroženega ter se je zato naglo začel zasičevati z idejami o vseobsežni enotnosti, je
kmalu postala hudo problematična sleherna koncepcija trajnega povezovanja in
sodelovanja z zunanjim svetom. Raifu Dizdareviću, ki je v desetletju 1980–1990
kot zunanji minister in član predsedstva SFRJ v marsičem poosebljal blede sence
bojevnikov za udejanjenje nekroﬁlskega gesla Po Titu Tito, se je npr. zdela zelo
sumljiva politika enotnega slovenskega kulturnega prostora.33
V mentalnem svetu velikih in malih krmarjev jugoslovanske barke je celo jezikovna pisanost znotraj državnih meja sčasoma postala hud problem. Leta 1988 je
v Ljubljani potekal proces pred vojaškim sodiščem v srbsko-hrvaškem 'esperantu'
(oziroma ne-jeziku), ki je bil zamišljen kot demonstracija (samo)volje državnega
centra oziroma njegovega vse očitnejšega neointegralističnega kurza. Reakcije na
ta surovi poskus manifestiranja moči armade kot samozvane kovačnice bratstva
in enotnosti so v Sloveniji vodile k vsenarodnemu osamosvojitvenemu in demokratizacijskemu konsenzu.
Takšen razvoj dogodkov je bil mogoč zato, ker se je že v poprejšnjih letih pokazalo, da SFRJ v politiki mednacionalnih odnosov dejansko išče nove obale oziroma postkardeljanski kontinent. Reforma srednješolskega izobraževanja, ki jo
je iniciral že 10. kongres ZKJ (1974),34 je sčasoma privedla do odkritega poskusa
oblikovanja za vse obveznega jugoslovanskega standarda. Slednjega naj bi zagotavljala t. i. skupna jedra, ki so jih njihovi zagovorniki na eni in kritiki na drugi strani
razumeli kot prvi korak k izpolnitvi programa popolne enotnosti od vršacev Julijskih Alp do nižave ob Vardarju. Bratstvo je v takšnem mentalnem podnebju naglo
postajalo povsem nepotrebna kategorija. Kot besedni izvesek ga je v obdobju, ki
je napovedovalo ﬁnis Jugoslaviae, dovolj uspešno izpodrivalo zajedništvo (v slovenščino tega pojma niti ni bilo mogoče ustrezno prevesti35). Toda takoj je treba
poudariti, da so emblematične parole, ki so delovale kot nekakšni 'zaklinjevalski'
obrazci, kljub pomenski izpraznjenosti ostajale izraz oziroma razkrivalec smisla:
zagovornike in pristaše so navdihovale in napeljevale k vztrajnosti, nasprotnike
pa so vzpodbujale k nepopustljivemu odporu… T. i. jedrska vojna, ki se je vnela ob

32
33
34
35

Prim. Dušan Bilandžić, Povijest izbliza. Memoarski zapisi 1945–2005, Zagreb 2006, str. 240–244; 303, 304.
Prim. Raif Dizdarević, Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, Sarajevo 1999, str. 161–165.
Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992, str. 371.
Zajedništvo se je v slovenščino skušalo prevesti kot skupništvo, vendar se izraz ni prijel. Ta pojem se je po
smrti maršala Tita zdel anahronističen. V splošni rabi na Slovenskem se je navedena beseda – v skladu s
svojim korenom – razumela kot sinonim za parazitizem, torej kot izraz dejanskega stanja v 'negativu'.
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prvem očitnem koraku k permanentni uniﬁkaciji (1983),36 je bila šolski primer
spora metafor na vrhovih in v globelih zahodnega Balkana: v zgodovino se je zapisala kot napoved začetka konca ne samo titoistične, ampak vsakršne Jugoslavije.
Najprej je razpadla vsedržavna zveza pisateljskih društev, nato pa se je mrtvoud
polagoma širil še na druge institucije, ki so simbolizirale v vihrah druge svetovne
vojne (marsikdaj na silo) skovano bratstvo in enotnost.
K nagli krepitvi integralističnih tendenc v obdobju poznega socializma je
posredno prispeval novolevičarski radikalizem mlajših generacij šestdesetih in
sedemdesetih let, ki se je pod vtisom univerzalističnih mišljenjskih paradigem v
velikem loku ognil nacionalnemu vprašanju – za katerega je celo titoistični režim
trdil, da je tako ali tako v bistvu že sneto z dnevnega reda. Spremembe v občutenjih sveta so v ozračju, v katerem je bila revolucionarnost apriorno razglašana za
veliko vrlino, vodile k mnogo usodnejšim posledicam kot v okoljih, kjer je normalna tudi konkurenčna prisotnost reformističnih, konservativnih in reakcionarnih
stališč. Običajni generacijski ikonoklazem se je v Jugoslaviji hitro preobrazil v resno zavoro celovite modernizacije. Novolevičarski radikalizem (ne samo mladomarksistične provenience) je na eni strani pomagal spodkopati poskus korenite
gospodarske reforme ob koncu šestdesetih let, ki je vsaj deloma uveljavljala tržne
mehanizme, saj je promocijo slednjih štel za vrnitev v svet izkoriščevalskega in
zasužnjevalskega carja kapitala, na drugi pa je narode – in še bolj njihove države
– pojmoval kot epohalno presežene skupnosti. Primož Kozak, ki je veljal za enega
od najbolj zaslužnih in najprodornejših glasnikov mlajše generacije ljubljanskih
intelektualcev, je tako leta 1971 značilno zapisal: "O tem, kar sanjarijo nekateri
naši do patologije frustrirani kulturniški možgani, namreč o nekakšni samostojni
Sloveniji, sploh ne mislim govoriti."37
Toda samo dvajset let pozneje so bile neodvisne države posameznih narodov
Titove federacije stvarnost. Jugoslavija se je medtem iz razvojne možnosti zaradi
zaostrujočih se notranjih napetosti dokončno preselila v kategorijo ovire na poti
v prihodnost.
Slovenska pomlad, ki je po smrti maršala Tita (1980) uspela povezati ideji narodne samoodločbe in (v prvi vrsti politične ter gospodarske) modernizacije – s
čimer se ji je posrečilo preseči ujetost v začarani krog socialistične paradigme38 –,
je v veliki meri omogočila tudi podobne premike drugod v sicer vse bolj negibni
SFRJ.39 Vojne, ki so se vnele v nekaterih novonastalih državah, so pokazale, da desetletja skupnega življenja niso zbližala vanjo vključenih skupnosti. Izkušnja sobivanja v najrazličnejših oblikah Jugoslavije – od centralistične do federalistične in
od parlamentarno-demokratične do avtoritarne – je kvečjemu zbližala nekatere
posameznike znotraj njenih meja (zlasti tiste, ki so se ukvarjali s politiko) in intenzivirala kulturno izmenjavo, ni pa povezala tudi narodov kot celot. Še več: slednji

36
37
38

39

Ciril Zlobec, Slovenska samobitnost in pisatelj, Trst 1986, str. 53 in dalje.
Primož Kozak, Peter Klepec v Ameriki, Maribor 1971, str. 31.
Hrvatska pomlad 1971 je vsaj pri njenih osrednjih političnih akterjih še bila ujeta v socialistično mentalno
gravitacijo. O tem prim. Tripalo, Hrvatsko proljeće, str. 246, 247 (avtor je celo dogajanja v Sloveniji v drugi
polovici osemdesetih let videl v istih koordinatah, kar pa je gotovo povsem neustrezno).
Marsikje so modernizacijske odmike od samoupravnega socializma sčasoma preglasili retrogradni trendi.
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se v obdobju 1918–1991 niti niso razvijali v konvergentnih smereh. Razlike so
– paradoksalno (ali pa tudi ne) – najbolj prišle do izraza v obdobjih največje uniﬁkacijske ihte, tj. v času šestojanuarskega režima, neposredno po drugi svetovni
vojni in po smrti maršala Tita, ko je jugoslovansko sceno vizualno in akustično
obvladoval Slobodan Milošević.

Igor Grdina
THE CULTURAL-HISTORICAL DIMENSIONS OF SLOVENE-CROATIAN
RELATIONS: THE QUESTION OF CONTEXT

SUMMARY
Slovene-Croatian relations in the 19th and 20th centuries bore a strong imprint of the wider social environment. The political framework in which the majority of Slovenes lived under the
Habsburg Monarchy until 1918 di# ered considerably from that in which the majority of Croats
lived (Cisleithania, Transleithania), which made their experience and political strategies di# erent. Owing to considerable di# erences in the electoral systems (the relatively liberal right to
vote in Cisleithania, early introduction of election by direct universal su# rage for the Reichsrat;
well-developed autonomous governing bodies and societies; high literacy rate; on the other
hand, the extremely restricted right to vote in Croatia; representation in the Budapest parliament through the delegation of the Croatian assembly, high degree of illiteracy); and political
strategies were almost incomparable, which prevented e# ective political connections between
Slovene and Croatian parties and political movements before 1918.
The foundation of a joint Serbian-Croatian-Slovene state in 1918 did not lead to the dissolution of the independence of individual national cultures, whose formation had been completed by then. Serbs, Croats and Slovenes each participated in the wider political and cultural movements in Europe in line with their representations about their own needs; this was inﬂuenced
not only by their linguistic dissimilarity but above all by their own experiences and visions of the
future. It was precisely because of this that the integrationist movements that occasionally set
the tone of state policy could not establish themselves more permanently.
In Communist Yugoslavia, the regime of Marshal Tito did not strive towards the formation
of a united nation, since nations were considered a product of relations in the epoch of capitalism, according to Kardelj’s variant of Marxist theory; unity could only be ensured by ideology
(with the cult of Marshal Tito) and socialist-deﬁned legislation. Most nations enjoyed limited
cultural autonomy. After the death of Marshal Tito, an obvious attempt was made to redeﬁne
the Yugoslav federation on unitaristic grounds; however, this was precisely what initiated the
crumbling of a country that, at a time of major changes in Europe (1989), no longer appeared
necessary or particularly useful – neither in foreign nor in internal policy.
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Slovensko-hrvaški odnosi
in ribolovne pristojnosti nad Piranskim zalivom v preteklosti 1
Darja Mihelič
Dr., redna profesorica, znanstvena svetnica
ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: mihelic@zrc-sazu.si

Izvleček:

Prispevek opisuje pristojnosti nad Piranskim zalivom v širokem časovnem loku
od srednjega veka do slovenske osamosvojitve. Od srednjega veka dalje je skozi
beneško, francosko, avstrijsko in skozi obdobje Kraljevine Italije do druge svetovne vojne z zalivom gospodarila – po svojem prebivalstvu pretežno romansko-italijanska – piranska občina. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je zaradi potrebe
po razmejitvi rekrutacijskih območij slovenskega in hrvaškega odporniškega gibanja v februarju 1944 prišlo do vojaškega dogovora, ki je za mejo slovensko-hrvaških kompetenc določil reko Dragonjo. Ta kopna razmejitev je postala osnova
za določitev meje med jugoslovanskima republikama Slovenijo in Hrvaško, medtem ko meja na morju ni bila nikdar določena.

Ključne besede:

Zgodovina Istre, zgodovina Pirana, zgodovina Piranskega zaliva, štetja prebivalstva v Istri, etnična struktura Istre, etnična struktura Pirana, slovensko-hrvaška
meja v Istri, zakonodaja o morju po drugi svetovni vojni.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 319–346, 38 cit., 17 slik, 2 preglednici.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Etnične značilnosti prebivalstva Istre1
O stikih dveh etnij – slovenske in hrvaške – v nekem okolju moremo govoriti šele
tedaj, ko ju identiﬁcira bodisi zunanji opisovalec, ali pa, ko se v etničnem pogledu
osvestita in samoopredelita.
Ko je govor o Istri ter njenem prostorskem ali etničnem segmentu, ne moremo mimo dejstva, da je bil tamkajšnji sestav prebivalstva zaradi zgodovinskih
okoliščin, pogostih menjav oblastnikov, pa tudi zaradi stoletja trajajoče razdelitve
polotoka med beneško republiko in Sveto rimsko cesarstvo, jezikovno in etnično izjemno raznolik. Od srednjega veka dalje so se v Istri stikale romansko-italijanska, slovensko-hrvaška, pridih nemške in istrovlaška (istroromunska) etnična
skupina. Istra je bila privlačen cilj doseljevanja iz Furlanije in Karnije, v času turške
nevarnosti pa zlasti iz Hercegovine in Dalmacije.2
V zahodni Istri so si v političnem pogledu od druge polovice 9. stoletja prizadevale okrepiti svoj vpliv Benetke. V ta namen so sklepale s tukajšnjimi mestnimi
naselbinami številne pogodbe. Beneški vpliv se je okrepil v prvi polovici 10. stoletja in potem ni več zamrl. Od začetka 13. stoletja do leta 1420 se je postopno
izčistilo razmerje sil, ki je pripeljalo do tega, da je ob propadajoči svetni oblasti
oglejskih cerkvenih knezov notranjost Istre prešla v posest Goriških (in kasneje
Habsburžanov), zahodna Istra z obalnimi mesti razen Trsta pa v posest Benetk.

Avstrijska štetja po pogovornem jeziku
V Avstriji, ki ji je po krajšem 'francoskem' obdobju Istra pripadla v drugem desetletju
19. stoletja (leta 1813), je bilo leta 1846, v času intenzivnega prebujanja narodov, prvič
opravljeno 'moderno' štetje prebivalstva, ki naj bi ugotovilo 'narodnostno' pripadnost
oz. pogovorni jezik (Umgangssprache) prebivalcev.3 Organizator štetja je bil dunajski
statistik Carl von Czoernig, spoznanja pa je upodobil na zemljevidu monarhije.

1

Darja Mihelič, Ribolov na srednjeveškem piranskem področju, Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov
Slovenije, letnik 10 (1987), št. 1–2, str. 9–12; Darja Mihelič, Piranski zaliv, K tradiciji ribolova in ribolovnih pravic,
Annales, Anali za istrske in mediteranske študije, letnik 14, Series Historia et Sociologia, letnik 6 (1998), str. 7–18;
Darja Mihelič, Ribič, kje zdaj tvoja barka plava?, Piransko ribolovno območje skozi čas, Koper 2007 (dalje: Mihelič,
Ribič, kje zdaj tvoja barka plava?); Darko Darovec, Ribištvo severozahodne Istre v obdobju Beneške republike,
Annales, Anali za istrske in mediteranske študije, letnik 14, Series historia et sociologia, letnik 6 (1998), str. 19–34;
Darko Darovec, Davki nam pijejo kri, Gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku v luči beneške davčne
politike, Knjižnica Annales Majora, Koper 2004 (dalje: Darovec, Davki nam pijejo kri), str. 361–388.

2

Miroslav Bertoša, Neki povijesni i statistički podaci o demografskim kretanjima u Istri u XVI i XVII stoljeću, Radovi,
11, Zagreb 1978, str. 103–129; Miroslav Bertoša, Mletačka Istra u XVI i XVII stoljeću, 2, Društvene strukture, populacija, gospodarstvo, (=Misao, knjiga 5), Pula 1986, str. 59–60; Miroslav Bertoša, Istra, Doba Venecije, (XVI.–XVIII.
stoljeće), Pula 21995, str. 61–64; Darko Darovec, O preteklosti gradu, rodbine, komuna in posesti Pietrapelose,
Buzetski zbornik, letnik 13 (1989), str. 77–102; Darko Darovec, Kostel Petrapilosa, Pazin–Buzet 1996, str. 48,
79–80; Darko Darovec, Petrapilosa, Grad, rodbina, fevd in markizat, Koper 2007, str. 126–132; Egidio Ivetic,
La popolazione dell'Istria nell'età moderna, Lineamenti evolutivi, Collana degli atti, Centro di ricerche storiche
– Rovigno, N. 15, Fiume–Trieste 1997, str. 84, 89–90; Egidio Ivetic, L'Istria moderna, Un'introduzione ai secoli
XVI–XVIII, Collana degli atti, Centro di ricerche storiche – Rovigno, N. 17, Fiume–Rovigno 1999, str. 63–70.

3

Štetje je razkrilo številne pomanjkljivosti, prim. Bogo Grafenauer, Cz# rnigova etnografska statistika in njena
metoda, Razprave. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede, 1,
Ljubljana 1950, str. 117–164.
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Razdelitev Istre (Eva Holz, Istrske zdrahe ob koncu 18. stoletja, Kronika, Časopis za slovensko krajevno zgodovino, letnik 37 (1989), št. 1–2, str. 55)

Prav etnografska razmerja v Istri so bila med tistimi, ki so Czoernigu povzročala
največ težav. V uvodu v Etnographie der oesterreichischen Monarchie je zapisal: "V
nobenem delu monarhije – upoštevaje njegovo velikost – se ni obdržalo toliko raz-
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poznavnih ostankov različnih narodnosti in njihovih podskupin, še bolj kot v jeziku v
oblačilih in običajih, kot na majhnem polotoku Istri, deželi, kjer si podajata roko najzgodnejša kultura našega dela sveta (Pulj na Jadranu je morda najstarejša znana
naselbina v njem) z do našega časa najnižjimi stopnjami civilizacije v državi. Ni pa
le trinajst etnografskih nians, ki jih je podpisani (to je Czoernig, op. a.) uspel sam ugotoviti – Italijane (neposredne potomce rimskih naseljencev in Benečanov), Romane
(Vlahe), Albance, Slovence (Šavrine, Berkane in Verkine), Hrvate (hribovske, obrežne in otočane, Bezjake in Fučke), Srbe (Uskoke, Morlake in # rnogorce) in zagonetne # iče – tistih, ki otežujejo etnografsko predstavitev, ampak predvsem medsebojno
stapljanje različnih delov bližnjih, celo najbolj nasprotnih plemen, ki nimajo pisnega jezika in katerih narečje sestavljajo najrazličnejše prvine, ki jih je komaj mogoče
razvozljati, tako da redki izobraženci teh plemen težko določijo, kateremu pisnemu
jeziku je njihovo narečje najbližje. Srečati je ne le hrvatizirane ter srbizirane Slovence
in slovenizirane Hrvate, ampak tudi hrvatizirane Vlahe, dalje italijanizirane Hrvate,
ki so deloma cel# pozabili svoj materni jezik (na zahodni obali), potem hrvatizirane
Italijane, pri katerih je enak primer (v notranjosti), končno mešano ljudstvo, katerih
noša je italijanska, običaji slovanski, jezik pa mešanica srbskih in italijanskih besed.
Za to je bilo potrebno najti poznavalca istrskih dialektov, ki je moral obiskati posamezne kraje polotoka in s podrobno raziskavo razmotati ta klobčič etnografsko-jezikovnih mešanic. To se je zgodilo in tako je bil ugotovljen etnografski značaj območja,
medtem ko so zanj mogli biti na zemljevidu razvidno označeni le glavni obrisi."4
Štetja, ki so upoštevala pogovorni jezik, so se od leta 1880 ponavljala vsakih
deset let do izbruha prve svetovne vojne, zadnje je bilo leta 1910. V 19. stoletju je
bil v davčne namene izdelan popis zemljišč v državi, franciscejski kataster, ki je
Istro razdelil na katastrske občine, ki so pri štetjih predstavljale števne enote.

Opisi slovensko-"srbohrvaške" jezikovne meje
V svoji Etnographie der oesterreichischen Monarchie je Czoernig opisal narodnostno mejo v Istri, kjer je omenil tudi slovensko-"srbohrvaško" jezikovno razmejitev in vmesno jezikovno mešano (!) ozemlje. "V Istri del# Dragonja od kraja Grič do
svojega izvira bivališča slovenskih Šavrinov od slovensko-srbohrvaškega mešanega
območja, ki se na jugu razteza do krajev Buje, Završje, Oprtalj in Sovinjak, tako da
se šele tam začenja ozemlje istrskih Srbov in tvori na več mestih zavita linija od Savudrije prek Grožnjana in Dižjotov proti Žnjidari# em nedaleč od Sovinjaka slovenskosrbsko jezikovno mejo…"5
Rezultate Czoernigovega štetja iz leta 1846 je 1853. leta vnesel v svoj Zemljovid
slovenske dežele in pokrajin geograf in pravnik Peter Kozler.6 Mejo je (v nemščini,
pod psevdonimom Slemenski) opisal leta 1849 v Illyrisches Blatt, prilogi Laibacher

4

Carl von Czoernig, Etnographie der oesterreichischen Monarchie, I. Band, Erste Abteilung, Wien 1857 (dalje:
Czoernig, Etnographie der oesterreichischen Monarchie), str. VIII–IX.

5

Czoernig, Etnographie der oesterreichischen Monarchie, str. 55.

6

Peter Kozler, Zemljovid slovenske dežele in pokrajin, (Dunaj) 1953.
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Czoernigov zemljevid Istre (Carl von Czoernig, Etnographie der oesterreichischen Monarchie, I. Band, Erste
Abetilung, Wien 1857, priloga; ponatis: Il confine mobile, Atlante storico dell'Alto Adriatico 1866–1992,
Austria, Croazia, Italia, Slovenia, Monfalcone 21996)

Zeitung, v prispevku Die Slaven Istriens,7 leta 1854 pa v Kratkem slovenskem zemljopisu.8 Obakrat je omenil, da meja slovenskega in hrvaškega narečja poteka po dolini Dragonje, pri čemer pa je v starejšem opisu upošteval Czoernigovo zapažanje o
etnično mešanem pasu, ki je razmejeval slovensko in srbohrvaško območje, v Zemljopisu, ki je imel v strokovni literaturi mnogo večji domet in vpliv, pa ne več.9

7

"Slovenci poseljujejo Kras, okolico Trsta do Pirana brez mesta, kakor tudi kraje Muggia (slovansko Mile), Capo
d’Istria (slovansko Koper) vključno z Isolo in pripadajočimi zaselki do reke Dragogna (slovansko Rukava); slednjo nato od izliva navzgor proti Topolovcu, potem pa smemo linijo med Rakitovcem in Zazidom, Jelovicami
in Podgorjem, Golcem in Obrovom, Polanami in Hrušico, Sejanami in Pasjakom proti Rupi in Jelšanam do
kranjske meje smatrati za jezikovno mejo med slovenskim in ilirskim narečjem. Slovansko prebivalstvo med
reko Dragogno in reko Quieto (slovansko Mirna) v okrožju Buje, kakor tudi v okolici Pinguente (Buzet, op. a.)
predstavlja po svojem jeziku prehod k ilirskemu narečju, ker je v njem najti značilnosti obeh govornih načinov,
pa tudi noša teh območij daje pogosto slutiti mešanico med Slovenci in Iliri, a tudi Italijani." (Slemenski, Die
Slaven Istriens, Illyrisches Blatt, Zeitschrift f# r Vaterland, Kunst, Wissenschaft und geselligen Leben, št. 95, 27.
11. 1849, str. 377–379 /citat na str. 377/).

8

Peter Kozler, Kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve ilirskega kraljestva in
štajerskega vojvodstva s pridanim slovenskim in nemškim imenikom mest, tergov, krajev i. t. d., Dunaj 1854,
str. XX; reprint: Ljubljana–Trst–Celovec 1976, str. XX.

9

Marko Zajc, Slovensko-hrvaški odnosi s posebnim ozirom na slovensko-hrvaško mejo 1830–1918,
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Kozlerjev Zemljovid slovenske dežele in pokrajin (Dunaj 1853)

Kozlerjev Zemljovid in Zemljopis sta se uveljavila kot podlaga za kasnejše opisovalce etničnega stanja v Istri. Mejo, kakršno je ugotovil Kozler, je v 19. stoletju z
manjšimi niansami povzela slovenska znanstvena literatura.10

Doktorska naloga, Ljubljana 2005, str. 98–99; Marko Zajc, Kje se slovensko neha in hrvaško začne,
Slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja, Ljubljana 2006, str. 98–100.
10

O tem: France Ostanek, Slovensko-hrvatska jezikovna meja v Istri, Gradivo za obdobje od leta 1860–1956, (I.
del), Annales, Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin, letnik 1 (1991), str. 213–222; Bogo Grafenauer,
Jugoslovanske medrepubliške in zunanje meje: 'administrativne' ali zgodovinsko zrasle?, Glasnik Slovenske
matice, letnik 14 (1991), str. 4–10 + zemljevid; Bogo Grafenauer, Miti o 'Istri' in resnica istrskega polotoka,

324

S tudia
H istorica
S lovenica

Zgodovinar in geograf Simon Rutar je v delu Samosvoje mesto Trst in mejna
groﬁja Istra opisal Dragonjo kot približno mejo med Slovenci in Hrvati, čeprav se
je na terenu prepričal, da je meja težko določljiva, ker se jezika prepletata.11 Prav
Rutarju so kasneje zgodovinarji glede meje v Istri priznavali visoko mero verodostojnosti in prostodušno – včasih tudi površno, brez upoštevanja omembe 'prepletanja' jezikov – prenašali njegova spoznanja še v kasnejši čas.

Posest nad morjem
Toliko o kopnem; komu pa je pripadalo morje? Lastniške in uporabnostne pravice nad priobalnim morjem so (bile) vselej povezane s prebivalci obmorskega
kopnega ozemlja. Ob obali Istre in v njenem zaledju so živeli in z njima ter bližnjim morjem gospodarili tamkajšnji domačini.
Beneški (zahodni in južni) del Istre je bil skoraj do konca 18. stoletja in propada Serenissime 1797 razdeljen na male, samozadostne in avtonomne mestne državice, ki so obsegale mestno naselbino, kjer so živeli obrtniki in trgovci, ter večji
ali manjši del agrarnega zaledja z razvito kmetijsko, obmorske pa tudi z ribolovno
(ter včasih solarsko) dejavnostjo. Upravljale in preživljale so se same, Benetke pa
so jim imenovale mestnega poglavarja – podestata in od njih pobirale davke.12

Piransko ozemlje
In zdaj k Piranu: piranska podestarija, to je območje, ki ga je upravljal piranski
podestat, je v beneškem razdobju zajemala ozemlje od vključno Strunjanskega do

Svobodna misel, letnik 30 (1992), št. 3, str.15–17; št. 4, str. 15–17 + zemljevid na platnicah; št. 5, str. 15–17; št. 6,
str. 15–17; št. 7, str. 15–17 + zemljevid na platnicah; Bogo Grafenauer, Miti o 'Istri' in resnica istrskega polotoka,
Acta Histriae, I, Koper–Milje 1993 (dalje: Grafenauer, Miti o 'Istri' in resnica istrskega polotoka), str. 9–52.
11

"Draganja pa naznačuje približno mejo med Slovenci in Hrvati. Vendar se ljudska govorica močno približuje
hrvaščini tudi že v nekaterih selih na severu Draganje, n. pr. v Šempetru na gori in Koštaboni. Nasproti pa se
imenujejo prebivalci v Topolovcu (Herovih), Gradinji in še celo v Šterni 'Slovence', doma govoré mešano, v cerkvi in šoli pa sedaj le hrvaški. Mešano je prebivalstvo tudi v Smokvici in Movražu, ker sta ta dva kraja nekdaj
spadala pod buzetski okraj. Na Kozlerjevem zemljevidu so prišteti Slovencem vsi prebivalci, ki spadajo pod
osapsko dekanijo, torej tudi oni v Sočergi, ki se štejejo za Hrvate, Jelovici, Vodicah, Golcu in Poljanah. Slovence
v severovzhodni Istri onstran glavne ceste imenujejo Brkine; tostran so pa '# iči'. Kozler prišteva Slovencem prebivalce krajev Podgrad, Velobrdo in Jelšane; a Račice, Starada in Pasjak pa ne, čeravno so tudi ti spadali pod
podgrajsko sodnijo, torej so bili vedno v zvezi s čistimi Slovenci. (Munci in Žejanci so spadali n. pr. pod završniško gosposko, Jelšanci pa pod gutniško). Resnica pa je, da govoré v Račicah, Staradi in Jelšanah pomešano, pol
slovenski, pol hrvaški, a v Pasjaku in Sapjanah bolj hrvaški. Sicer pa je neizrečeno težko določiti pravo mejo
med Slovenci in Hrvati, ker jedno narečje v drugo prehaja. V prejšnjih časih so šteli n. pr. vse kajkavce sploh k
Slovencem. Kajkavcev so našteli l. 1861 v podgrajskem okraju (Jelšane in Starada) 4796; v buzetskem okraju,
ki je ves kajkavski, 10.485 duš, takoimenovani Fučki; v prtoljski dekaniji (tudi 'Fučki') 8032; v umaški dekaniji, 'Šavrini', 7319; v motovunski dekaniji (Kaldir, Karojba, Novaki, tudi 'Šavrini') 1250; v kršanski dekaniji
(Dolenja vas) 1037 in v pazinski (Zamasek) 386, vkupno torej 33.305. Ob istem času so bili našteli pravih
Slovencev 34.446, torej vseh kajkavcev vkup 67.751." (Simon Rutar, Samosvoje mesto Trst in mejna grofija
Istra, Prirodoznanski, statistični, kulturni in zgodovinski opis, Ljubljana 1896, str. 65–66).

12

Darovec, Davki nam pijejo kri, str. 201–238.
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Piransko ozemlje v 19. stoletju (Luigi Morteani, Pirano per Venezia, Trieste 1906, str. 20–21)

Sečoveljskega zatoka ter Kaštel (od 1425) in Savudrijo (od 1210).13 K piranskemu
kopnemu je spadalo priobalno morje od rta Ronek do sredine polotoka Savudrija,
torej ves Piranski zaliv. Po franciscejskem katastru je piranska občina vključevala
katastrske občine Piran, Sv. Peter, Kaštel in Savudrijo. Omenjeni obseg je obdržala
vse do druge svetovne vojne.
Območje Pirana je ob avstrijskih štetjih v letih 1880, 1890, 1900 in 1910 v
povprečju izkazovalo 82,67 % prebivalstva z italijanskim, 13,46 % s slovenskim,
0,34 % s 'srbo-hrvaškim' in 3,53 % z drugim občevalnim jezikom14 in nedržavlja13

Pokrajinski arhiv Koper, podružnica Piran, Dukali, 1441, 1450, 1463; Camillo de Franceschi, Chartularium
Piranense, Raccolta dei documenti medievali di Pirano, I. (1062–1300), (=Atti e memorie della Società istriana di Archeologia e Storia patria, letnik 36), Parenzo 1924, št. 163.

14

Štetja po občevalnem jeziku že sama po sebi skrivajo pasti, problematična je bila tudi njihova izvedba, ker
v popisnih rubrikah ni bila predvidena opredelitev za slovenski jezik, ampak le za slovanski. Prihajalo je do
pritožb in revizij rezultatov. Prim. Emil Brix, Die Umgangssprachen in Alt# sterreich zwischen Agitation und
Assimilation, Die Sprachenstatistik in den zisleitanischen Volkszählungen 1880 bis 1910, Wien–K# ln–Graz
1982, str. 209–224; Darko Darovec, Problematika slovensko-hrvaške meje v Istri, v: Vinko Rajšp (ur.), Rajko
Bratož (ur.), Janez Cvirn (ur.), Jasna Fischer (ur.), Branko Marušič (ur.), Walter Lukan (ur.), Melikov zbornik, Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje, Ljubljana 2001, str. 169–184; Darko Darovec,
Slovensko-hrvatska etnička granica u Istri, Tabula, Časopis Filozofskog fakulteta u Puli, letnik 5 (2002), str.
121–142; Dean Krmac, Analisi dei movimenti migratori istriani nei censimenti asburgici (1857–1910),
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Objavljeni podatki o štetju leta 1910 za območje Pirana (Spezialortsrepertorium der Österreichischen Länder,
Österreichisch–Illyrisches K# stenland, Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31.
Dezember 1910, Wien str. 39: zanimivi so podatki o pogovornem jeziku v Kaštelu in Savudriji)

nov. Mešana jezikovna sestava na terenu ni povzročala sporov: ljudje so se trudili,
da bi se med seboj čim bolje razumeli, s svojo etnično pripadnostjo pa se niso
ukvarjali. Res je, da so slovansko govoreči prebivalci v obalnih primestnih okoljih
znali italijansko, obratno pa ne, kar je ob priselitvi v italijansko mestno okolje moglo vplivati na njihovo asimilacijo.15

Istra med obema vojnama
Po prvi svetovni vojni in porazu je avstro-ogrska monarhija razpadla. Zahodna
Istra s Piranom je prešla pod oblast Kraljevine Italije. Rapallska mirovna pogodba med njo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev je novembra 1920 določila
mejo med državama. Obalne občine so ohranile tradicionalno pravico do morja.
Piranska, ki je obdržala obseg iz beneškega razdobja, je še naprej gospodarila s
'svojim' zalivom.
Tudi Italija je izvajala štetja prebivalstva po pogovornem jeziku (lingua d'uso).
Njihovi izidi so – pričakovano – izkazovali povišan delež italijanskega prebivalstva na račun obeh slovanskih etnij.

Annales, Anali za istrske in mediteranske študije, letnik 22, Series historia et sociologia, letnik 10 (2000), št. 2,
str. 357–370; Dean Krmac, L'Istria nel primo censimento moderno, Analisi statistico-demografica, Annales,
Anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, letnik 11 (2001), št. 2, str. 343–370;
Mihelič, Ribič, kje zdaj tvoja barka plava?, str. 62–65.
15

Carlo Schiffrer, Sguardo storico sui rapporti italiani e slavi nella Venezia Giulia, Trieste 1946, str. 12; Carlo
Schiffrer, Historic Glance at the Relations between Italians and Slavs in Venezia Giulia, Trieste 1946, str. 11.
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Istra med vojnama (Lavo Čermelj, Julijska krajina, Beneška Slovenija in Zadrska pokrajina, Beograd 1945,
priloga)
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Preglednica 1: Primerjava avstrijskega štetja leta 1910 in italijanskega leta 1921 za piransko območje
Pogovorni jezik

Prisotni16

Slovenski

Srbohrvaški

Italijanski

Nemški,
drug

Kaštel
1910
1921

1245
1369

362 / 29,08 %
20 / 1,46 %

71 / 5,73 %
0/0%

812 / 65,22 %
1349 / 99 %

0/0%

Padna
1910
1921

346
376

343 / 99,13 %
374 / 99 %

0/0%
0/0%

1 / 0,29 %
2 / 0,53 %

2 / 0,58 %

11457
10153

687 / 6,00 %
17 / 0,17 %

0/0%
0/0%

10323 / 90,10 %
10089 / 99,37 %

447 / 3,90 %

947
1042

96 / 10,14 %
12 / 1,15 %

0/0%
0/0%

627 / 66,21%
1016 / 97,50 %

224 / 23,65 %

5

0/0%

0/0%

5 / 100 %

0/0%

14

2 / 14,29 %

1 / 7,14 %

8 / 57,14 %

3 / 21,43 %

4

0/0%

0/0%

4 / 100 %

0/0%

Savudrija
1910
1921

471
516

66 / 14,01 %
2 / 0,39 %

0/0%
0/0%

371 / 78,77 %
513 / 99,42 %

34 / 7,22 %

Sv. Peter
1910
1921

470
457

402 / 85,53 %
96 / 21,01 %

46 / 9,79 %
0/0%

22 / 4,68 %
361 / 78,99 %

0/0%

Nova vas
1910
1921

251
245

251 / 100 %
243 / 99,18 %

0/0%
0/0%

0/0%
2 / 0,82 %

0/0%

15210
14158

2209 / 14,52 %
764 / 5,40 %

118 / 0,78 %
0/0%

12173 / 80,03 %
13332 / 94,17 %

710 / 4,67 %

Katastrska občina

Piran
1910 mesto+okolica)
1921
Portorož
1910
1921
Fažanske soline
1910
Sečoveljske soline
1910
Strunjanske
soline
1910

skupaj
1910
1921

Istra med drugo svetovno vojno, slovensko-hrvaška razmejitev16
Druga svetovna vojna je v upravno strukturo zahodne Istre prinesla novosti. Istra je
vstopila v vojno kot del Italije, ki je sodelovala na strani napadalcev. S tem je zanikala obstoječo meddržavno razmejitev in odprla vrata za njeno povojno preoblikovanje. Do sprememb pa je prišlo tudi v medsebojnih slovensko-hrvaških stikih.

16

Število prisotnih prebivalcev v tej rubriki lahko presega seštevek iz vodoravnih rubrik: slednje navajajo le
število državljanov, prva rubrika pa število vseh ob štetju prisotnih oseb.
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Detajl zemljevida z vrisano mejo na Dragonji (Arhiv Inštituta za narodnostna vprašanja, škatla 72 (176))

Med drugo svetovno vojno se je v Istri na slovenski in hrvaški strani organiziral odpor proti fašizmu. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 sta slovenski Vrhovni plenum osvobodilne fronte (16. septembra) in Zbor odposlancev slovenskega
naroda (3. oktobra) razglasila priključitev Slovenskega primorja svobodni in združeni Sloveniji v svobodni in demokratični Jugoslaviji, hrvaški Okružni narodnooslobodilački odbor za Istru pa je sprejel sklep o priključitvi Istre k Hrvaški (13.
septembra), kar je potrdilo Zemaljsko antifašističko viječe narodnog oslobo# enja
Hrvatske.17
Priključeni ozemlji (Slovensko primorje na eni in Istra na drugi strani) sta se
prekrivali. Vprašanje razmejitve kompetenc slovenskega in hrvaškega odporniškega gibanja v Istri sta obe stràni skušali rešiti že septembra 1943 na sestanku v
Pazinu, kjer so predstavniki slovenskega odpora zagovarjali razmejitev na Mirni,
zastopniki hrvaškega pa na Dragonji, kot si jo je že junija zamislil Juraj Krnjević,
tajnik Hrvatske seljačke stranke v elaboratu za britanskega poslanika pri jugoslovanski kraljevi vladi v Londonu.18

17

Primorski poročevalec, leto II, št. 10, 4. oktobra 1943, str. 1; Hodimir Sirotković, ZAVNOH i pazinske odluke
o ujedinjenju Istre s domovinom iz rujna 1943. godine, Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
letnik 3 (1994), št.3/4, str. 19–24; Roger Gogala, Boj za južno mejo, Istra, Ljubljana 1996, str. 49.

18

Samo Kristen, Meje in misije, Dileme slovensko-hrvaške razmejitve v Istri v vojaškem, političnem, diplomatskem in obveščevalnem metežu II. svetovne vojne, Ljubljana 2006, str. 37–39, 58–59.
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Coni A in B Julijske krajine (Enciklopedija Slovenije, 2. knjiga, Ljubljana 1988, str. 80)

Na terenu so se vrstili 'kratki stiki' med slovenskim prebivalstvom in hrvaškimi partizani, ki so bili podjetnejši tako pri vojaških posegih kot pri mobilizaciji
na terenu. Reševanju spornih vprašanj je bil namenjen nov dogovor o določitvi
pristojnosti slovenskega in hrvaškega osvobodilnega gibanja zlasti zaradi potrebe

331

D. Miheli~: Slovensko-hrva{ki odnosi in ribolovne pristojnosti nad Piranskim zalivom v preteklosti

razmejitve rekrutacijskih območij. Na Maliji nad Lucijo sta zastopnika slovenske
in hrvaške strani 10. februarja 1944 sklenila sporazum, ki je kot mejo slovenskih in
hrvaških kompetenc določil reko Dragonjo od Kanala sv. Odorika in nato po rečnem toku navzgor.19 S tem dogovorom je slovenska stran – morda cel# v strahu
pred ozemeljskimi 'apetiti' hrvaških 'osvoboditeljev' odstopila od svoje pazinske
zahteve po slovenskem obvladovanju teritorija med Dragonjo in Mirno, v katerega severnem, etnično mešanem delu je – sodeč po avstrijskih štetjih – slovenska
jezikovna skupina prevladovala nad hrvaško.
Reševanju mejnih vprašanj se je posvetil tudi Znanstveni inštitut pri Izvršnem
odboru Osvobodilne fronte oziroma pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, ki ga je vodil direktor inštituta, glavni izvedenec za mejna vprašanje Fran Zwitter. Pri oblikovanju njegovega predloga povojnih slovenskih mejà
naj bi imelo ključno vlogo 'etnografsko' načelo.
Na sestanku marca 1944 v Semiču so sodelavci inštituta obravnavali vprašanje
meja in se strinjali s – s strani Frana Zwittra v njegovem elaboratu20 mimogrede
omenjeno – slovensko-hrvaško mejo na Dragonji. Brez preveritve na terenu ali
upoštevanja statistike avstrijskih štetij prebivalstva (zlasti tistega leta 1910) jo je
zaupljivo povzel po Simonu Rutarju, ki se je opiral na Czoernigovo štetje iz leta
1846. Predlagana meja je okrnila ozemlje, ki je stoletja pripadalo piranski podestariji in kasneje piranski občini.
Meji po Dragonji ni ugovarjal tudi sestanek septembra 1944 na Bazi 80, ki so
mu prisostvovali člani slovenskega političnega vodstva. Sprejeta stališča je celovito povzel elaborat Frana Zwittra, ki so ga v ruskem in angleškem prevodu posredovali vodstvu NOB za Jugoslavijo.21 Mejo po kanalu sv. Odorika in po Dragonji
navzgor je ponazarjal tudi poseben zemljevid.
Niti slovensko-hrvaški vojaški dogovor niti študije Znanstvenega inštituta pa
se niso dotaknili razmejitve na morju, ki je bila tako z etničnega kot z rekrutacijskega vidika v tedanjih vojnih razmerah postranskega pomena.
Povojne razmejitve so snovali tudi v drugih okoljih in političnih krogih: poleg
članov Znanstvenega inštituta in Hrvatske seljačke stranke še v Jugoslovanskem
odboru v Italiji, o njih je razmišljala jugoslovanska vlada v Londonu, kakor tudi
krog emigrantov oziroma diplomatov v Ameriki.22

19

Arhiv Slovenije 1715, Okrožje slovenska Istra, škatla 634, 3. snopič (Mesečna poročila na pokrajinski odbor
do 1. VI. 1944); Milan Guček, Počakaj do prihodnje pomladi, Koper 1959, str. 199–200; Leon Marin, Dogovor
o organizacijsko-teritorialni (vojaško-pravni) razmejitvi je ostal temelj za poznejšo mejo med republikama,
v: Vincenc Rajšp (ur.), Duša Krnel–Umek (ur.), Pavel Zupančič (ur.), Vprašanje oblikovanja slovenskega
etničnega in državnega prostora s posebnim poudarkom na slovensko-hrvaški meji v Istri, Zbornik referatov
okrogle mize, Portorož, 21. februar 1998, Ljubljana 1998, str. 45–68 (citat na str. 51–52).

20

Fran Zwitter, Problem bodočih slovenskih meja, AS 1402, Osebni fond dr. F. Zwitter, škatla XXII (rokopis);
Fran Zwitter, Problem bodočih slovenskih meja. AS 1643, Predsedstvo SNOS-a, škatla 13 (457) (tipkopis).

21

Fran Zwitter, Meje Jugoslavije, A. Meje slovenskega ozemlja, AS 1643, Predsedstvo SNOS-a, škatla 64 (499),
mapa VIII (rokopisni koncept); Fran Zwitter, Meje Jugoslavije, A. Meje slovenskega ozemlja, I. Meje z Italijo,
AS 1643, Predsedstvo SNOS-a, škatla 64 (499), mapa VIII, in AS 1643, Predsedstvo SNOS-a, škatla 13 (457),
mapa I (tipkopis).

22

Hkrati z memorandumom Juraja Krnjevića je za potrebe bana Šubašića in Jugoslovanskega odbora iz Italije
nastal še elaborat Dragovana Šepića Jadransko pitanje, ki je zagovarjal hrvaško-slovensko mejo po liniji
Umag –Klana. Prim Samo Kristen, Istrsko vprašanje, Iz zgodovine slovensko-hrvaške razmejitve v Istri,
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Istra po drugi svetovni vojni, Svobodno tržaško ozemlje
Po osvoboditvi Primorske maja 1945 je bilo ozemlje Julijske krajine, ki je po prvi
svetovni vojni pripadlo Italiji, razdeljeno na dve vojaški zasedbeni območji, na
cono A pod zavezniško in cono B pod jugoslovansko upravo. Cona B je bila razdeljena na okraja Koper in Buje, med seboj razmejena v skladu z dogovorom iz
februarja 1944 po kanalu sv. Odorika in po Dragonji navzgor.
Na ozemlju pod jugoslovansko upravo je oktobra 1945 zagrebški profesor
Josip Roglić organiziral anketo o narodnostni strukturi prebivalstva v Istri, ki jo je
izvedel Jadranski inštitut s Sušaka.23 Rezultati ankete so za območje južno od Dragonje za obdobje od leta 1910 izkazali enormen porast števila prebivalstva hrvaške
narodnosti na eni in velik upad števila prebivalstva slovenske in italijanske na drugi strani. Za ozemlje katastrskih občin Kaštel in Savudrija,24 ki sta po dogovoru na
Maliji prešli v hrvaško pristojnost, je anketa izkazala skoraj 21-kraten skok števila
hrvaškega prebivalstva, za število slovenskega prebivalstva 5-kratno, za italijansko
pa 63,4-odstotno zmanjšanje.
Preglednica 2: Kaštel in Savudrija po avstrijskem štetju leta 1910 in po Roglićevi anketi leta 1945

Skupaj
1910 / 1945

Pogovorni jezik / Narodnost
Slovenci
1910 / 1945

Hrvati
1910 / 1945

Italijani
1910 / 1945

Drugo, tujci
1910

Kaštel
prebivalcev
%

1245 / 1495

362 / 14
29,08% / 0,94%

71 / 1170
5,70% / 78,26%

812 / 257
65,22% / 17,19%

0
0%

Savudrija
prebivalcev
%

471 / 597

66 / 70
14,01% / 11,73%

0 / 320
0% / 53,60%

371 / 176
78,77% / 29,48%

34
7,22%

428 / 84
24,95% / 4,02%

71 / 1490
4,14% / 71,22%

1183 / 433
68,94% / 20,70%

34
1,98

Skupaj

1716 / 2092

Mirovna konferenca po drugi svetovni vojni je maja 1946 potrdila 'francoski'
predlog, ki je na območju tržaškega zaledja in severozahodne Istre predvidel ustanovitev Svobodnega tržaškega ozemlja, razdeljenega na coni A in B. Slednja naj bi
obsegala severozahodni del Istre med Debelim rtičem in Novigradom (Mirno) in
bila pod jugoslovansko vojaško upravo. Tu je nastalo Istrsko okrožje z okrajema
Koper in Buje, ki ju je po inerciji delila Dragonja. Civilno oblast v okrožju je opra-

Ljubljana 2002, str. 149–158; Boris Mlakar, Problem zahodne meje pri Slovencih 1941–1945 (protirevolucionarni tabor), Acta Histriae, VI., Prispevki z mednarodne konference Pariška mirovna pogodba, nova
jugoslovansko-italijanska meja in priključitev Primorske k Sloveniji, Koper, Nova Gorica, 25.–27. september
1997, Koper, Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije, 1998, str. 311–324.
23

Cadastre national de l'Istrie d'après le Recensement du 1er Octobre 1945, Sušak 1946 (dalje: Cadastre national de l'Istrie).

24

Cadastre national de l'Istrie, str. 525–527, 538–540.
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Svobodno tržaško ozemlje (Enciklopedija Slovenije, 12. knjiga, Ljubljana 1998, str. 413)

vljal Istrski okrožni ljudski odbor, ki je izdajal uradni list, v katerem je objavljal oblastne odloke, odredbe in druge razglase. Sodno oblast so v Istrskem okrožju izvajala
okrajna ljudska sodišča v Bujah, Kopru in Piranu. Zadnji dve sta bili kompetentni le
za sodna področja severno od reke Dragonje.25
Mirovna pogodba z Italijo je stopila v veljavo 15. septembra. Tedaj je bilo tamponsko Svobodno tržaško ozemlje dejansko ustanovljeno. Ozemlje cone B je bilo
formalno pridruženo Jugoslaviji.
Lokalno prebivalstvo južno od Dragonje pa je bilo ponekod nezadovoljno z
razmejitvijo in je doseglo njene spremembe.26 Zapisnik V. rednega zasedanja Is-

25

Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora, I., št. 1, 1. septembra 1947.

26

Primož Pipan, Border dispute between Croatia and Slovenia along the lower reaches of the Dragonja River,
Acta geographica Slovenica, letnik 48 (2008), št. 1, str. 332–347; Primož Pipan, Mejni spor med Hrvaško in
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trskega okrožnega ljudskega odbora 29. junija 1948 v Piranu omenja, da je tajnik
izvršilnega odbora Eugenio Laurenti predložil dopis prebivalcev naselja Mulini, ki
so prosili, da bi jim Istrski okrožni ljudski odbor dovolil odcepitev od krajevnega
ljudskega odbora Kastel v okraju Buje in priključitev v krajevni ljudski odbor Sičjole (v okraju Koper). Tej prošnji je Istrski okrožni ljudski odbor soglasno ugodil.27
Prebivalci Mlinov v svojih stremljenjih niso bili osamljeni. V zapisniku VIII. rednega zasedanja Istrskega okrožnega ljudskega odbora 17. in 18. julija 1949 v Kopru naletimo med predlogi upravno-teritorialnih sprememb v koprskem in bujskem okraju,
da se del zaselka Božini s hišama številka 1019 in 1020, krajevni ljudski odbor Kaštel,
okraj Buje, priključi zaselku Božini v območju krajevnega ljudskega odbora Sečovlje,
okraj Koper.28 Danes 'sporni' zaselki na levem bregu Dragonje so bili torej v letih 1948
in 1949 uradno izločeni iz bujskega in pripojeni h koprskemu okraju.
Leta 1952 so bile v Sloveniji uvedene občine.29 Izvršni odbor ljudskega odbora v
Kopru je z odlokom o razdelitvi Istrskega okrožja na okraje in občine razdelil cono
B na okraja Koper in Buje.30 Koprski in bujski okraj sta se tudi razdelila na občine. Občine v koprskem okraju niso ohranjale nekdanjih katastrskih občin v celoti.
Katastrska občina Piran se je razdelila med mestno občino Piran, občino Sečovlje
in občino Portorož. Občini Buje je pripadel nekoč piranski del katastrske občine
Kaštel, občini Umag pa nekoč piranska katastrska občina Savudrija in drugi del katastrske občine Kaštel.31
5. oktobra 1954 so z londonskim sporazumom Svobodno tržaško ozemlje
ukinili, njegov teritorij pa razdelili med Italijo in Jugoslavijo. Na severu malce razširjena cona B je prešla pod suverenost Jugoslavije, znotraj nje pa je koprski okraj
v obstoječem omejenem obsegu pripadel Sloveniji, bujski pa Hrvaški.
Medvojna kopna razmejitev vojaških kompetenc po Dragonji izpred slabih
desetih let (iz februarja 1944) je postala osnova za določitev meje med republikama Slovenijo in Hrvaško, ki pa je tekla južno od Dragonje.
Bilanca tega sklepnega dogodka mirovne konference je bila, da je zaradi načela mednarodne diplomacije o etničnem ravnotežju med Italijani, ki so po vojni
ostali tostran, in Jugoslovani onstran meje, na zahodu slovenskega ozemlja ostalo
v kvoti Jugoslovanov zunaj matice 125.000 Slovencev, Hrvaška pa je z delom Istre
in Dalmacije pridobila okrog 140.000 Italijanov.32

Slovenijo ob spodnjem toku reke Dragonje, Acta geographica Slovenica, letnik 48 (2008), št. 1, str. 348–356.
27

Uradni list vojne uprave JA, jugoslovanske zone STO in Istrskega okrožnega ljudskega odbora, II., št. 6, 30.
novembra 1948.

28

Uradni list vojne uprave JA jugoslovanske cone NA STO in Istrskega okrožnega ljudskega odbora, IV., št. 1, 25.
januarja 1950.

29

Uradni list Ljudske republike Slovenije, št. 11, 19. aprila 1952.

30

Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora, VI., št. 6, 25. aprila 1952.

31

Leon Marin, Upravna in teritorialna razdelitev slovenske Istre v zadnjih treh stoletjih, (II. del), Annales, Anali
Koprskega primorja in bližnjih pokrajin, letnik 2 (1992), 159–174 (citat na str. 167–169); Marin, Dogovor
o organizacijsko-teritorialni (vojaško-pravni) razmejitvi je ostal temelj za poznejšo mejo med republikama,
str. 57–58.

32

Grafenauer, Miti o 'Istri' in resnica istrskega polotoka, Acta Histriae I., str. 42–43.
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Okraj Koper po Krajevnem leksikonu Ljudske republike Slovenije iz leta 1954 (Krajevni leksikon Ljudske
republike Slovenije, Osnovni podatki o prebivalstvu, šolstvu, zdravstvu, poštah, železniških postajah, s
seznamom katastrskih občin, planinskih postojank in abecednim imenikom zaselkov in naselij, Ljubljana,
Uradni list, 1954)

Meja na morju v luči povojne zakonodaje
Meja na morju je ves ta čas ostajala nedoločena, vendar pa je morje našlo svoje
mesto v zakonodaji.33 Ta se je sprejemala od zgoraj navzdol. Zakonom na jugoslovanskem nivoju sta sledili republiki Slovenija in Hrvaška, znotraj njiju pa so na
lokalnem nivoju svoje odloke sprejemali organi občin. V Piranskem zalivu sta se
soočali med- oziroma povojna kopna meja in ustaljena večstoletna tradicija piranskega gospodarjenje z zalivom.
Pri ribolovni zakonodaji glede zaliva opažamo odstopanja med republiško in
občinsko zakonodajo. Slovenija in Hrvaška sta do razpada druge Jugoslavije glede
območij gospodarskega ribolova z mrežami na odprtem morju spoštovali administrativno stanje izpred druge svetovne vojne. Hrvaška je v svoji tovrstni pomorski
zakonodaji zajemala območje, ki je na severu segalo le do Savudrije, Slovenija pa
je morje od Debelega rtiča do Savudrije brez ugovorov s strani sosednje republike

33

Mihelič, Ribič, kje zdaj tvoja barka plava?, str. 116–136.
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Piransko ribolovno območje, detajl s Savudrijo (Zemljevid je sestavni del 20. člena Odloka o morskem
ribištvu, Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna, Sežana, št. 42, 11. decembra 1987,
str. 416–419)
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Ribolovni rezervat (Predloga: avstrijska vojaška specialka 5751, 5851)

obravnavala kot svoj ribolovni akvatorij.
V svojih pravnih aktih sta obe republiki omenjali kot objekta svojih območij
tak# reko Dragonjo, kot sečoveljski ribolovni rezervat ob njenem izlivu v notranjosti Piranskega zaliva.34
Obravnavanje Piranskega zaliva na nižji, občinski ravni ni bilo stalno. Po priključitvi cone B Jugoslaviji je do leta 1975 nekdanji piranski del Savudrije in del
katastrske občine Kaštel spadal v občino Umag.
Kot morska soseda piranske občine je občina Umag v praksi pristajala na starodavno tradicijo gospodarjenja piranske občine s Piranskim zalivom, čeprav je pri
vprašanjih priobalnega športnega podvodnega ribolova upoštevala kopno mejo s
Slovenijo ob južnem izlivu Dragonje in si lastila obsavudrijski del zaliva v azimutu
310°. To je razvidno iz priročne skice ribolovnih 'con', ki jo je v informacijo prejel
vsak prejemnik dovoljenja za podvodni ribolov na območju Umaga in Novigrada.
Skica se je ujemala z opisom razdelitve jugoslovanskega obalnega morja iz
leta 1970, ki pa ni imel zakonske podlage niti zakonske veljave.35

34

Rezervat je zajemal območje znotraj črte od skladišča soli v Portorožu do opuščenega kamnoloma v Kanegri
na Savudrijskem polotoku.

35

"PIRAN. Područja ove op# ine obuhva# aju zalive i uvale na obali kopna, te ostale dijelove unutrašnjih morskih
voda, i to od linije najniže oseke do utvr# ene osnovne prave linije koja spaja odre# ene tačke na obali kopna,
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Občine v hrvaški Istri pred letom 1975 (Predloga: Istarska enciklopedija, Zagreb 2005, str. 339)

Omenjenega leta (1975), poldrugo desetletje pred razpadom druge Jugoslavije, pa je v hrvaškem delu Istre prišlo do preoblikovanja občin. Bujska, umaška
in novigrajska občina so se združile v občino Buje. Raztezala se je med Dragonjo

kao i pojas teritorijalna mora čija je svaka tačka vanjske linije jednako udaljena 10 Nm od najbliže tačke
osnovne, početne linije tog pojasa, a prema ovom opisu: SJEVEROISTO# NA GRANICA – Od rta Ronka (u Istri)
– prema obalnom svjetlu Banco Mula di Muggia (u Italiji) do tačke na sredini spojnice izme# u rta Ronka i
obalna svjetla Banco Mula di Muggia. SJEVEROZAPADNA GRANICA – Od tačke na sredini spojnice izme# u
rta Ronka i obalna svjetla Banco Mula di Muggia – prema zapadu-jugozapadu do tačke na sredini spojnice
izme# u sjeverne obale rta Savudrije i južne obale kod Grada (u Italiji). JUGOZAPADNA GRANICA – Od tačke
na sredini spojnice izme# u sjeverne obale rta Savudrije i južne obale kod Grada (u Italiji) – prema jugo-jugoistoku ravnom crtom do uš# a rijeke Dragonje (tj. do me# urepubličke granice). Op# ina učestvuje i u vršenju
odre# enih prava, koji pripadaju SFRJ kao suverenoj državi na epikontinentalnom pojasu u vezi istraživanjai
i eksploatacije prirodnih bogatstava tog pojasa (rudno i drugo neživo bogatstvo, živi nepokretni organizmi
koji su na morskom dnu ili ispod njega, kao i takvi pokretni organizmi koji su u stalnom fizičkom dodiru s tim
dnom ili sa njegovim podzemljem), i to u širini vanjske linije teritorijalna mora ove op# ine u pravcu otvorenog
Jadrana do odre# ena dijela granične linije tog pojasa, utvr# enog čl. 6 Konvencije o epikontinentalnom pojasu
iz 1958. (ratificirana 24. IV 1965)." Prim.: Lucijan Kos, Ekonomski i pravni aspekt podjele našeg obalnog
mora, Pomorski zbornik Društva za proučavanje i unapre# enje pomorstva Jugoslavije, Knjiga 8, Zadar 1970,
str. 179–261 (citat na str. 242–243).
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Piransko območje po opisu iz leta 1970 (Darja Mihelič, Ribič, kje zdaj tvoja barka plava?, str. 121)

na severu in Mirno na jugu in v vlogi piranskega mejaša zamenjala dotedanjo
občino Umag.
Bujska občina je urejanje gospodarjenja s priobalnim morjem zastavila na
novo v soglasju z jugoslovanskim zakonom o medrepubliških in meddržavnih
vodah iz leta 197436 in ne več z dotedanjo ustaljeno, tradicionalno prakso, po
kateri je z zalivom samostojno gospodarila piranska občina. Za odloke, ki sta jih
piranska in bujska občina poslej sprejemali glede 'skupnega' Piranskega zaliva, sta
občini pridobivali formalno soglasje druga druge. Pri tem ni prihajalo do sporov,
čeprav sta se obe stráni zavedali, da vprašanje njunih mejà ni dorečeno.
Slovenija je leta 1980 sprejela zakon, po katerem naj bi se območja občin (posledično torej tudi republike) določile s katastrskimi občinami. Piranska naj bi
obsegala katastrske občine Nova vas, Piran, Portorož, Raven in Sečovlje (tudi del
južno od Dragonje).37 Republika Hrvaška temu zakonu ni ugovarjala.

36

Imel je namen urediti osnove vodnega režima na medrepubliških vodnih tokovih, ki so imeli pomen za dve
ali več republik, ter osnove režima v meddržavnih vodah, in sicer za tekoče, izvirne, talne, stoječe vode ter
za obalno morje Jugoslavije (1. člen). Da bi bila zagotovljena enotnost vodnega režima v medrepubliških
vodah, so lahko zainteresirane republike za te vode sporazumno določile eno vodno območje (3. člen). Prim.
Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije, št. 2, 10. januarja 1974.

37

Uradni list Socialistične republike Slovenije, št. 28, 17. novembra 1980, str. 1433–1440; 7. in 8. (št. 43) člen.
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Preoblikovanje občin v Istri leta 1975 (Predloga: Istarska enciklopedija, Zagreb 2005, str.

339)

V desetletjih po koncu druge svetovne vojne na slovenski stráni nikdar ni zaspalo investiranje v območje Sečoveljskih solin, v njegovo vzdrževanje, ohranjanje njegovih naravnih in kulturnih znamenitosti, n. pr. krajinskega parka Sečoveljske soline38 ter v regulacijo poplavne reke Dragonje. Vodnogospodarska skupnost
Primorje je vanj vlagala sredstva in načrtovala gospodarske dejavnosti, hrvaški
partnerji pa so k tem podjetjem pristopali okleváje in z zamudo, njihovemu soﬁnanciranju pa so se uspešno izogibali.
Petletno razdobje 1986–1990 se je soočilo z razkrojem nekdanje skupne
države – druge Jugoslavije; dotedanja notranja meja med republikama Slovenijo
in Hrvaško je postala meddržavna meja samostojnih držav Slovenije in Hrvaške.
Po brionskem dogovoru, sklenjenem 7. julija 1991, naj bi se na morju tudi v novi

38

Razglasile so ga slovenske obalne občine, sega pa prek kanala sv. Odorika do obronkov Savudrije. Razglas,
objavljen v Uradne objave občin Iilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna, Sežana, št. 5, 26. januarja 1990,
s hrvaške strani ni naletel na nasprotovanje.
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Krajinski park Sečoveljske soline (Zora Žagar (ur.), Sečoveljske soline včeraj – danes – jutri, Katalog k razstavi
= Le saline di Sicciole ieri – oggi – domani, Pomorski muzej 'Sergej Mašera', Piran 1987, str. 33)

meddržavni politični razdelitvi ohranil status quo, obstoječe stanje na dan 25.
junija 1991. To pa je bilo nedorečeno…
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Darja Mihelič
SLOVENE-CROATIAN RELATIONS AND FISHERIES JURISDICTION
IN THE GULF OF PIRAN IN THE PAST

SUMMARY
The ownership and usage rights over coastal sea areas have always been related to the population of the coastal land regions. The coast of Istria and its hinterland as well as the nearby sea
was managed by the local population, who for historical reasons were highly ethnically varied.
Austria organized a census in 1846, the aim of which was to ﬁnd out the 'national' a# liation or
the colloquial language of the population on its territory – including Istria. Such censuses were
repeated every ten years after 1880 until the outbreak of the First World War. For taxation purposes, the Franciscan land register, a list of all plots of land, was introduced in the 19th century.
The municipality of Piran retained its mediaeval size and included the cadastre municipalities of Piran, Sv. Peter, Kaštel and Savudrija. It included the coast and the sea from the promontory of Ronek to the middle of the Savudrija peninsula, i.e. the entire Gulf of Piran. According to the
Austrian censuses from 1880, 1890, 1900 and 1910, in the area of Piran 82,67 % of the population used Italian, 13,46 % Slovene and 0,34 % 'Serbo-Croatian' as their colloquial language, while
3,53 % used some other colloquial language or had a di# erent citizenship.
After the First World War and the defeat, Austria-Hungary disintegrated. Western Istria together with Piran became part of the Kingdom of Italy. Coastal municipalities retained their
right to the sea, and the municipality of Piran retained its previous territorial size and continued
to manage 'its' gulf.
Italy entered the Second World War on the side of the aggressors. During the war anti-fascist
resistance developed on both the Slovene and Croatian sides of Istria. After the capitulation of
Italy in September 1943, it was necessary to demarcate Slovene and Croatian recruitment areas.
At a meeting in Pazin in September 1943 Slovene representatives suggested a demarcation line on
the river Mirna, while the Croatians suggested that it be on the river Dragonja; a new agreement
from February 1944 in Malija divided Slovenian and Croatian competencies on St Odorik channel of the Dragonja River, and then up along the stream. The Dragonja borderline was also defended by members of the Scientiﬁc Institute of the IOOF (The Liberation Front Executive Board)
and the Presidency of SNOS (Slovenian People’s Liberation Council), together with its President
Fran Zwitter. The key principle on which the Slovene post-war demarcation proposal was based
should have been the ethnic principle. However, neither the Slovene-Croatian military agreement
nor the studies of the Scientiﬁc Institute touched upon the demarcation line at sea, because it was
of marginal importance at the time from both the ethnic and recruitment aspects.
After the Second World War, the Free Territory of Trieste was established in September 1947,
which included the Trieste hinterland and northwestern Istria. It was divided into Zones A and
B. The latter comprised the north-western part of Istria between Debeli rtič and Novigrad and
was under Yugoslav administration. It was divided into the districts of Koper and Buje, and the
demarcation line between them ran along the Dragonja river. In October 1954 the Free Territory
of Trieste was dissolved, and its territory was divided between Italy and Yugoslavia. Zone B fell
under the sovereignty of Yugoslavia; internally, the Koper district became part of the Republic of
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Slovenia, and the Buje district of Croatia. The recruitment area demarcation line on the Dragonja that had been set ten years earlier became the foundation for deﬁning the borderline between
the Yugoslav republics of Slovenia and Croatia, while the border at sea remained undeﬁned.
The peace conference balance was based on the principle of international diplomacy, of
ethnic equilibrium between the Italians who remained on the Yugoslav side and the Yugoslavs
on the other side of the border. In the western part of Slovene territory, 125.000 Slovenes remained outside Slovene territory within the Yugoslav quota, while Croatia gained around
140.000 Italians with parts of Istria and Dalmatia.
In terms of industrial ﬁshing in open waters, the republics of Slovenia and Croatia respected
the ﬁshing zones that had existed before the Second World War. In its maritime legislation, Croatia comprised the zone that extended only to Savudrija in the north, while Slovenia considered
the sea between Debeli rtič and Savudrija as its aquatic territory. However, the legal acts of both
republics mentioned the river Dragonja and the Sečovlje ﬁsheries reserve inside the Gulf of Piran
as objects within their zones.
The consideration of the Gulf of Piran at the lower, municipal level was inconsistent. After
Zone B was annexed to Yugoslavia, the former Piran part of Savudrija and a part of the cadastre
municipality of Kaštel remained under the municipality of Umag until 1975. The latter bordered
at sea on the municipality of Piran and as such agreed with the tradition that the Gulf of Piran
be managed by the municipality of Piran. In 1975, however, the municipalities in the Croatian
part of Istria underwent administrative reform. The municipalities of Buje, Umag and Novigrad
merged into the municipality of Buje, which meant a new neighbour for Piran. Buje set the
coastal sea management anew and abandoned the previously established practice by which the
gulf was managed solely by the municipality of Piran. Any decree on the 'joint' Gulf of Piran that
either of the two municipalities issued from now on required consent from the other side.
After the war the Slovenian side invested regularly in the area of the Sečovlje salt works: its
maintenance, the preservation of its natural and cultural heritage and the management of the
ﬂood river Dragonja; the Croatian side approached these e# orts with hesitation and successfully
avoided co-ﬁnancing them.
The ﬁve-year period of 1986-1990 saw the disintegration of the former joint state – the
second Yugoslavia; the internal border that previously divided its republics Slovenia and Croatia
turned into the borderline between the independent states Slovenia and Croatia. According to
the Brioni Agreement, signed on the 7th July 1991, the new political division on the sea was supposed to take into account the situation as of the 25th June 1991; however, that situation was
never deﬁned.
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Izvleček:

V svojem prispevku avtor obravnava gospodarsko sodelovanje Slovenije in Hrvaške v historični perspektivi poldrugega stoletja, od srede 19. stoletja do proglasitve
samostojnosti obeh držav. Razprava je razdeljena na tri dele. Avtor najprej predstavi komparacijo dolgoročnih značilnosti gospodarskega razvoja obeh držav, ki
je določal dinamiko in obseg medsebojne menjave v posameznih obdobjih, kar je
tema drugega dela razprave. V tretjem in zaključnem delu razprave pa avtor povzema temeljne ugotovitve o dolgoročnih značilnostih slovensko-hrvaških vzajemnih gospodarskih razmerij in relacij s poudarkom na dolgoročnih konstantah.

Ključne besede:

Slovenija, Hrvaška, gospodarsko sodelovanje, gospodarski razvoj.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 347–356, 8 cit., 3 diagrami.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Gospodarsko sodelovanje Slovenije in Hrvaške v zadnjem poldrugem stoletju je
obsežna tema, ki jo je v kratkem članku težko predstaviti v njeni celovitosti. Kajti
vsako prepoznano obdobje glede na politične in gospodarske značilnosti bi bilo
vredno posebne predstavitve. Poleg tega je gospodarska zgodovina sestavljena iz
množice drobnih informacij, katerih navajanje bi tako otežilo izvajanje, da mu ne
bi bilo mogoče slediti. S prevelikim posploševanjem pa bi na drugi strani zaradi
abstraktnosti predstavitve tvegali določeno nerazumevanje. Zaradi tega sem se
odločil, da na tem mestu predstavim tri izseke iz te obsežne problematike.
Najprej bi se ustavil pri vzporednicah gospodarskega razvoja, ki so determinirale menjavo, nato pri značilnostih gospodarske menjave v zadnjih jugoslovanskih desetletjih, ki še danes v marsičem določajo kakovost medsebojnega gospodarskega sodelovanja. In ob koncu bi poskusil povzeti temeljne značilnosti gospodarskega sodelovanja v poldrugem stoletju.

Razvojne dinamike v retrospektivi
Razumevanja okvirov slovensko-hrvaškega gospodarskega sodelovanja ni mogoče pričakovati, ne da bi predstavili tudi značilnosti razvoja obeh ekonomij. V tem
pogledu nam podatkovna podlaga pokaže, da sta se deželi v dolgoročni perspektivi vedno uvrščali na samo obrobje evropskih gospodarskih in socialnih procesov.
Bili sta zamudniški naciji, Slovenija sicer nekoliko manj kot Hrvaška. Opozoriti pa
je potrebno, da lahko govorimo o desetletju ali dveh razlike v procesih modernizacije. In to je bilo dovolj, da se je vzpostavila razlika v stopnjah gospodarske
razvitosti. Gre za stalnico primerjalnih relacij med Slovenijo in Hrvaško, ko je Slovenija nekoliko prehitevala Hrvaško. Poleg tega je potrebno opozoriti, da ne moremo govoriti o enotnosti modernizacijskih procesov na vsem področju. Za obe
deželi je bila značilna teritorialno-upravna neenotnost in dokaj velike regionalne
razlike, ki pa so bile na hrvaškem nedvomno večje.1
Nobeno presenečenje in nič izvirna tudi ni trditev, da je njuna različna uvrstitev posledica dolgoročno različnega razvoja. Da bi te razlike vendarle lahko ilustrirali, smo še neposredno primerjali podatke o višini bruto domačega proizvoda
s stališča Slovenije in jih primerjali s hrvaškimi dosežki v dolgem časovnem obdobju. K vsemu temu smo pridružili še Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Vse tri z namenom, da tako ponazorimo tudi širše sosedsko gospodarsko okolje, v katerem sta
se Slovenija in Hrvaška razvijali in se zaradi bližine, stikov, razumevanja in poznavanja tudi primerjali. Le na ta način postanejo primerjave znatno bolj smiselne,
povedne oziroma ilustrativne.

1

Žarko Lazarević, Gospodarski vidiki slovenskega življenja v Jugoslaviji do druge svetovne vojne, v: Slovenci in
Makedonci v Jugoslaviji, ur. Božo Repe idr., Ljubljana–Skopje 1999, str. 49–70; Žarko Lazarević, Od regionalnega k slovenskemu narodnemu gospodarstvu, v: Slovenija 1848–1998 : iskanje lastne poti (zbornik simpozija, ur. Stane Granda idr.), Ljubljana 1998, str. 271–291; Igor Karaman, Industrializacija gra# anske Hrvatske
(1800–1941), Zagreb 1991, str. 46–69; Mijo Mirković, Ekonomska historija Jugoslavije, Zagreb 1958;
Smiljana # urović, Državna intervencija u industriji Jugoslavije, Beograd 1986; Rudolf Bićanić, Economic
policy in socialist Yugoslavia, Cambridge 1973; Zdenka Šimončič–Bobetko, Industrija Hrvatske 1918–1941,
Zagreb 2005, str. 41–76.
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Diagram 1: Relativna razmerja slovenskega bruto domačega proizvoda s sosednjimi državami 1870–20012

Očitno je bil čas do prve svetovne vojne obdobje, ko je Slovenija na eni strani
ohranjala razvojno razdaljo do Avstrije in Italije, na drugi strani pa sta Madžarska
in Hrvaška napredovali hitreje. Madžarska je tako malenkostno prehitela Slovenijo, Hrvaška pa se je skorajda izenačila. Trendna gibanja niso presenečenje. Na lokalni ravni potrjujejo tezo iz literature o konvergentnih gibanjih v času pred prvo
svetovno vojno. Po prvi svetovni vojni je očitno nastopil nov in drugačen čas, tudi
ekonomski. Kazali sta se dve podobi. V času do mejne točke 1973 leta je Slovenija
še naprej zmanjševala svojo razliko do Avstrije in ohranjala razkorak z Italijo na
bolj ali manj enaki ravni. Povsem nove relacije pa so se vzpostavile v razmerjih
nasproti Hrvaški in Madžarski. Slovenski bruto domači proizvod na prebivalca v
letu 1973 kar za tretjino presega primerljivo vrednost pri južnih in vzhodnih sose-

2

David Good – Tongshu Ma, The economic growth of Central and Eastern Europe in comparative perspective 1870–1989, European Review of Economic History, (1999), št. 2, str. 103–137; Angus Maddison, The
World Economy. Historical Statistics, Paris 2003.
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dah. V zadnjem intervalu v času do izteka 20. stoletja je Slovenija začela izgubljati
sapo v primerjavi z Avstrijo in Italijo. Primerjalno je postajala iz leta v leto revnejša
soseda. Razlike so se zopet približale tistim iz izhodiščnega leta 1870. Nasprotno
se je z razvojnim oddaljevanjem od Hrvaške in Madžarske (razlika se je ustalila na
polovični vrednosti slovenskega bruto domačega proizvoda) občutek slovenske
premožnosti v takih relacijah nenehno večal. Taka trendna gibanja v relativnih
razmerij medsosedskih bruto domačih proizvodov dajejo slutiti, da je večina razlik med Slovenijo in Hrvaško verjetno nastala v drugi polovici 20. stoletja. K takemu sklepu navajajo podatki o gibanju družbenega proizvoda v komunističnem
obdobju.
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Diagram 2: Družbeni proizvod Jugoslavije, Slovenije in Hrvaške 1952–1987 v stalnih cenah3

3

Jugoslavija 1918–1988. Statistički godišnjak. Savezni zavod za statistiku, Beograd 1989, str. 101(dalje:
Jugoslavija 1918–1988); Statistični letopis Republike Slovenije 1991, str. 176.
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Podrobnejši vpogled kaže, da je slovenski družbeni proizvod po začetku reform z decentralizacijo odločanja, to je z odpravo centralno planskega sistema,
redno presegal rast jugoslovanskega povprečja. Malenkostne razlike so začele nastajati na začetku šestdesetih let in se nato do razpada države samo povečevale.
Nadpovprečna rast družbenega proizvoda v Sloveniji se kaže v drugačni dimenziji, če upoštevamo, da je jugoslovansko povprečje že vključevalo tudi slovenske
dosežke in je bilo tako znatno višje, kot bi bilo sicer. Če je bila Slovenija glede rasti
ustvarjenega družbenega proizvoda nadpovprečna, pa v primeru Hrvaške lahko
opazujemo drugačno zgodbo. Zlasti od šestdesetih let naprej se razkorak v stopnjah rasti med Slovenijo in Hrvaško rahlo povečuje, od sedemdesetih let dalje
pa se močno razpre. Hkrati je to tudi čas, ko začne Hrvaška opazno zaostajati v
rasti družbenega proizvoda za jugoslovanskim povprečjem, ki se seveda viša tudi
s slovenskim odstopanjem navzgor.

2,5

2

1,5

1

0,5

0
1952

1955

1960

1965

Rast DP Slovenije in Hrva{ke (SLO=1)

1970

1975

1980

1985

1987

Rast DP Slovenije in Jugoslavije (YU=1)

Rast DP Hrva{ke in Jugoslavije (YU=1)

Diagram 3: Družbeni proizvod na prebivalca v Jugoslaviji, Sloveniji in Hrvaškem 1952–1987 v stalnih cenah4

Te razlike se odražajo tudi v gibanju družbenega proizvoda na prebivalca, ki
pove nekoliko več kot skupen pregled. Če primerjamo razmerje med slovenskim
in hrvaškim družbenim proizvodom na prebivalca, potem se nam še bolj plastič-

4

Jugoslavija 1918–1988, str. 105.
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no izrišejo gibanja, ki smo jih spoznali v prejšnjem grafu. Hrvaška pozicija se je v
primerjavi s Slovenijo dolgoročno slabšala. Razmerje med slovenskim in hrvaškim
družbenim proizvodom na prebivalca se je v povojnem obdobju precej spremenilo. Z najbližje vrednosti sredi petdesetih let do časov pred razpadom države se je
spustilo za približno petino. Nasproti jugoslovanskemu povprečju pa je Hrvaška
vzdrževala bolj ali manj enako relacijsko vrednost oziroma prednost.
Razlike so bile torej očitne in so nastajale iz najrazličnejših vzrokov. Po relevantnih ocenah naj bi bila dolgoročna stopnja gospodarske rasti v Sloveniji za
0,2 % višja kot na Hrvaškem. In ta na videz majhna razlika, ki je postala očitna od
sedemdesetih let naprej, je v razvojnem pogledu na dolgi rok oddaljevala Slovenijo od Hrvaške. Da je bila dolgoročna rast v Sloveniji nekoliko višja, gre pripisati
tudi domnevi, da je imela v Sloveniji rast produktivnosti dela večji pomen za dvig
bruto domačega proizvoda kot na Hrvaškem.

Plasti in pasti gospodarske menjave
Značilnost slovensko-hrvaškega sodelovanja je dejstvo, da so se gospodarske vezi
prepletale in poglabljale od skromnih začetkov v drugi polovici 19. stoletja.
Pri starejših obdobjih obstaja problem kvantiﬁkacije, saj podatkov o menjavi na
ravni regionalnih gospodarstev znotraj nacionalnih gospodarskih prostorov niso
zbirali. Pa bi nam ti podatki prišli še kako prav. Tako smo povsem odvisni od poročil individualnih gospodarskih subjektov. Še najbolj zanesljivi podatki obstajajo za
ﬁnančno in zadružno področje. Pri slednjem velja prav gotovo opozoriti na velik
prispevek slovenskega Krekovega/katoliškega zadružništva pri vzpostavitvi in osamosvojitvi hrvaškega zadružništva v Istri in Dalmaciji ali denimo na obojestranske
kapitalske investicije na področju bančništva, zavarovalništva ali industrije.5
Gospodarske vezi so se okrepile zlasti po politični preusmeritvi Slovencev proti
jugu, proti Hrvaški oziroma proti jugoslovanskemu prostoru. In tako ni presenečenje,
da je gospodarsko sodelovanje s Hrvaško doseglo višek v drugi polovici 20. stoletja.
Za ta čas imamo tudi na voljo dovolj kakovostno podatkovno bazo, da lahko to sodelovanje tudi kvalitativno opredelimo. Tako lahko pri opredeljevanju in značilnostih medsebojne gospodarske menjave opozorimo, da je bila Hrvaška za Slovenijo
ves čas najpomembnejša partnerica med vsemi jugoslovanskimi predeli. Drugače pa
je bilo na Hrvaškem, kjer je Slovenija glede obsega sodelovanja zaostajala za Srbijo.
Pomembno je tudi opozorili, da so jugoslovanske republike le majhen delež lastnega
družbenega proizvoda usmerjale v medrepubliško menjavo ali izvoz. Denimo Slovenija je bila kot najbolj industrializirana jugoslovanska republika še najbolj odprta. A
tudi Slovenija je okoli 60 % družbenega proizvoda porabila znotraj lastnih meja. V
medrepubliško menjavo ga je šlo med 20 in 25 %. Številke so v posameznih obdobjih
sicer variirale, vendar ne toliko, da bi spreminjale osnovno trditev.

5

Žarko Lazarević – Jože Prinčič, Zgodovina slovenskega bančništva, Ljubljana 2000; Siniša Lajnert, Sustav
bankovno-novčarskih institucija u Hrvatskoj do likvidacije privatnih kreditnih poduzeća (1846.–1949.),
doktorat u izradi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor: prof. dr. sc. Damir Boras.
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Prve podatke o menjavi med republikami so objavili za leto 1968. Na osnovi
teh podatkov lahko sklenemo, da je imela Hrvaška v skupnem pozitiven saldo s
Slovenijo. To je bila le ena plat, ki je zakrivala dejstvo, da je ob tem imela veliko bolj
neugodno strukturo menjave kot Slovenija. Na področju metalurgije, kovinske in
elektroindustrije ter lesnopredelovalne industrije je imela negativen saldo. To pa
so bila področja z največjimi posrednimi učinki na rast BDP zaradi višje dodane
vrednosti. V takih razmerah tudi presežek v drugih industrijskih branžah z nižjimi stopnjami dodane vrednosti ni zmogel odtehtati hrvaškega primanjkljaja pri
industrijskih vejah z višjo dodano vrednostjo.6 In ta proces je vztrajal v sedemdesetih in osemdesetih letih in tudi pojasnjuje naraščanje razvojnega razkoraka med
Slovenijo in Hrvaško. Da ne bi pozabili ali bili enostranski, je vendarle potrebno
dodati še pomembno opozorilo, da je Hrvaška v menjavi z vsemi ostalimi jugoslovanskimi republikami, s samo občasno izjemo Vojvodine, imela dolgoročno
konstanten presežek v menjavi in je bila ona tista, ki je žela ugodnosti bolj konkurenčne gospodarske strukture.
V skupnem enake rezultate, a vendarle z rahlimi odstopanji, ki niso kazile skupne slike, so potem beležila tudi nadaljnja merjenja medrepubliške menjave. Denimo v letu 1978 in 1987, slednja je bila objavljena v letu 1991.7
Tako je Hrvaška še zmeraj v odnosih s Slovenijo beležila velik in dolgoročen
deﬁcit. Prav tako je kot stalnica obstajala značilnost, da je imela Hrvaška s Slovenijo primanjkljaj v skoraj vseh storitvenih dejavnostih, najbolj v trgovini in gradbeništvu, medtem ko je imela na področju industrijskih izdelkov še vedno suﬁcit.
Njen skupni primanjkljaj v menjavi s Slovenijo oziroma slovenski presežek v menjavi s Hrvaško je bil okoli 17 %.
V skupni vsoti hrvaške menjave s Slovenijo so njene prodaje v Slovenijo predstavljale 31 %. Nabave v Sloveniji pa 37 % vseh njenih nakupov v jugoslovanskih
republikah. S slovenskega zornega kota so bila razmerja drugačna. Hrvaški dobavitelji so predstavljali kar 47 % vseh slovenskih nabav na jugoslovanskem trgu. Ko k
temu priključimo še tretjinski delež srbskih podjetij, potem vidimo, da je bila Slovenija izrazito usmerjena na obe največji jugoslovanski republiki pri nabavah na
jugoslovanskem trgu. Zato pa je imela bolj uravnoteženo prodajo, kjer je hrvaškim
odjemalcem pripadal malo manj kot tretjinski delež. Očitno je, da sta Slovenija in
Hrvaška, skupaj s Srbijo najbolj intenzivno sodelovale in je na njih odpadel tudi
večinski delež menjave na notranjem tržišču. Hkrati pa je bil delež družbenega
proizvoda, ki je šel v medrepubliško menjavo, nasproten od velikosti republike.8
V okvirih gospodarske izmenjave je potrebno všteti tudi medsebojne migracije, ki so poleg socialnega in kulturnega tudi gospodarski fenomen. Dejstvo je, da so
ekonomski vplivi večjih hrvaških gospodarskih središč, denimo Zagreba ali Reke,
segali tudi na slovensko področje. In to je spodbujalo migracije s slovenske strani

6

Franc Kuzmin, Medrepubliške blagovne menjave kot faktor razvoja razvitejših oziroma manj razvitih republik. Ljubljana 1973.

7

Prodaja po republikah in poraba reprodukcijskega materiala v SR Sloveniji 1978, Ljubljana 1981; Prodaja po
republikah in poraba reprodukcijskega materiala v SR Sloveniji 1987, Ljubljana 1991.

8

Jakov Sirotković, Hrvatsko gospodarstvo 1945–1992, Zagreb 1993.
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na Hrvaško. Govorimo lahko o tradicionalnem migracijskem toku. Nasprotni tok
iz Hrvaške, kjer ekonomsko razvojni procesi niso dohajali slovenske dinamike, in
je bil obseg razpoložljive delovne sile večji kot v Sloveniji, se je intenziviral v času
po drugi svetovni vojni. Slovenija je namreč po letu 1945 postala dežela, v kateri
so industrijske dejavnosti hitro prevzele krepak večinski delež v ustvarjanju BDP.
Višek industrijske dobe je bil v Sloveniji dosežen v sedemdesetih letih. Slovenija
je v tem času postala zelo industrializirana dežela, v kateri je že kakšno desetletje
primanjkovalo delovne sile, tudi na račun žrtev druge svetovne vojne in revolucionarnega nasilja, in jo je bilo potrebno uvažati. Ni presenečenje, da so Hrvati
(bodisi iz Hrvaške ali Bosne in Hercegovine) postali ena najštevilčnejših priseljeniških skupnosti v Sloveniji.

Relacije, dolgotrajnosti, konstante
Poldrugo stoletje je prav gotovo doba, ko se posamezne poteze historičnega razvoja izčistijo in se pokažejo veliko bolj jasno kot v primeru krajših časovnih enot.
Gospodarsko sodelovanje Slovenije in Hrvaške je bilo v preteklosti obsežno in
razvejano, segalo je na vsa področja gospodarske menjave. V zadnjem poldrugem
stoletju sta obe strani s procesi modernizacije šli skozi transformacijo družbenega,
gospodarskega in političnega življenja. Med obema gospodarskima področjema
so se sočasno prepletali obsežni tokovi blaga, kapitala, storitev in ljudi v korist
obeh strani. In to je kot historična konstanta zaznamovalo slovensko-hrvaške gospodarske odnose v dolgoročni perspektivi.
Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je imelo v preteklosti
različno dinamiko. To sodelovanje je bilo pogojeno z gospodarsko strukturo obeh
dežel in seveda z gospodarsko sistemskim okoljem znotraj Habsburške monarhije
ali jugoslovanske države v obeh ureditvenih inačicah. Znotraj teh dveh gospodarskih prostorov sta si bila slovensko in hrvaško gospodarstvo na eni strani komplementarna, na drugi pa konkurenčna. Komplementarna zato, ker se je njuna
gospodarska struktura dopolnjevala. Denimo večji delež in drugačna proizvodna
sestava v kmetijstvu na Hrvaškem, kar je omogočalo izvoz surovin in prehrambenih produktov v Slovenijo, ki je le redko kdaj na področju poljedelstva dosegala
samozadostnost. Tudi surovine in polizdelki hrvaških podjetij so našli hvaležne
odjemalce v Sloveniji. V povračilo so slovenska podjetja ponujala predvsem industrijske izdelke in usluge. Konkurenčni pa sta si bili obe ekonomiji v tistem pomenu, da sta iskali prostor ekonomske širitve pretežno na jugoslovanskem gospodarskem prostoru in to v bolj ali manj enakih gospodarskih sektorjih.
Vse do osamosvojitve obeh držav v letu 1991 sta bili le regionalni ekonomiji,
del enotnih, širših nacionalno-gospodarskih področij, avstro-ogrskega oziroma
jugoslovanskega. Med njima ni bilo ﬁzičnih meja, ki bi omejevale ali obremenjevale trgovinske, kapitalske ali socialne odnose. Sodelovanje je v dinamičnem oziru
naraščalo s pospeševanjem procesov gospodarske in socialne modernizacije obeh
dežel. Širila in diverziﬁcirala se je gospodarska struktura, s tem pa tudi priložnosti
za gospodarsko sodelovanje. Partnerski odnos se je na gospodarskem področju
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vzpostavil že v času pred prvo vojno. V jugoslovanski dobi se je prepletenost obeh
gospodarstev še poglobila. Kot značilnost časa po prvo decembrskem poklonu
dinastiji Kara# or# evićev ne moremo prezreti značilne historične izkušnje. V gospodarskih stikih je za Slovenijo jugoslovanska dimenzija pomenilo že sodelovanje s Hrvaško. Prek Hrvaške se je Slovenija navezovala na jugoslovanski prostor.
Najbolj izrazito je bilo to v političnem oziru pred prvo svetovno vojno in tako je
bilo nato v ekonomiji oziroma pri ekonomskem vživljanju v jugoslovansko nacionalno-ekonomsko območje.
Izkušnja tudi govori, da gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško
ni bilo enako pomembno za obe strani. V Sloveniji je bila menjava s Hrvaško veliko večja postavka kot za Hrvaško s Slovenijo. Dejstvo, da je bila Hrvaška prva
slovenska partnerica na gospodarskem področju na Hrvaškem, ni veliko štelo.
Njihovi interesi, politični in gospodarski, so bili drugje. Zaradi prepletenosti in
zapletenosti srbsko-hrvaških razmerij na področju Hrvaške, Bosne in tudi Vojvodine je bil strateški pogled hrvaške politike obrnjen proti jugovzhodu. In to se je
poznalo tudi na področju gospodarstva, na področju regionalne usmerjenosti hrvaških gospodarskih pobud, ekonomsko-političnih strategij in razvojnih koncepcij. Hrvaška je na tem področju uveljavljala konkurenčne prednosti, ki jih je imela
Slovenija na njenem trgu. Tu je ustvarjala presežke, da je lahko krila primanjkljaj
v menjavi s Slovenijo. A tudi na ta trg ji je Slovenija sledila, sicer z veliko manjšim
deležem, a zadostnim, da je Hrvaški postala neposredna tekmica tudi na tem geografskem območju poleg njenega domačega trga.
Konkurenčni odnos obeh gospodarstev je nemalokrat vzbujal obojestranske
občutke prikrajšanosti in nezaupanja. Percepcija tega vzajemnega čutenja se je
v različnih obdobjih manifestirala v modiﬁciranih oblikah, včasih bolj izrazito,
drugič pač manj. A nesporazumi so postali bolj izraženi v novejših obdobjih, ko
sta obe republiki znotraj jugoslovanske federacije pridobili toliko pristojnosti na
gospodarskem področju, toliko avtonomnih političnih orodij, da sta lahko zastopali lastne ekonomske interese in takrat postanejo razlike očitne in navzoče tudi
v očeh javnosti.
Zlasti po letu 1974, ko je gospodarska menjava postala stvar medrepubliškega
dogovora, pravih pogajanj. Zato ni presenečenje, da je bila značilnost delovnih
srečanj republiških vodstev dosledno zastopanje lastnih republiških interesov, ki
so bili praviloma težko uskladljivi. Ozračje nezaupanja je bilo zaznavno, slovenski
udeleženci so ga pogosto občutili. Ozračje mnogokrat ni bilo naklonjeno reševanju oziroma pojasnjevanju stvarno obstoječih nesporazumov, da se ti kasneje ne
bi sprevrgli v konﬂikte.
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Žarko Lazarević
A HISTORICAL PERSPECTIVE ON SLOVENE-CROATIAN
ECONOMIC COOPERATION

SUMMARY
Economic cooperation between Slovenia and Croatia was considerable and widespread in the
past, and reached into every ﬁeld of economic exchange. Over the last century and a half, both
sides modernized themselves and underwent a transformation of social, economic and political
life. Both economic areas were intertwined with extensive ﬂow of goods, capital, services and
people to the beneﬁt of both sides. And this has determined the Slovene-Croatian economic
relations as a historical constant in the long-term perspective.
Economic cooperation between Slovenia and Croatia was conditioned with the economic
structure of both countries and the economic-systematic environment within the Hapsburg Monarchy or the Yugoslav state in both state-system variants. The Slovene and Croatian economies
were, on the one hand, complementary within these two economic areas, and, on the other, competitive. They were complementary because their economic structure complemented each other.
Both economies were competitive in the sense that they both mostly sought space for economic
expansion in the Yugoslav economic area and in more or less the same economic sectors.
Until the independence of both countries in 1991 they were only regional economies, parts
of the broader, uniﬁed national-economic areas, the Austro-Hungarian and the Yugoslav. No
physical boundaries existed between them that could hinder or burden trade, capital or social
relations. Cooperation increased in the dynamic sense once the processes of economic and
social modernization of both countries gained momentum. The economic structure became
broader and more diversiﬁed, and with this also the possibilities of economic cooperation. A
partner relationship in the economic area was set up even before the First World War. The interconnection of both economies further increased during the Yugoslav era. In terms of economic relations, the Yugoslav dimension for Slovenia referred to cooperation with Croatia alone.
Through Croatia, Slovenia connected itself with the Yugoslav area.
Economic cooperation between Slovenia and Croatia was not equally important for both
sides. For Slovenia, trade with Croatia represented a considerably larger item than the other way
around. The fact that Croatia represented Slovenia’s number one economic partner did not matter much in Croatia. Their interests, political and economic, were elsewhere. Because of the interdependence and complexity of Serbian-Croatian relations in the area of Croatia, Bosnia and
also Vojvodina, the strategic orientation of Croatian politics was turned towards the southeast.
This also showed in the economic area, in the regional orientation of Croatian economic initiatives, economic-political strategies and development strategies.
Competitive relationships between the two economies often awakened feelings of deprivation
and distrust on both sides. Perception of this mutual sensation manifested itself in various forms,
sometimes more evidently, sometimes less so. However, the disagreements became more visible in
recent times when both republics gained so much power in the economic area within the Yugoslav
federation and so much autonomous political agency that they could represent their own economic
interests, which made the di# erences obvious and present also in the eyes of the public.
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Čigava ali komu soška fronta
Slovensko-hrvaški stiki med prvo svetovno vojno
v luči obrambe zahodne slovenske narodne meje

Petra Svoljšak
Dr., docentka, višja znanstvena sodelavka
ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 5, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: petra.svoljsak@zrc-sazu.si

Izvleček:

Razprava obravnava skupne slovensko-hrvaške izkušnje v obdobju prve svetovne
vojne in še posebno soške fronte. Povezave med obema narodoma in prostoroma
so se izrazile v izjemni prisotnosti in požrtvovalnosti hrvaški vojaških enot na
soškem bojišču, v povsem osebni povezavi v osebi poveljnika soške armade
feldmaršala Svetozarja Borojevića pl. Bojne ter povojnem in sodobnem spominu
nanj. Opozarja na spregledano skupno vojno begunsko usodo slovenskega
posoškega in hrvaškega istrskega prebivalstva. Tako predstavlja razprava poskus
shematične primerjalne obravnave izkušenj dveh sosednih narodov v prepletu
skupnih zgodovinskih izkušenj.

Ključne besede:

Slovensko-hrvaški odnosi, soška fronta 1915–1917, hrvaški polki, feldmaršal
Svetozar Borojević pl. Bojna, slovenski in hrvaški begunci, spomin.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 357–374, 42 cit., 5 slik.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Slovenski pisatelj, dramatik in politik Ivan Cankar je svetovno vojno poimenoval
"leta strahote," opredeljenih kot mejnik dveh dob, ki ga je bilo potrebno umeti, ga
dolgo premlevati, in končno iz njega sklepati, da bi se pripravili za vstop v novi čas.
Njegov mlajši hrvaški sodobnik Miroslav Krleža pa jih je v svoj spomin zapisal kot
"davne dni," ko človek išče rešitev v sovraštvu, se umakne v brezčutnost in samoto.1 Slovenske dežele so v svetovni vojni okusile vrsto izkušenj, ki jih je prinašala
vojna. Fizično umestitev Slovencev v različnih etapah vojne moremo razpoznati
v vojakih avstro-ogrske vojske, v dobrovoljcih, upornikih, dezerterjih, aretirancih, internirancih, beguncih. Zelo podobno, včasih celo v podrobnostih, moremo
razpoznati tudi hrvaško prvovojno izkušnjo, ki ju sicer ne moremo enačiti, saj je
v nekaterih dejanjih slovenska izkušnja prekašala celo neko splošno in še danes
vase zagledano zahodnoevropsko vojno in bojno izkušnjo Velike vojne. Temeljno
ﬁzično razliko predstavlja soška fronta, ki je med letoma 1915–1917 zasekala v
slovenska tla in bila torišče vojnega pustošenja na zahodnem delu slovenske zemlje, vse ostale slovenske dežele pa so bile vojno ozemlje in zaledje fronte. To je
bilo hrvaškim ozemljem prizaneseno, čeprav je bilo potem, ko je potihnila srbska
fronta, prav soško bojišče Hrvaški najbližja fronta, katere topovska priprava na
ofenzivo se je ob 'ugodnih' vremenskih razmerah zaslišala celo v Zagrebu.2
Slovensko-hrvaški stiki in odnosi so bili v obdobju 1914–1918 večplastni ter
so odsevali na eni strani politična upanja na drugačno, morda celo ne-avstro-ogrsko prihodnost, po drugi strani pa skupno vojno usodo v viharnem času Vélike
vojne. Prav slednji je potrebno, po eni strani zaradi iztrošenosti t. i. političnih problematik, po drugi strani pa zaradi nezavedanja slovenske (zgodovinske) javnosti
o vojni in vojaški slovensko-hrvaški prepletenosti, posvetiti primerno pozornost.
Zagotovo je ena od doslej prezrtih možnosti spoznavanja slovenske Vélike vojne
tudi umestitev t. i. hrvaškega deleža na (pogojno) slovenskem bojišču, saj preprosto ne smemo prezreti dejstva, da so se na soški fronti bojevale nekatere najbolj
elitne hrvaške enote z izjemnimi poveljniki.
Soška fronta je bila, in tega navkljub zavestnemu izogibanju političnim
obravnavam, ne smemo prezreti, vendarle posledica političnih dejanj, tihih in
podtalnih prizadevanj italijanske diplomacije in njenih iredentističnih 'odrešeniških' teženj po ozemlju, ki ga je razumela kot neodrešenega, oziroma potrebnega t. i. odrešitve. Samo za osvežitev: Od razglasitve nevtralnosti dalje je Italija
v t. i. Italy’s War Market 3 poskušala pridobiti v pogajanjih z obema vojskujočima
stranema v zameno za vstop v vojno kar največje ozemeljske pridobitve. Zavezništvo z Avstro-Ogrsko in Nemčijo jo je sicer obvezovalo k vojnemu sodelovanju na njuni strani, vendar so ji antantne sile že avgusta 1914 ponudile posamezna področja na Tridentinskem, Trst in Valono, s čimer pa niso zadovoljile

1

Miroslav Krleža, Davni dani. Sabrana djela Miroslava Krleže 11 i 12, Zagreb 1956, str. 67.

2

Vijoleta Herman Kaurić, Rodoljubne akcije za talijansko ratište provedene u Zagrebu 1915. i 1916. godi.,
v: Me# unarodni znanstveni kolokvij Svetozar Borojević od Bojne (zbornik), Mečanci 2006 (dalje: Herman
Kaurić, Rodoljubne akcije), str. 22.

3

Luciano Tosi, La propaganda italiana all'estero nella prima guerra mondiale e politica delle nazionalia', Udine
1977, str. 10.
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tedanjim italijanskim ozemeljskim željam. Zato se je dogovarjala tudi s svojo
pogodbeno zaveznico Avstro-Ogrsko, ki ni pristajala na italijanske zahteve in
pogovori med njima so bili v začetku marca 1915 prekinjeni. Že konec leta 1914
in v začetku leta 1915 so se v javnosti obenem z novicami o vstopu Italije v vojno proti Avstro-Ogrski, širile novice tudi o tem, da bo Avstro-Ogrska Primorsko
odstopila Italiji. Zato so tedaj politični predstavniki tržaških Slovencev in Hrvatov zelo črnogledo presojali prihodnost Trsta. Italijanska vlada je januarja 1915
v Trst poslala nekdanjega vicekonzula Carla Gallija, ki naj bi pridobil čim bolj
verodostojne podatke o morebitnih reakcijah slovenskih in hrvaških tržaških
politikov ob morebitnem vstopu Italije v vojno in zasedbi slovenskih in hrvaških
ozemelj.4 Italijanski diplomat se je 10., 15. in 18. januarja 1915 v Trstu sestal z dr.
Otokarjem Ryba# em, dr. Gustavom Gregorinom, dr. Josipom Wilfanom in dr. Josipom Mandićem ter jim obljubil zagotovitev največjih narodnostnih pravic, če
pristanejo na italijansko zasedbo ozemlja od Julijskih Alp mimo Postojne do Lovrana ali Labina, ker naj bi šlo za strateško mejo in ne za zadovoljevanje iredentizma. Galli v svojih spominih navaja, da naj bi se slovenski in hrvaški narodni
predstavniki sprijaznili z izgubo Trsta, Gorice in Istre v zameno za osvoboditev
Slovencev in Hrvatov izpod Avstro-Ogrske in njihovo združitev s Srbi.5 Dejansko pa niso privolili v nič, saj niso imeli ne pravice in ne pooblastil, da bi o tem
odločali. Dne 4. marca je Italija postavila antanti nove pogoje za vstop v vojno,
v katerih je med drugim zahtevala južno Tirolsko, Goriško-Gradiško, Trst, Istro
in Dalmacijo do Neretve. Med najbolj kočljivimi italijanskimi pogoji je ostajala
prav Dalmacija, saj je Rusija podpirala Srbijo; za tajne pogovore sta namreč izvedela srbska vlada in Jugoslovanski odbor, zato antantne sile sprva niso mogle
podpreti italijanske zahteve po Dalmaciji. Vendar pa je morala Rusija popustiti
in antanta je 23. marca 1915 'prepustila' Italiji tudi ozemlja severno od Ploč; a
Italija še ni bila zadovoljena. Pogajanja z antanto so začasno obstala in Italija
se je ponovno obrnila k Avstro-Ogrski, ki je tedaj ponujala južno Tirolsko, toda
cena za italijanski vstop na strani centralnih sil je še zrasla in 8. aprila obstala
na Goriško-Gradiški, na večjem delu dalmatinskih otokov in Trstu z okolico s
posebnim avtonomnim statusom. Avstro-Ogrska na te zahteve ni mogla pristati, največ, kar je mogla ponuditi, je bila južna Tirolska. Razmere na bojiščih so
Italiji narekovale, da se ponovno obrne na antantno stran in v pogajanjih se ji
je posrečilo pridobiti ozemlja v južni Dalmaciji, razen polotoka Pelješac. Tako je
ustvarila temelje za podpis Londonskega pakta 26. aprila 1915. Za vstop v vojno
na strani antante si je Italija zagotovila novo povojno vzhodno mejno črto, ki ji
je prisodila Tridentinsko in južno Tirolsko, Goriško-Gradiško z Gorico, Trst, del
Notranjske do razvodja med Sredozemskim in Črnim morjem, Istro do Kvarnerja ter otoka Cres in Lošinj z okoliškimi otočki. Čeravno je bilo povsem jasno, da

4

O t. i. misiji Carla Gallija v Trstu glej npr: Dragovan Šepić, Misija Carla Gallija v Trstu (u sječnu 1915), Anali
Jadranskog Insituta II, Zagreb 1958, str. 53–80; isti, Sudbinske dileme ra# anja Jugoslavije, Pula 1989, str.
123–136; Petra Svoljšak, Od strateških načrtov do raznarodovalne politike italijanskega okupanta na zasedenih slovenskih ozemljih med prvo svetovno vojno, Annales, letnik 9 (1999), št. 2, str. 393–408; Janko
Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo, Ljubljana 1971, str. 33–48.

5

Carlo Galli, Diarii e lettere : Tripoli 1911 – Trieste 1918, Firenze 1951, str. 236–248.
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bo pod vladavino Italije prišlo s tem sporazumom in predvidenimi mejami več
kot milijon Slovencev in Hrvatov, pa sporazum ni vseboval nikakršnih obveznosti Italije do novih etničnih manjšin, ki se bodo znašle pod okriljem Kraljevine
Italije. Navkljub že podpisanemu sporazumu z antanto pa Italija še ni povsem
opustila pogovorov z Avstro-Ogrsko, s katero je šele 4. maja 1915 pretrgala zavezniške vezi. Dne 24. maja 1915 sta Italija in Avstro-Ogrska odprli novo evropsko
bojišče, t. i. italijansko-avstrijsko bojišče.
Podobno, kot se je na italijansko 'izdajstvo' odzvala tedanja slovenska politika
in javnost, so tudi na Hrvaškem razumeli italijansko dejanje kot veleizdajo. Zato
so dogajanja na italijanskem bojišču, in najbližjem soškem bojišču, na Hrvaškem
zbujala bistveno več strasti od galicijske fronte, čeprav je ta goltala izjemno število
hrvaških (kot tudi slovenskih) mladeničev in mož. Tako so bile v Zagrebu v letih
1915 in 1916 izpeljane rodoljubne akcije, podobno kot so jih izpeljale ljubljanske
narodne žene, v podporo hrvaškim vojakom na italijanskem bojišču. Kmalu se
je namreč izkazalo, da je avstro-ogrska vojska nezadovoljivo opremljena za dolgotrajnejše bojevanje, in to na več frontah. Vojaki so na boj odhajali s skromnimi količinami osebne opreme (obleke, čevljev, perila, nogavic) in se po pomoč
obračali na svoje družine. Toda vedno slabše življenjske razmere tudi v notranjosti
monarhije so stanje poslabšale, padala je kakovost in upadala količina izdelkov,
še posebno pozimi. Zato se je celotna civilna družba, tedaj sestavljena pretežno
iz žensk, starejših oseb in otrok, združila v akcijah zbiranja in izdelovanja zimske
obleke (nogavic, rokavic, pokrival), ki so jih poslali na vsa bojišča; v prazničnih
dneh so pošiljke obogatili s cigaretami in malimi božičnimi darili. Mesto Zagreb
je zbrano blago iz rodoljubnih akcij usmeril izključno na italijansko bojišče; julija
1915 so nakupili mreže proti komarjem, od avgusta 1915 do junija 1916 so šivali in barvali vreče za pesek za obrambne zaklone na skalnatem soškem bojišču.
Vojaki z italijanskega bojišča so aktivistkam Gospodinjskega kluba poslali oljčne
vejice, ki so jih nato prodajale za veliko noč leta 1916 v korist vojnih vdov in sirot
padlih vojakov 5. (soške) armade. Vsa ta domoljubna dejanja so hrvaški zgodovinarji ocenili kot akcije, ki so potrjevale pomembnost tega bojišča za hrvaško
javnost in prihodnost.6
Na italijansko-avstrijskem bojišču so se borile hrvaške enote z vseh hrvaških
ozemelj, sprva vsi dalmatinski polki, IV. bataljon zagrebškega pehotnega polka št.
53, nekaj bataljonov bosansko-hercegovskih polkov in bosansko-hercegovskih
lovcev pehotnega polka št. 2, ki je sodeloval tudi v preboju v 12. soški ofenzivi. Od
samega začetka bojev na Soči je v okviru III. armade (28. divizija, 55. brigada, ki ji je
poveljeval Hrvat polkovnik, kasneje general Stjepan Pilar) sodeloval 96. karlovški
pehotni polk, pa tudi posamezne domobranske enote, še posebno hrvaškega domobranskega topniškega polka št. 6, velik del hrvaških ulanskih konjenikov 5. in
12. polka in divizija dalmatinskih jezdecev. V okviru konjenice pod poveljstvom
generala Franza Rohra je sodeloval 3. bataljon bosansko-hercegovskega pehotnega polka št. 3 na koroškem odseku jugozahodne fronte ter 3. bataljon bosansko-

6

Herman Kaurić, Rodoljubne akcije, str. 22–23.
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Dalmatinci z minometalcem na Podgori (Dr. Slavko Pavičić, Jugozapadno (talijansko) ratište u prvom svetskom ratu, Zagreb 1944, str. 224–225)

hercegovskega pehotnega polka št. 2 in 5. bataljon bosansko-hercegovskega pehotnega polka št. 1 v sklopu Borojevićeve 5. armade XV. armadnega zbora. V okviru
XVI. zbora, v 18. pehotni diviziji je sodeloval 3. bataljon bosansko-hercegovskega
pehotnega polka št. 4, v 59. pehotni diviziji je bil razporejen 3. bataljon bosanskohercegovskega pehotnega polka št. 1, in v okviru 18. pehotne divizije 2. bataljon
70. pehotnega polka. Posebno so se odlikovali pripadniki dalmatinskih (domobranskih) strelskih polkov št. 23, št. 37 in c. kr. rednega dalmatinskega pešpolka št.
22. V zgodovino soškega bojišča so se zapisali predvsem z vztrajnostjo in izjemnimi obrambnimi sposobnostmi na t. i. goriškem mostišču, avstrijskem obrambnem
sistemu, ki je s vrhov Sabotina, Oslavja, 'dalmatinske' Podgore in Kalvarije, varoval
Gorico pred italijanskimi napadi. Vojna dopisnica in novinarka Alice Schalek jim
je v svojih vojnih frontnih poročilih, ki so leta 1916 izšli na Dunaju,7 namenila
izjemno pozornost: pomanjkanje, napore in podgorske nevarnosti so sprejeli za
nekaj povsem normalnega.8 Njihova cena je bila pri italijanskih nasprotnikih zelo
visoka, saj so bile za vsakogar, ki bi zajel Dalmatinca, namenjene posebne časti,

7

Alice Schalek, Am Isonzo, März bis Juli 1916, Wien 1916, v slovenskem prevodu: Posočje, marec do julij 1916,
Ljubljana 2005.

8

Prav tam, str. 60.
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prav tako pa so jih tudi visoko cenili, ali kot je zapisala poročevalka, so se spraševali ali jih ustvarjajo "v posebnih zavodih za moške, tam doli v Dalmaciji..."9
Vlogo, pomen in bojevanje hrvaških vojakov na italijanskem bojišču je najbolj
natančno popisal dr. Slavko Pavičić v knjigi 'Jugozapadno (talijansko) ratište u
prvo svjetskom ratu' (Samozaložba, Zagreb 1944), v prvem delu načrtovane trilogije o italijanskem bojišču, ki pa je ostal edini izdani del o bojni udeležbi hrvaških
vojakov na Soči.
Južnodalmatinski strelski polk št. 37 je bil maja 1915 poslan v obrambo enega od stebrov goriškega mostišča, na Oslavje in ga je uspešno branila do 4. soške
bitke, ko je Italijanom uspelo prodreti skozi položaje 60. pehotne brigade. Zato je
sedem stotnij 37. strelskega polka januarja 1916 prešlo v napad, toda italijanske
enote so jih z močnim odporom in protinapadom 15. in 16. januarja 1916 prisilile
k umiku. 37. dalmatinski polk je utrpel velike izgube, saj je izgubil 600 pripadnikov, od tega 14 častnikov. Polk je dobil nove naloge spomladi 1916, ko sta I. in III.
bataljon prevzela obrambo Sabotina in Podgore. Med 6. soško bitko, ko je italijanski general Pietro Badoglio zavzel Sabotin, so enote 37. strelskega polka v kavernah zdržale še 48 ur, zato jih je general ukazal pregnati z dimom. Po padcu Gorice
je bil polk premeščen v dolino reke Idrije, maja 1917 pa je v sklopu 22. strelske
brigade odšel na južno krilo XV. armadnega korpusa in sodeloval v 12. soški bitki.
Z zlatimi medaljami za hrabrost je bilo med vojno odlikovanih 29 zastavnikov,
kadetov, podčastnikov in vojakov tega strelskega polka.
Cesarsko-kraljevi severnodalmatinski strelski polk št. 23 je bil konec maja 1915
prepeljan na soško bojišče z nalogo obrambe goriškega mostišča. Kot je zapisal Pavičić, se je polk vedno boril hrabro in uspešno. Toda v 6. soški bitki so se "dalmatinski
strelci 23. strelskega polka ovenčali z večno slavo pravih in najboljših bojevnikov."10
Sedmega avgusta 1916 je italijansko topništvo usmerilo bobneči ogenj na branilčeve položaje na Podgori, 7 italijanskih bataljonov je v gostih vrstah doseglo koto
240 z dveh strani, enote dalmatinskega bataljona so bile obkoljene, toda navkljub
hudim izgubam se dalmatinski strelci niso umaknili in so v naslednji noči potisnili
Italijane do Soče; tudi naslednji dan so vztrajali, čeprav so se njihove vrste redčile,
8. avgusta 1916 pa je prišel ukaz o umiku, ki je italijanski vojski omogočil zasedbo
Gorice. Po zmagovitem prodoru avstrijsko- nemške vojske v 12. soški ofenzivi, je bil
c. kr. severnodalmatinski polk št. 23 med prvimi, ki je ponovno vkorakal v Gorico in
tam pričakal vrhovnega poveljnika cesarja in kralja Karla.
Tudi dalmatinski c. kr. pehotni polk št. 22 je ves čas bojev na Soči potrjeval
slavo in borbenost dalmatinskih vojakov. Podpolkovnik Stanislav Turudija11 se je
s svojim bataljonom odlikoval že pri Plaveh in Zagori, slovel pa je kot izjemen častnik in poveljnik. O njem in njegovih bojnih podvigih so poročali tudi slovenski
časniki, med vojaki pa je bila razširjena tudi pesem:

9

Prav tam, str. 62.

10

Slavko Pavičić, Jugozapadno (talijansko) ratište u prvo svjetskom ratu, Zagreb 1944 (dalje: Pavičić,
Jugozapadno (talijansko) ratište), str. 298.
Bojna pot 22. dalmatinskega polka je na svojevrsten način, skozi pisma slovenskega častnika Vladimirja
Bregarja, predstavljena v: Tomaž Budkovič, S Turudijevim bataljonom na soškem bojišču, Celovec 2009.
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"Turudija i naš car
Svaki puši po cigar,
od cigara pepel pada,
Italija propada…"12
Posebno znameniti pa so bili bojni podvigi 3. bataljona podpolkovnika Turudije v 6. soški bitki, ko je branil Sabotin. Kota 579 je dominirala nad Gorico in bila
ključ celotnega mostišča. S severne strani je masiv Sabotina strmo padal v Sočo.
Italijani so okoli goriškega mostišča zgradili tri povezane utrjene linije z ovirami
in bodečo žico. Avstrijci pa so imeli na Sabotinu eno utrjeno linijo od vrha do Pevmice. Druga linija je bila krajša in brez žičnih ovir. Do vrha Sabotina je peljala žična
železnica in dobra cesta; povsod so bile postavljene električne postaje, električna
razsvetljava, zgrajen je bil vodovod, zatočišča za vojake so bila razporejena v dolgem hodniku pod k. 579. Vse to je prispevalo k varnosti branilcev Sabotina in k
njihovi dobri preskrbi. Kljub težavam pri izkopavanju kavern, zaradi konﬁguracije
terena, pa je Sabotin veljal za dobro utrjeno naravno trdnjavo, okrepljeno z moderno tehniko in sodobnimi načeli fortiﬁkacije.
Italijanska vojska je 6. avgusta 1916 v veliki premoči zavzela Sabotin; položaj
avstro-ogrskih enot (58. divizija) je postal zelo težak. Ker ni bilo navodil, je poveljnik armadnega zbora topniški general Wurm sosednji 52. diviziji, v okviru katere je deloval bataljon podpolkovnika Turudije, ukazal protinapad. Podpolkovnik
Turudija se je s svojimi možmi bojeval od 1. ure zjutraj do 17. ure 7. avgusta 1916
na bojnem ozemlju med južnim pobočjem Sabotina in potokom Pevmica. Pred
tem je po hudih spopadih v kavernah italijanska vojska zajela posadko, ob 6. popoldan pa je padla kota 579. Podpolkovnik Turudija je poskušal s protinapadom
ponovno zavzeti koto, toda italijanske enote so z vseh strani napadale s težkim
ognjem, obkolile bataljon ter končno zajele vojake skupaj s poveljnikom. Boje za
koto je vodil poročnik Anton Miljenko Rigi, ki je tako kot Turudija padel s svojimi
borci v italijansko vojno ujetništvo. Po padcu Gorice je tedanji poveljujoči v 6. soški ofentivi general Badoglio poklical ujetega poročnika dalmatinskega strelskega
polka št. 37 Antuna Miljenka Rigia in ga pohvalil za borbenost v obrambi Sabotina;
ujetega podpolkovnika Turudijo pa je želel videti sam poveljnik italijanske III. Armade Duca D’Aosta, zato je kasneje konjeniški polkovnik Conte della Torre pripeljal Turudijo iz ujetniškega taborišča Piazza Armerina poveljujočemu vojvodi. Kot
je zapisal Slavko Pavičić, je bila prva svetovna vojna vendarle "gosposka" vojna, v
kateri se je cenilo tudi junaštvo nasprotnika ter se mu je zato izkazovalo čast, ki jo
je s svojimi dejanji zaslužil.13
Dalmatinski polki so ob sicer izjemnih obrambah imeli prav tako izredno visoke
izgube, na primer: v dveh januarskih dneh leta 1916 je 37. dalmatinski strelski polk
izgubil 600 vojakov (od tega 14 častnikov), v 6. soški ofenzivi je 23. dalmatinski
polk izgubil 47 častnikov in zastavnikov in 2531 vojakov, za boj sposobnih vojakov

12

Ilustrirani glasnik, letnik II (1915), št. 38, str. 384.

13

Pavičić, Jugozapadno (talijansko) ratište, str. 316.
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Dalmatinci na Podogori (Dr. Slavko Pavičić, Jugozapadno (talijansko) ratište u prvom svetskom ratu, Zagreb
1944, str. 224–225)

pa je ostalo le še 400. V enajstih soških bitkah je polk prislužil 20 zlatih medalj za
hrabrost. Po nekaterih ocenah naj bi na soškem bojišču padlo skoraj 18 tisoč hrvaških vojakov (slovenskih npr. med 2 in 3 tisoč), kar je predstavljalo 18 % vseh hrvaških izgub v veliki vojni in kar je bilo tudi nad avstro-ogrskim povprečjem izgub na
soškem bojišču (14 do 16 %).14
O visokem človeškem davku, ki ga je terjala soška fronta, zgovorno priča dejstvo, da je bila velika večina vojnih invalidov Slovencev, Hrvatov in Srbov s področja nekdanje habsburške monarhije, ranjenih prav na soškem bojišču, od koder je
izhajalo 16.505 vojnih invalidov. Ti so vse do leta 1925 prejemali diskriminatorne
in politično pogojene vojne invalidnine, ki so bile od 30 do 80 % nižje od srbskih,
črnogorskih ali dobrovoljskih, saj so bile po eni strani utemeljene z nekdanjimi
zakonodajami Avstro-Ogrske, po drugi strani pa s političnimi motivi, to je z borbo
za bodočo jugoslovansko skupnost.15
Spomin na soško bojišče je, če bi sodili po sedanji umestitvi in prisotnosti, živ
in vsestranski, vendar pa v historični perspektivi temu ni tako. V slovenski kolek-

14

Elaborat Lovro Galić, Upotrebljivost studije dra. Wilhelma Winklera: 'Die Totemverluste der # -u. Monarchie
nach nationalitäten', izvod Petra Svoljšak, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.

15

Petra Svoljšak, Nekaj utrinkov iz delovanja veteranske organizacije Zveza bojevnikov, Prispevki za novejšo
zgodovino, XLVI (2006), št. 1, str. 277–288.
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Postojanke na Podgori (Ciril Prestor, Ko sem nosil vojaško suknjo. Pot po svetu od leta 1913–1918. Gradivo
hrani ZRC SAZU)

tivni spomin se je sidrala dolgo in v velikih nihanjih. V obdobju med obema vojnama je slovenski spomin na slovenske vojne izkušnje, vključno ali na čelu s soško
fronto, životaril v senci jugoslovanskega ali srbskega spomina, ki je bil razumljen
kot državotvorni in s tega gledišča tudi državno podprt. Pa vendar se je prav hrvaški spomin napajal prav ob dogodkih na "sočanskem frontu," ki je rodila velike
junake, in so si svoje mesto zaslužili že omenjenem delu dr. Slavka Pavičića. Zanimivo, tudi slovenski medvojni spomin na soško bojišče je svoje junake poiskal
med vrlimi Dalmatinci, ki jim je posvečeno veliko časopisnih člankov v okviru
obravnavanja italijanskega, še posebno soškega bojišča.16
Znotraj tega nedeﬁniranega in nekje celo zbeganega zgodovinskega spomina
lahko iščemo tudi temeljito in zgodovinsko umeščeno obravnavo poveljnika soške armade Svetozarja Borojevića, ki je v slovenskem spominu na prvo svetovno
vojno zapustil ambivalentne in kontroverzne ocene oziroma sledi. V svojih spominih ali dnevnikih ga sicer bolj ali manj naklonjeno obravnavajo in omenjajo
mnogi slovenski politiki, ki so krojili usodo slovenskega naroda med prvo svetovno vojno in neposredno po njej. Podoba o Borojeviću, ki si jo moremo ustva-

16

Npr.: Podpolkovnik, ki se je udeležil 185 bitk, Slovenski narod, št. 57, 9. 3. 1929, str. 4 (o podpolkovniku
Turudiji); -(Nibla.), Na Fajtovem hribu po 22 letih, Slovenec, št. 46, 25. 2. 1940, str. 5; -td., Knjiga o stikih slovenskih in hrvatskih krekovcev med vojno, Slovenec, št. 37, 15. 2. 1940, str. 5; -td., Hrvatska povest o bitki na
Soči, Slovenec, št. 140, 21. 6. 1940, str. 5 (o zapiskih Petra Grgeca 'U paklenom trokutu' (Zagreb 1939, 1940)
o bojih pod Sveto goro v letih 1916–1917).
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Major Stanislav Turudija,
avtor risbe Ludwig Koch
(Zbirka Društva Soška fronta)

riti s pomočjo dnevnikov ali spominov njegovih vojnih slovenskih sodobnikov,
kot so npr. škof Anton Bonaventura Jeglič17, pisatelj, dramatik in pravnik Fran
Milčinski,18 politik in publicist Albin Prepeluh19 ali politik in nekdanji ljubljanski
župan Ivan Hribar,20 je pestra in zanimiva ter dodatno potrjuje tezo o Borojevićevih kontroverznih sledeh v slovenskem zgodovinskem spominu. Večina avtorjev
si je namreč enotna v pozitivni oceni Borojevićevega delovanja na soškem bojišču
ob izbruhu vojne med Italijo in Avstro-Ogrsko, pripisujejo mu odločitev, da je avstrijsko obrambno linijo postavil na Sočo ter tako slovensko ozemlje obvaroval
velikega opustošenja. Zato ga je ljubljanski mestni svet na svoji seji 4. avgusta 1915
imenoval za častnega meščana, čemur so tedaj nasprotovali le nemški predstavniki v mestnem svetu. Verjetno je bilo takšno razumevanje v tedanjem negotovem
vojnem času celo logično, kakor je povsem sprejemljivo tudi hrvaško naziranje, ki

17

Anton Bonaventura Jeglič, Dnevnik (od 1913 do 1919), prepis, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
(dalje: Jeglič, Dnevnik).

18

Fran Milčinski, Dnevnik 1914–1920, Ljubljana 2000 (dalje: Milčinski, Dnevnik).

19

Albin Prepeluh, Pripombe k naši prevratni dobi, Ljubljana 1938 (dalje: Prepeluh, Pripombe).

20

Ivan Hribar, Moji spomini, Ljubljana 1984 (dalje: Hribar, Moji spomini).

366

S tudia
H istorica
S lovenica

ga odseva pesem Z. Jadranskega, napisana 28. oktobra 1917 (po uspešni 12. soški
ofenzivi) 'Sočanski lav', v kateri Borojevića slavi kot branilca hrvaške domovine.
Toda nekritično podpiranje teze, da je Borojević iz rodoljubnih nagibov postavil
avstrijsko obrambo na Sočo (neupoštevajoč vojaško hierarhijo in možnosti samostojnega odločanje) ter ozki slovenski poskusi umestitve Borojevića kot slovenskega junaka, kar dokazuje poskus obnovitve častnega meščanstva iz leta 2002,
so v današnjem času povsem neprimerni. Dejansko se je avstro-ogrsko Vrhovno poveljstvo v začetku maja 1915 odločilo, da 5. armado razporedi na Hrvaško
(južno od Varaždina), glavnino (avstro-ogrsko 3. armado in nemško armado) v
Ljubljansko kotlino, koroško skupino pa ob Dravi. Medtem so na Sočo poslali še
eno divizijo in jo razporedili od morja do Koroške. Po italijanski vojni napovedi
pa je vrhovno poveljstvo spremenilo svoje namere, saj so izvedeli, da jim Nemci
ne nameravajo pomagati, zato so 5. armado premestili na Sočo, poveljstvo pa je
bilo dodeljeno Borojeviću.21 O Borojevićevih zaslugah glede premika avstrijske
obrambne linije na Sočo je kot eden redkih podvomil nekdanji ljubljanski župan
Ivan Hribar, ki je to poveljnikovo odločitev imenoval "smešna legenda," "da se ima
Ljubljana samo Borojevi# u zahvaliti, da je niso zasedli Italijani, češ da je bilo v njegovi moči umakniti fronto do Zidanega mosta."22 Zapisal je celo, da "je bilo naivnih
Slovencev, ki so mislili, da se gospod von Bojna čuti Slovana in da brani slovensko
zemljo pred Lahom. Da, branil jo je; pa ne za Slovence. Leti naj bi bili le gnoj na
njivi, na kateri je imela kali pognati in v klasje iti nemška raztegovalnost."23 Seveda
gre Hribarjevo kritičnost in nepopustljivost pripisati njegovi osebni izkušnji tako
z Borojevićem kot z neposrednim dogajanjem po koncu vojne.24 Častno meščanstvo so mu povojne ljubljanske mestne oblasti leta 1919 odvzele zaradi dogodkov
v času razglasitve Države SHS, kar je odločilno vplivalo tako na Borojevićevo prihodnjo usodo, kot tudi temeljno oblikovalo odnos sodobnikov in spomin nanj.
Nasprotno pa je bil poveljniku soške armade izjemno naklonjen ljubljanski
škof Anton Bonaventura Jeglič, ki je bil ves čas bojnih spopadov na soški fronti
v korespondenčnem stiku s poveljnikom soške armade. Pošiljal mu je čestitke ob
zmagah ali dobrih obrambah, medtem ko se je Borojević škofu pogosto priporočal za molitev zanj in predvsem za njegove marljive junake.25 Obenem se je škof
pogosto obrnil na maršala Borojevića zaradi moralno spornih dogajanj v zaledju
fronte (vojaški plesi), ob strani pa mu je stal tudi v najbolj tragičnih intimnih trenutkih Borojevićevega življenja, ko mu je v dvomljivih okoliščinah v Dravi pri Ma21

Lovro Galić, Od Krna do Rombona 1915–1917, Tolmin 2007, str. 18–19.

22

Hribar, Moji spomini, str. 416.

23

Prav tam, str. 210.

24

Ivana Hribarja so avstrijske oblasti takoj po izbruhu vojne aretirale, zaprle, konfinirale in internirale, kot
je Hribar zapisal v spominih (Hribar, Moji spomini, str. 474), pa je bila prav Borojevićeva zasluga, da se l.
1917 ni mogel vrniti na Kranjsko, čeprav je bila konfinacija preklicana in je zato preostanek vojne preživel
na Štajerskem, in se je v Ljubljano vrnil januarja 1918. Takoj po vrnitvi se je aktivno vključil v delovanje
Narodnega sveta v Ljubljani ter oktobra tudi Narodnega veča v Zagrebu, toda pri sestavljanju prve slovenske
narodne vlade 31. oktobra 1918 so ga popolnoma izločili. Ob združitvi Države SHS s Kraljevinama Srbijo in
Črno goro je postal prvi jugoslovanski poslanik v Pragi, dve leti in pol kasneje pa pokrajinski namestnik za
Slovenijo v Ljubljani.

25

Jeglič, Dnevnik, str. 994.
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riboru utonil edini sin.26 Borojeviću so sodobniki upravičeno pripisovali posluh za
preskrbo vojske, nekoliko nekritično pa to povezovali s skrbjo soškega poveljnika
za zaščito slovenskega obsoškega ozemlja, ko naj bi se v izogib rekvizicijam, posluževal preskrbe z ogrskim blagom.27 Vsekakor so se razmere v letu 1916 na bojišču
zelo poslabšale, česar se je zavedal tudi Borojević in tedaj je, tudi v občudovanju
Borojevićevega korektnega odnosa do svojih vojakov, povedno in zanimivo anekdoto zapisal tedanji črniški župnik Alojzij Novak: "Poveljnik soške armade Borojevi# je vprašal prisotnega vojaka, kdaj misli, da bo konec vojne. ta je odgovoril, da
bo zaprt, če pove po pravici. General ga potolaži, da se mu ne bo nič zgodilo, naj le
korajžno pove svoje mnenje. Mož reče: konec bo takrat, kadar bodete oﬁcirji imeli
slabo menažo in tako pičlo, kakor jo imamo moštvo."28 V zapise sopotnikov vojnega obdobja se je zapisala, poleg reda, discipline in avtoritete, še ena značilnost
Svetozarja Borojevića, ki je vzbujala občudovanje, predvsem spričo njegove zvestobe habsburškemu prestolu in predanosti vojaškemu poklicu. Zvesto je namreč
uporabljal materni jezik, eni so zapisali hrvaškega,29 drugi srbohrvaškega,30 kar gre
pripisovati uglednemu družbenemu položaju, po katerem je bil na eni strani lahko cesarju politično zvest, po drugi strani pa je z rabo materinega jezika v javnosti
mogel javno izražati svoj narodni izvor.31 Ponovno je v njegovo slovanskost podvomil kritik Hribar, ki je v spominih zajedljivo zapisal: "Oni Boroevi# von Bojna
tedaj, ki je tistokrat bil v takih velikih časteh v slovenskih krogih ljubljanskih. Mož je
v Postojni neki slovenski deputaciji, ki se mu je prišla poklonit, kot najimenitnejšo
sredstvo za srečnejšo bodočnost priporočal učenje nemškega jezika."32
Povojne ocene in umestitve Borojevića v slovenski zgodovinski spomin so bile
posledica in izraz prizadetost zaradi dogodkov neposredno ob koncu vojne. Kot
je znano, je v prvih novembrskih dneh 1918. leta čez slovensko ozemlje potekal
umik soške armade, kar je Narodni vladi povzročalo veliko skrbi, saj naj bi slovensko ozemlje preplavila polmilijonska avstro-ogrska armada. Po slovenskih cestah
in železnicah se je med 5. in 15. novembrom 1918 umaknilo okoli 400.000 vojakov in 50.000 konj, brez vsakršnih posledic. Edini incident, katerega posledice so
se odrazile na osebni ravni, pa je sprožil prav feldmaršal Borojević, ki se je s svojim poveljstvom nastanil v Vrbi ob Vrbskem jezeru, ki je ukazal aretacijo Narodne
vlade v Ljubljani, česar pa njegov podrejeni častnik generalni polkovnik Wurm ni
izpolnil. Ko je bilo 3. novembra sklenjeno premirje (v veljavi od 4. novembra), je
zanj sicer izvedel tudi generalni polkovnik Wurm, ni pa vedel za pogoje natančnega premirja, zato mu je narodna vlada dovolila telefonski razgovor z nadrejenim,
to je feldmaršalom Borojevićem. Pogovor je nadziral slovenski cenzor. Častnik

26

Prav tam, str. 1178.

27

Prepeluh, Pripombe, str. 54.
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Črniška kronika, 20. november 1916, str. 125. Prepis pri avtorici razprave.
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Milčinski, Dnevnik, str. 110
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Prepeluh, Pripombe, str. 53.
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Prav tam.
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Hribar, Moji spomini, str. 210.
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Borojevićevega štaba je častniku Wurmovega štaba diktiral pogoje premirja, generala pa sta nadzirala diktat. Wurm naj bi Borojeviću tudi pojasnil svoj položaj,
kar je izzvalo Borojevićevo reakcijo in ukaz, naj Wurm zapleni telefon in telegraf
ter aretira Narodno vlado. V tem trenutku je cenzor prekinil razgovor in o dogodku takoj obvestil Narodno vlado, saj je bila situacija zelo napeta in neprijetna. Za
Wurma je bil to vsekakor vojaški ukaz nadrejenega poveljnika in Narodna vlada
vsekakor ne bi mogla nadzirati situacije, če bi Wurm povelje izvršil. Toda ta je ostal
lojalen dogovoru in tudi sam obvestil Narodno vlado o telefonskem incidentu ter
zatrdil, da bo postopal sporazumno z njo. Narodna vlada je naslednjega dne incident obravnavala na svoji seji, sklenila je o njem poročati tudi Narodni vladi SHS
v Zagrebu ter obvestiti o njem antantne zaveznike. Incident na splošno ni imel
političnih ali vojaških posledic, na osebni ravni pa zagotovo usodne posledice za
prihodnost feldmaršala Borojevića. Ko je namreč prosil Narodno vlado za dovoljenje, da bi se smel kot zasebnik z malim spremstvom peljati skozi Slovenijo v
Zagreb, kjer je zaprosil za bivanje, sta mu obe instituciji prošnjo zavrnili.
Poverjenik za notranje zadeve pri Narodni vladi Slovenije in prvi slovenski
premier dr. Janko Brejc je deset let kasneje dogodek pospremil s komentarjem: "/
Maršal Borojević/ se je bil namreč po razsulu italijanske fronte mesto v Ljubljano,
od koder je bil prej toliko časa vodil soške boje, umaknil v Vrbo ob Vrbskem jezeru.
Umaknil se je v Nemško Avstrijo, ker menda še ni verjel, da je monarhije in habsburške dinastije konec. Bil je politično desorientiran in dasi Slovan, ne samo po rodu,
ampak tudi po mišljenju, ni izpregledal, da je njegovo mesto sedaj na čelu njegovih
slovanskih polkov, s katerimi bi bil lahko – pod novo zastavo – vnovič zasedel krvavo soško fronto in zaslonil njeno slovensko zaledje pred boječe sledečimi Italijani.
Naša zapadna meja bi brzčas izgledala precej drugače, če bi se bil sloviti vojskovodja svojega historičnega zvanja ob pravem času zavedel."33 Poleg dogajanja po
koncu vojne je namreč zadrego v ocenah soškega poveljnika povzročala dilema
nekaterih slovenskih politikov med vojno, naj poskušajo Borojevića pridobiti na
svojo stran za uresničenje svojih političnih ciljev. Tako je Albin Prepeluh zapisal
svoja razmišljanja o tem, da bi moral kakšen ugleden slovenski politik vzpostaviti
stik z Borojevićem zaradi morebitnih koristi med vojno in po njej. Svojo zamisel
naj bi ta slovenski socialdemokratski politik posredoval tudi enemu vodilnih slovenskih politikov, toda bil je ostro zavrnjen, "češ ali hočem, da nas zapro in celo
obesijo? "34 Takšna poteza se Prepeluhu ni zdela problematična, kar je utemeljil s
prislovično zvestobo in vdanostjo Slovencev habsburškemu prestolu, ki jo je bilo
mogoče primerjati tudi z maršalovo. Prepeluh je obžaloval, da so na eni strani Slovenci slavili svoje "železne polke," medtem ko se ob koncu vojne ni našel nihče, ki
bi mogel maršalu politično svetovati, naj okoli svoje "gloriﬁcirane osebnosti"35 zbere slovanske polke in z njimi postavi slovensko zahodno in severno mejo. Drug
razlog za negotove in kontroverzne ocene feldmaršala pa se nanašajo na njegovo
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Janko Brejc, Od prevrata do ustave : Slovenci v desetletju 1918–1928, Ljubljana 1928, str. 168.
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Prepeluh, Pripombe, str. 54.
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Prav tam.
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sodelovanje z Jugoslovanskim odborom, o čemer je v spominih pisal predvsem
Ivan Meštrovič.36
Slovenski pisec Janez J. Švajncer je Borojevićevo ravnanje ob povabilu Jugoslovanskega odbora k sodelovanju, tj. o prestopu k antantim silam, ocenil: "…/s/ploh
pa bi v bistvu šlo za prestop na stran sovražnika, s katerim se je vse od maja 1915
vojskoval na življenje in smrt. Za ta boj je živel in ga je – po njegovih besedah sodeč
– vzel za smisel svojega obstajanja,"37 torej za modro in preudarno odločitev, času
in bojni situaciji primerno ter izpostavil kot edino merodajno merilo za Borojevićevo odločitev njegovo prisego in zvestobo, ki je bila njemu najvišja vrednota.
Vsekakor drži dejstvo, da do italijanskega nasprotnika tudi v vojaškem smislu Borojević ni gojil posebnega spoštovanja, o čemer med drugim priča tudi prigoda iz
Prepeluhovih spominov, ko je ob priliki srečanja z Borojevićem v Postojni zapisal:
"Nekoč so se topovi od Soče sem močno oglašali; vedeli smo, da so začeli Italijani
zopet novo ofenzivo. Ob tej priliki sem pri srečanju omenil maršalu, da si Italijani resno prizadevajo… Nasmehnil se je prijazno: 'Že včeraj so bili odbiti, sedaj se
samo še srde…' Zamahnil je zaničljivo s paličico proti zapadu in nadaljeval svoj
sprehod."38 Čeravno v njegove vojaške in poveljniške sposobnosti slovenski pisci
niso nikoli dvomili, pa je vendarle v nekem smislu vojaška rehabilitacija poveljnika
soške armade prišla šele leta 1923, ko je slovenski tržaški politik in diplomat Otokar Ryba# 39 pod psevdonimov Adriaticus objavil Borojevićev spis v slovenskem in
hrvaškem jeziku 'O vojni proti Italiji. Od feldamaršala Boroevića' ter napisal tudi
predgovor z utemeljitvijo odločitve o prošnji Borojeviću, naj opiše svoje videnje
bojevanja na Soči. Glavni namen publikacije je bil dokazati, da so Italijani prišli do
novih ozemelj pri zeleni mizi in ne v junaškem boju; želel je odkriti resnico o t. i.
laških zmagah, pa tudi dati pregnanemu poveljniku Borojeviću mesto, ki si ga je
nedvomno zaslužil.
Vsekakor je bil feldmaršal Borojević pomembna in opogumljajoča moralna
in vojaška avtoriteta v medvojni slovenski javnosti, nenazadnje je na eni od vojnih razglednic soškega poveljnika upodobil slikar Anton Koželj in ga postavil ob
bok pesniku Simonu Gregorčiču. Zagotovo je umestitev v slovensko upodobitveno umetnost zasidrala Borojevićevo podobo v slovenski zgodovinski spomin
ter mu tako ves čas ohranjala, z vzponi in padci, mesto v slovenski zgodovinski
zavesti. Pomen feldmaršala Borojevića za slovenski prostor jasen in nedvoumen
ter v večini zapisov objektiven, ter ga domiselno umeščajo v lok "od junaka do
anonimneža"40 in ga obravnavajo predvsem kot človeka brez domovine. Toda
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Ivan Meštrović, Spomini, Ljubljana 1971.
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Janez J. Švajncer, General Borojević in Slovenci, Vojnozgodovinski zbornik 8 (2002) (dalje: Švajncer, General
Borojević in Slovenci), str. 41.
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Prepeluh, Pripombe, str. 53.
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Otokar Ryba# je bil v letih 1919–1920 delegat Kraljevine SHS na mirovni konferenci v Parizu, potem pa je
zastopal kraljevino SHS na 1. in 2. rimski konferenci nasledstvenih držav Avstro-Ogrske (1921, 1922) ter
bil izjemno dejaven prav v pogajanjih z Italijo 1921–1923 za ureditev pravnega stanja po rapalski pogodbi
(dosegel je npr. umik Italije z otoka Sušak) ter v pripravah nettunske konvencije.
Enciklopedija Slovenije, 9, Ljubljana 1996, str. 361–362.
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Renato Podbersić, Borojević – od junaka do anonimneža, Ampak, letnik 3 (2002), št. 12, str. 34–35.

370

S tudia
H istorica
S lovenica

Slovenski pesnik Simon
Gregorčič in feldmaršal
Svetozar Borojević pl. Bojna, avtor slike Anton Koželj (objavljena je bila v
zbirki slovenskih vojaških
pesmi: Rudolf Andrejka,
Slovenische Kriegs- und
Soldatenlieder [illustrationen von Anton Koželj,
Maxim Gaspari; Literarische Bemerkungen von
Ivan Grafenauer], Ljubljana
1916)

tudi v novejši slovenski publicistiki moremo srečati razmišljanja, ki jih, v silni želji
po rehabilitaciji "zamolčanega feldmaršala"41 opredeljuje predvsem pomanjkanje
kritičnosti in primerne umeščenosti v čas in prostor, kar je imelo po vsej verjetnosti za posledico tudi ponovno, a zavrnjeno pobudo o obnovitvi odvzetega častnega meščanstva slovenskega glavnega mesta.
Povsem prezrta in malo znana vojna izkušnja, ki je prepletla usodo dveh narodov, slovenskega in hrvaškega, v zelo širokem obsegu, je bila begunska usoda

41

Miro Simič, Zamolčani feldmaršal – Soški lev, Svobodna misel, 9. avgust 2002, str. 15–18, in 23. avgust 2002,
str. 15–18.
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prebivalstva, ki mu je grozila bojna ujma. Toda če je po eni strani slovensko zgodovinopisje, tudi s pomočjo muzejskih predstavitev, svojim beguncem odredilo
zaslužen prostor v slovenskih zgodovinskih obravnavah, pa je, prav zaradi ozke
nacionalne zagledanosti spregledalo, da se je slovenska begunska pot ves čas vojne prepletala z istrsko hrvaško begunsko izkušnjo. Izbruh vojne med Italijo in
Avstro-Ogrsko ni z domov pognal le okoli 90 tisoč slovenskih beguncev, tej izgubljeni in pregnani skupini se je moralo pridružiti tudi okoli 15 tisoč istrskih Hrvatov, saj je bil Pulj kot avstrijsko vojaško oporišče ter njegovo neposredno zaledje,
potencialno bojišče med nekdanjima zaveznicama, ter je bilo potrebno umakniti
tamkajšnje civilno prebivalstvo. Izjemno kruta je bila izkušnja istrskih begunskih
otrok, ki so se z mamami in starimi starši vračali na svoje domove po umiku vojne
s slovenskega bojišča; toda v letih 1917 in 1918 je v pasivne dele Istre, Dalmacije in
BiH, pritisnila katastrofalna lakota, otroci so, izčrpani in neodporni, umirali. Tako
je 'Hrvatski zemaljski odbor za zaščito družin' sprožil širokopotezno akcijo za reševanje otrok, da je otroke preselil v rodovitnejše predele Hrvatske (Slavonija, Banat), med 16.349 preseljenimi otroki so bili tudi slovenski begunčki.42
Velika vojna se, končno in težko, prebija tudi skozi okope kolektivnega spomina Slovencev na ta svetovni spopad, ki se oblikuje in utemeljuje skozi so-vplivanje različnih dejavnikov, ter predstavlja obrise t. i. spominske pokrajine, ki je na
Slovenskem bogata, a se je ne zavedamo in je (še) ne identiﬁciramo kot aktivni del
kolektivnega spomina na različne tematike prve svetovne vojne. Že bežen in shematičen pregled nekega zgodovinskega obdobja in dogajanja, usmerjen skozi primerjano gledišče, pokaže, kako sta se tako slovensko kot hrvaško zgodovinopisje
doslej premalo zavedala skupne vojne in bojne izkušnje, skupne usode in posledic. Nenazadnje bi nas moralo povsem samodejno v takšno proučevanje pripeljati
skupno večdesetletno bivanje v različnih državnih skupnostih. Tako pa je iz nacionalne perspektive obravnavano in razumljeno obdobje velike vojne to neizbežno in povsem logično prepletenost zameglilo, ga postavilo v kontekst ločevanja
in na koncu, v odkrivanje tople vode; širokokotno, poglobljeno branje zgodovine
je edino merilo uspešnega raziskovanja, in posledično, uspešnega, evropsko ali
vsaj sosedsko primerljivega in konkurenčnega zgodovinopisja.
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Andrej Šavli, Naše goriško in istrsko begunsko šolstvo v prvi svetovni vojni, Zbornik za historiju školstva i
prosvjete, Zagreb 1972–1973, str. 87–135.
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Petra Svoljšak
WHOSE IS ISONZO FRONT, AND FOR WHOM
Slovene-Croatian Contacts during the First World War in the Light of
Defending the Western Slovene National Border

SUMMARY
Slovene-Croatian contacts and relations during the First World War were of various kinds and
reﬂected the political hope for a new (non-)Austro-Hungarian future, as well as a shared fate in
the turbulent time of the Great War. The discussion is particularly focused on the latter. Several
reasons exist for this: from the 'exhaustion' of political topics about the period 1914–1918, to
lack of awareness on the part of the Slovene (historiographical) public about the interconnection of Slovene-Croatian relations during the war, which is mostly because both nations lived
in the double monarchy at the time. The London Pact from 26th April 1915 tied and marked the
fate of the Slovene and Croatian nations. The implementation of its last Article – i.e. the Italian
declaration of war against its former ally Austria-Hungary – brought the fearless Croatian regiments onto the Italian-Austrian battleﬁeld. The article presents the military aspect of SloveneCroatian relations by depicting the military participation and e# orts, as well as the extremely
high blood-tax of Croatian units on the Isonzo battleﬁeld, where not only the south-western
border of the monarchy was defended in blood, but also the Slovene western ethnic border.
The article also examines the role and the importance of the presence of Field Marshal Svetozar
Borojević pl. Bojna on the Isonzo Front.
The role and importance of Field Marshal Svetozar Borojević pl. Bojna, the commander of
Austro-Hungarian units on the Isonzo Front, is a topic that undoubtedly falls into the complex of
military events on the Isonzo Front. Memory of him even today deﬁnes the Slovene relationship
to this Croatian commander. Some people still mistakenly give credit for the decision to make
the Soča river the Austro-Hungarian defense line, which was undoubtedly an important decision for Slovenia, to the commanders superior to Borojević. In the Slovene collective memory of
the First World War, Borojević remains an ambivalent and controversial ﬁgure, and his role and
importance for the Slovene region still have to undergo historically placed consideration.
Another example of the shared fate of the Slovene and Croatian population that was triggered by the outbreak of the war between Italy and Austria-Hungary and the ﬁghting on the Isonzo
Front and that has been overlooked so far, is the story of Slovene refugees from the Posočje area
and Croatian refuges from Istria, who had to leave home for the same reasons. Both areas represented a potential immediate military hinterland to the Austrian front.
Finally, the author provides a schematic insight that demonstrates how comparative studies of enigmas from the Slovene-Croatian past should be carried out.
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Slovensko-hrvaški odnosi v 20. stoletju
– eden temeljnih elementov slovenske
narodne politike
Janko Prunk
Dr., redni profesor
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: janko.prunk@fdv.uni-lj.si

Izvleček:

Mednacionalni odnosi Slovencev s sosednjimi narodi so za slovenski narodni razvoj prvovrstnega pomena. Poleg odnosa z Nemci in Italijani, ki so bili zlasti pomembni v preteklih dobah, je v 20. stoletju za Slovence najpomembnejši odnos s
sosedi Hrvati. Z njimi je slovenski narod skupaj odšel iz habsburške monarhije in
skupaj z njimi ustanovil v dveh etapah 29. oktobra in 1. decembra 1918 skupno
jugoslovansko državo. Z njimi je potem v tej državi skozi sedemdeset let razvijal
mednacionalne odnose sožitja, sodelovanja, pa tudi konkurenčnosti, prepirov in
zamer. Široke množice slovenskega in hrvaškega prebivalstva so kljub različnemu
pogledu na sosednji narod v glavnem živele v dobrososedskih in prijateljskih odnosih. Konkurenco in spore so vedno povzročale le njihove politične elite.

Ključne besede:

Narodno vprašanje, mednacionalni slovensko-hrvaški odnosi, Slovenija, Hrvaška,
politični razvoj v 20. stoletju.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 375–396, 36 cit.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Slovenski narod je bil kot majhen narod vedno močno pogojen s svojim odnosom s sosednjimi narodi, ki so vsi večji od njega. V teh odnosih, ki so bili včasih zelo težavni, se je kazala slovenska narodna rast, emancipacija, mnogokrat
precej počasna in včasih omahljiva, pa tudi samozavest, ki je slovenski narod
ohranjala, mu dajala moč in ga ohranila ter pripeljala do samostojne države.
Najtežji in najbolj usoden je bil slovenski odnos z nemškim narodom, s
katerim je živel v razne vrste skupnih državah 1100 let, od frankovske države
Karla Velikega do konca prve svetovne vojne, do habsburškega cesarja Karla I. V tem odnosu se je slovenski narod inkulturiral v smislu zahodnoevropske civilizacije. Zgodovinsko in antropološko znanost precej osupne dejstvo,
kakšno primarno vitalno silo, navezanost na svojo narojeno lastnost, jezik, je
imel slovenski narod, da se je v tem odnosu pretežnega sprejemanja civilizacijskih dosežkov od velikega nemškega naroda vendarle ohranil kot samostojna
narodna entiteta v zahodnoevropskem smislu. Proces politične emancipacije
nasproti nemškemu narodu je intenzivno potekal vse od pomladi narodov leta
1848 do konca prve svetovne vojne, ko se je ob nemškem porazu uspel izviti
izpod nemške oblasti in se odločil za združitev z drugimi jugoslovanskimi narodi v jugoslovansko državo.
Precej težavni so bili skozi zgodovino tudi slovenski odnosi z italijanskim
narodom, s katerim sicer nismo živeli v istem državnem sklopu, razen občasno najbolj zahodnih delov slovenskega naroda. Po prvi svetovni vojni in po
Rapallski mirovni pogodbi leta 1920 pa je kar ena četrtina Slovencev živela v
Kraljevini Italiji, ki je izvajala sistematičen in nasilen raznarodovalni pritisk na
Slovence.
Najmanj zapleten in najmanj težaven je bil odnos Slovencev s hrvaškim narodom, s katerim so stopili v skupno habsburško državno zvezo v začetku 16.
stoletja. Pri tem sta oba naroda kljub podobnosti jezika ohranila svoje močno
drugačno narodno bistvo v večini civilizacijskih parametrov. Med narodoma je
bilo ves čas obstoja habsburške monarhije kar precej stikov, morda več spontanih odnosov med ljudmi, zlasti ob meji, pa tudi gospodarskih in vojaških odnosov ter od začetka 19. stoletja tudi kulturnih in nekaj političnih. Nova faza in
kvaliteta medsebojnih narodnih slovensko-hrvaških odnosov se je začela konec 19. stoletja in sega vse do začetka devetdesetih let 20. stoletja. Najprej je šlo
za bolj intenzivno povezovanje, za rešitev slovenskega narodnega vprašanja v
habsburški monarhiji, nato pa sta naroda živela v skupni jugoslovanski državi
celih 73 let.
Nezadovoljstvo s svojim ustavnopravnim statusom v habsburški monarhiji, ki Slovencem ni hotela dopustiti njihove že petdesetletne zahteve Zedinjene
Slovenije, je leta 1898 prešlo v novo fazo. Tedaj se je vodilna slovenska politična
stranka, Katoliška narodna stranka, odločila povezati se s hrvaško Stranko prava in z njeno pomočjo ustvariti Zedinjeno Slovenijo v okviru hrvaško-slovenske
državnopravne enote v okviru habsburške monarhije. Ta zamisel je dobila tudi
ime – politika trializma. Čeprav je vse kazalo, da je to dokaj nerealno, ker so jo
odklanjali vsi merodajni faktorji v habsburški monarhiji in se zanjo ni ogrela niti
večina Hrvatov, se je za to zamisel pred prvo svetovno vojno navduševala večina
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slovenske politike, ker ni videla nobene druge alternative.1
Slovenci so vedeli, da za Hrvate povezava z njimi ni tako življenjskega pomena, saj jim je pomembnejši odnos z njihovimi Srbi.2 Eden najbolj lucidnih analitikov slovenskega narodnega vprašanja, Ivan Cankar, je pred prvo svetovno vojno
opozarjal na veliko različnost slovenskega in hrvaškega naroda ter slovenskega in
hrvaškega človeka.3
Pri taki politiki so Slovenci vztrajali tudi med prvo svetovno vojno, ko so jim
po eni strani na osnovi londonskega pakta od aprila 1915 pretile Italija in nemške
stranke v Avstriji, ki so od spomladi 1916 zahtevale preobrazbo avstrijske državne
polovice v nekakšno nemško državo. Iz te zanke se je slovenska politika spomladi
1917 poskušala rešiti z majniško deklaracijo, ki so jo maja razglasili poslanci Jugoslovanskega kluba (v njem so bili vsi slovenski, dalmatinski in istrski poslanci)
v dunajskem parlamentu.
Majniška deklaracija je na osnovi narodnega načela in hrvaškega državnega
prava zahtevala združitev vseh ozemelj habsburške monarhije, na katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, v samostojno državnopravno telo pod žezlom habsburške dinastije – zgrajeno na demokratičnem temelju.4
Ta velepomembna izjava je v prihodnjem poldrugem letu vodila vso slovensko politiko in je pridobila množično podporo pri slovenskem narodu. Toda naletela je na popolno odklonitev pri vseh avstrijskih Nemcih in Madžarih v njihovi
polovici države, ker so se oboji zbali izgube oblasti v južnih predelih monarhije,
ki so obsegali tudi vso obalo Jadranskega morja. Slovencem je bil za realizacijo
majniške deklaracije velik problem pridobiti zanjo večino hrvaške politike, ki je iz
strahu pred spopadom z Madžari in Nemci ta predlog odklanjala in gradila načrte
za samo svojo subdržavo v okviru dualizma.
Slovenski politiki so poskušali Hrvate pridobiti tudi s koketiranjem o narodni
enotnosti Slovencev, Hrvatov in Srbov, s t. i. unitarizmom. Na to struno je septembra 1917 brenkal voditelj slovenske politike, dr. Janez Evangelist Krek, v svojem
članku Za narodno zedinjene, ki ga je objavil v časopisu Hrvatska država. V njem
je izjavil: "Zedinjenje in zedinjenemu narodu enotno samostojno državo!"5
Seveda je bil za realizacijo te zamisli potreben še velik napor, kajti Wilsonove
točke, ki so ponujale Nemčiji in Avstro-Ogrski mir še januarja 1918, niso računale s samostojno državo habsburških Jugoslovanov. Toda vojaški poraz Nemčije in
Avstro-Ogrske je to možnost ponudil. Od poletja 1918 je bila večina slovenskih
politikov odločena, da bo Država Slovencev, Hrvatov in Srbov brez habsburškega
okvira, razmišljali so tudi o tem, kako naj bo notranje urejena. Septembra 1918

1

Janko Pleterski, Trializem pri Slovencih in jugoslovansko zedinjenje, Zgodovinski časopis, letnik XXII
(1968), št. 2, str. 169–184; isti, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo, Ljubljana 1971; Janko Prunk,
Slovensko-hrvaški odnosi 1914–1918 in jugoslovansko zedinjenje, Zgodovinski časopis, letnik XXXIII
(1979), št. 4, (dalje: Prunk, Slovensko-hrvaški odnosi), str. 583–598.
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Jaroslav Šidak – Mirjana Gross – Igor Karaman, Povijest hrvatskog naroda 1860–1914, Zagreb 1968, str. 37.
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Prunk, Slovensko-hrvaški odnosi, str. 588–589.
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je ustavno-pravni odsek Narodnega sveta za Slovenijo in Istro (svet je bil ustanovljen 16. avgusta 1918) predvideval, da bo bodoča Država Slovencev, Hrvatov in
Srbov federacija treh enot: 1. Slovenija z Istro, 2. Hrvaška s Slavonijo in Vojvodino
in 3. Bosna in Hercegovina z Dalmacijo. Ta koncept kaže, da so se Slovenci v tedanjem položaju odločali za skupno državo vseh habsburških Jugoslovanov, ne za
svojo samostojno državo.6
O popolnoma samostojni slovenski državi Slovenci niso imeli predstave, hoteli so si z nekakšnim federalizmom v Državi SHS zagotovili precej avtonomen
status.
Takšna razlika v pogledih na narodno vprašanje in slovensko avtonomijo je
v prihodnje skozi vso dobo prve Jugoslavije razdvajala Slovensko ljudsko stranko
in slovenske liberalce.
Dne 6. oktobra 1918 je končno vodilna hrvaška politična sila, Hrvatsko-srbska koalicija, privolila v ustanovitev skupnega vrhovnega političnega predstavništva vseh habsburških Jugoslovanov, Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov v Zagrebu.
Tako je lahko predsednik Narodnega vijeća, Slovenec dr. Anton Korošec, v
avdienci pri cesarju Karlu poudaril, da se Slovenci ne zadovoljujejo z ničemer drugim kot s svobodno skupno državo s Hrvati in Srbi s središčem v Zagrebu. Povedal
je še, da je Slovence do tako radikalne odločitve privedlo predvsem nerazumevanje in nasprotovanje slovenski narodni avtonomiji in Zedinjeni Sloveniji s strani
dunajskih vladajočih krogov in Nemcev iz slovenskih dežel. Na tej avdienci naj bi
na cesarjeve bolj obetajoče ponudbe izjavil: "Vaše, veličanstvo, prepozno je!"
Narodno vijeće je nato 19. oktobra 1918 odklonilo cesarjev manifest o preureditvi habsburške monarhije v federacijo svobodnih narodov, ki ga je cesar napisal predvsem kot odgovor na antantin predlog za mir. V trenutku, ko je habsburška monarhija kapitulirala pred antanto na italijanski fronti, so začeli njeni narodi
razglašati svoje suverene narodne države. To so storili najprej Čehi 28. oktobra, dan
pozneje, 29. oktobra, pa je hrvaški sabor razglasil pretrganje vseh državnopravnih
vezi z Avstrijo in Ogrsko in ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Istočasno se je, kot smo že omenili, v Ljubljani odvijalo veliko narodno zborovanje, na
katerem so sprejeli enak sklep.
Tega zborovanja so se udeležili vsi slovenski narodni voditelji, razen predsednika Narodnega sveta za Slovenijo in obenem predsednika Narodnega vijeća
SHS, dr. Antona Korošca, ki je bil v Ženevi na pogajanjih s srbsko vlado. Glavni
govornik na ljubljanski manifestaciji je bil podpredsednik Narodnega sveta Ivan
Hribar, ki je v zaključku govora vzkliknil: "Naj za vedno živi v tolikih mukah in hrepenenju rojena in nikoli porušljiva Jugoslavija!" To dejanje danes zgodovinopisje
ocenjuje kot prvo slovensko samoodločbo.
Slovenska samoodločba se je izrazila v obliki skupne Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s središčem v Zagrebu z Narodnim vijećem SHS kot vrhovnim političnim oblastnim organom. V tej državi nedeﬁnirane oblike je slovenski narod
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živel via facti popolno narodno samostojnost, ki jo je predstavljala Narodna vlada
za Slovenijo; 31. oktobra jo je postavil Narodni svet za Slovenijo, 1. novembra pa
potrdilo Narodno vijeće v Zagrebu. Slovenci v jeseni 1918 niso razmišljali o popolnoma samostojni samo slovenski državi. Misel nanjo je morala še nekaj časa
zoreti.7
Slovenci so o državni obliki Države SHS in o svojem položaju v njej razmišljali že pred njeno formalno ustanovitvijo. Pokazalo se je, da si o tem niso čisto
enotni, da se pogledi Slovenske ljudske in liberalne stranke razlikujejo. Eden od
prvakov SLS, dr. Fran Šuklje, je v dneh 6., 7., 8. in 15. oktobra v Slovencu objavil
serijo člankov pod naslovom V zaželeni deželi, v katerih je pravzaprav ponovil
svojo razpravo s seje ustavnopravnega odseka Narodnega sveta konec septembra
1918. Ker je članke objavil na Koroščevo željo, je torej njegova stališča imeti za
stališča SLS. Njihovo bistvo je v poglavju z naslovom 'Avtonomija v Jugoslaviji', kjer
pravi: "Ustavnost kake države, še bolj pa njena uprava, mora biti prilagojena naravnim razmeram. Le tedaj bo ustregla svojemu namenu zasigurati prebivalstvu
varen obstoj in razvoj. In baš zaradi tega je zelo verjetno, da upravnega sistema,
docela primernega v Erceg Bosni in Sremu, ne bi mogli povsem nespremenjenega
vpeljati ob Soči in Krki. V tem pogledu ni kake ozkosrčnosti med zakonodajalci in
organizatorji naše samostalnosti. Zgodovinsko in državnopravno ločeni skozi toliko stoletij se bomo lažje privadili drug drugemu ako se budemo mogli prosto gibati
po svoje."8 Predlagal je nekakšno federativno obliko države, ki bi jo sestavljale tri
federalne enote: 1. Slovenija z Istro, 2. Hrvaška s Slavonijo in 3. Bosna in Hercegovina z Dalmacijo. V takem predlogu se kaže politični premislek SLS, da se v novi
državi prepreči hegemonija enega, to je hrvaškega naroda, saj bi v dveh federalnih
enotah Hrvatje ne imeli večine. Kaj so o tem predlogu, ki ni upošteval pravaškega
programa o zedinjeni hrvaški državi, v katero spadajo Hrvaška, Slavonija, Dalmacija in Istra, mislili Hrvati, se ne ve, ker se o tem niso izjavili. Sta pa dva slovenska
vodilna liberalna politika, Ivan Hribar in dr. Ivan Tavčar, predlog zavrnila. Prvi z
argumentom, da ga Hrvatje ne bodo sprejeli, drugi pa z argumentom, da je treba z
Avstrijo pokopati vse staro, tudi pokrajinske meje, pokrajinsko zgodovinsko tradicijo in začeti novo državno življenje v enoviti narodni državi, ki da jo sestavlja
en sam jugoslovanski narod. Tavčar dobesedno takole: "Teorije, da v jugoslovanskih pokrajinah živi več narodov, na noben način ne pustimo veljati." Res čuden
priklon slovenskega pisatelja utopično megleni ideji jugoslovanskega narodnega
edinstva.
V novembru 1918 so Slovenci živeli samostojno narodno-politično življenje.
Tega je usmerjala Narodna vlada za Slovenijo. Narodna vlada je imela vsa pooblastila narodnega vijeća in je vodila vse slovensko notranjepolitično življenje, torej
se je morala sama soočati z zunanjepolitičnimi problemi slovenskega naroda, torej predvsem z zagotovitvijo zedinjene Slovenije na vsem slovenskem etničnem
ozemlju. Ta težka naloga je presegala moč narodne vlade.
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Sosedje, tako Nemci na Koroškem in Štajerskem kakor Italijani na zahodu,
niso sprejeli vzpostavitve zedinjene Slovenije v jugoslovanski državi. Tako je koroška deželna vlada že 31. oktobra razglasila nedeljivost zgodovinske dežele Koroške in s tem odrekla pravico Slovencem, ki so poseljevali južno Koroško, vključiti se v zedinjeno Slovenijo. V Mariboru je zoper voljo nemške manjšine general
Rudolf Maister 1. novembra razglasil Maribor za jugoslovansko posest ter prevzel
vojaško oblast v Mariboru in na vsem spodnjem Štajerskem. S tem je obvaroval
Maribor in štajersko Podravje za Slovenijo.9
Na zahodni etnični meji je bil problem drugačen. Tu je od avstrijske kapitulacije 3. novembra naprej italijanska vojska na osnovi londonske pogodbe
za antanto zasedla slovensko Primorsko in zahodne dele Kranjske. Narodna
vlada ni imela sredstev, da bi se temu uprla. V tem delu tudi ni bilo človeka, podobnega generalu Maistru, ki bi organiziral upor zoper italijansko okupacijo.
Narodna vlada in slovenski narod sta rešitev, to je vključitev Primorske v zedinjeno Slovenijo, pričakovala od pariške mirovne konference prihodnje leto,
kar se je izjalovilo. Saintgermainska pogodba antante za Avstrijo je antantino
zaveznico Italijo nagradila z avstrijskim ozemljem južne Tirolske. Za ostale avstrijske pokrajine, slovensko Primorje, Istro in Dalmacijo, pa je dovolila, da italijanska zasedba ostane do mirovne pogodbe med Kraljevino SHS in kraljevino
Italijo. Ti dve sta se nato pogajali dobro leto dni in rezultat je bila Rapallska
mirovna pogodba novembra 1920. Z njo je jugoslovanski diplomaciji, ki jo je
vodil hrvaški politik dr. Ante Trumbić, uspelo rešiti Dalmacijo, razen Zadra, za
Jugoslavijo, slovensko Primorsko, dele Kranjske in Istro pa si je priključila Italija in v njih začela s sistematično italijanizacijo.10
Takšna odločitev je bila najhujši udarec za slovenski narod, ki je s tem izgubil
eno četrtino narodnega ozemlja in svojega prebivalstva. To dejstvo je nato močno
vplivalo tudi na celotno slovensko narodno življenje v prvi Jugoslaviji.
Novembra 1918 se je zgodila za Slovence nova zgodovinska odločitev. Že ves
november so Srbi v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov silili, da se ta država čim
prej in brezpogojno združi s Kraljevino Srbijo. Temu so se upirali le hrvaški pravaši, mala Radićeva kmečka stranka in Slovenska ljudska stranka, ki so čakali na
rezultat Koroščevih pogajanj s srbsko vlado v Ženevi. Srbska politika je spretno
preprečevala, da bi vesti o ugodnem Koroščevem sporazumu o nekakšni federativni združitvi Države SHS s Kraljevino Srbijo prišle v domovino. 16. novembra
je srbska vlada na čelu z Nikolo Pašićem preklicala ženevski sporazum in tako
odprla možnost, da Srbi v Državi SHS izpeljejo zanje bolj ugodno hegemonistično
združitev, ki bi prejudicirala novo veliko Jugoslavijo kot kraljevino pod dinastijo
Kara# or# evićev v centralistični obliki.
Ta načrt se je začel uresničevati 19. novembra s predlogom dalmatinske pokrajinske vlade vsem pomembnejšim političnim faktorjem v Državi SHS za njeno
čimprejšnjo združitev s Kraljevino Srbijo, s čimer naj bi odvrnila italijansko nevar-
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nost za zasedbo Dalmacije.
Tako je v noči s 23. na 24. november 1918 prišlo do usodne seje Narodnega
vijeća SHS v Zagrebu, na kateri so sprejeli sklep, da se združijo s Kraljevino Srbijo
(ki se je do tedaj že sama združila s Kraljevino Črno Goro). Takšen, s strani Srbov
forsiran sklep, ki ni dajal zadostnega jamstva za bodoči avtonomni položaj Hrvatov in Slovencev v novi državi, so podpirali tudi hrvaški in slovenski liberalni politiki. Odločno se mu je upiral Stjepan Radić s svojimi tremi poslanci, manj odločno
pa sta ga podpirali še hrvaška stranka prava in SLS. Vsi skupaj so bili v precejšnji
manjšini. Tako se je v tej "jugoslovanstva pijani noči naša habsburška stvarnost
kot prazna steklenica odtrkljala pred kara# or# evski prestol. Kot prazna steklenica
piva v smeti," kakor se je pozneje izrazil veliki hrvaški pisatelj Miroslav Krleža.11
Delegacija Narodnega vijeća je nato 1. decembra v Beogradu izpeljala združitev brez vsakršnega jamstva za enakopraven položaj Slovencev in Hrvatov.
V novi državi, Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, se je kmalu pokazala
srbska državna ﬁlozoﬁja, ki je državo razumela enovito in centralistično, kot raztegnitev pravne in politične ureditve bivše srbske države tudi na novo priključene
hrvaške, slovenske in bosanske dežele.
Po konstituiranju skupne jugoslovanske vlade konec decembra 1918 so morale odstopiti narodne vlade na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in v Sloveniji.
Konec januarja sta regent Aleksander in jugoslovanski notranji minister Svetozar
Pribičević imenovala nove pokrajinske vlade v prečanskih deželah. Te vlade so
imele mnogo manjše pristojnosti kot prejšnje narodne vlade in so bile v glavnem
le transmisija vsedržavne vlade v Beogradu. Nad njimi so bili navdušeni prečanski
Srbi ter hrvaški in slovenski liberalci, ki jim je bil ideal unitaristična in centralistična država. Slovenska ljudska stranka in hrvaška stranka prava nista bili navdušeni,
čeprav sta sodelovali v vladah, Radić pa je ostro nasprotoval novi situaciji.
Želja SLS in pravašev je bila zagotoviti slovensko in hrvaško narodno avtonomijo, ki bi se izkazovala v avtonomnem hrvaškem saboru in avtonomnem slovenskem deželnem zboru, ki bi postavljal avtonomno hrvaško in slovensko vlado.
Stjepan Radić je zahteval kar samostojno hrvaško "mirotvorno seljačko republiku,"
ki bi bila v blago konfederativni jugoslovanski državi.12
Na vprašanju notranjepolitične ureditve jugoslovanske države se je notranje
politično življenje v Sloveniji in na Hrvaškem razdelilo na dva nasprotna tabora:
unitaristično-centralistični in avtonoministični.
Tekom februarja in marca 1919 je prišlo do združitve vseh liberalnih strank
iz prečanskih pokrajin s podobnimi liberalci iz Srbije, organiziranimi v samostojni radikalni stranki, v Jugoslovansko demokratsko stranko. Načelovala sta ji sicer
srbski liberalni politik Ljuba Davidovič in prečanski Srb Svetozar Pribičević, ki je
bil notranji minister v jugoslovanski vladi in je imel izjemno močan položaj. Tako
je nova JDS v začasnem narodnem predstavništvu, ki ga je imenovala vlada na
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osnovi medstrankarskega sporazuma, dobila kar polovico vseh poslancev.13
Glavna naloga začasnega narodnega predstavništva je bilo poenotenje zakonodaje različnih združenih narodov in sprejem zakona o volitvah v konstituanto. Od pomembnih je sprejelo le zakon o agrarni reformi. Njegovo delo je trajalo poldrugo leto in v njem so izmed Slovencev in Hrvatov še največ sodelovali
liberalci znotraj skupne JDS. Slovenska ljudska stranka skorajda ni več sodelovala
s starčevičanskimi pravaši, ki so se preimenovali v Hrvatsko zajednico, ker je vse
sodelovanje s Hrvati stavila na hrvaško katoliško Pučko stranko, ki je bila trn v peti
Radićevi Seljački pučki stranki. Na Hrvaškem je s svojo federalistično in republikansko politiko vse več vpliva tudi izven kmečkih vrst pridobival Stjepan Radić.
Volitve v konstituanto 28. novembra 1920 so pomenile zarezo v politično
življenje Kraljevine SHS in tudi v odnose med Slovenci in Hrvati. Pokazala so se
nova politična razmerja moči posameznih strank in njihovih medsebojnih odnosov. Pomembno je bilo, da je malo upadla moč unitaristično-centralistične liberalne Jugoslovanske demokratske stranke s 50 % poslancev (kolikor jih je imela v
začasnem narodnem predstavništvu) na 23 %. Še vedno je ostala stranka relativne
večine in je s srbsko Narodno radikalno stranko, ki je bila samo za malenkost (za
enega poslanca) šibkejša, bistveno vplivala na izdelavo ustave.
Najpomembnejše novo dejstvo pa je bila velika zmaga Hrvatske republikanske seljačke stranke Stjepana Radića, ki je pometel s konkurenco na Hrvaškem,
kjer je dobil tri četrtine mandatov. Stranka je že decembra 1920 na svojem kongresu odločno zavrnila obstoječo obliko združenja in vladanja jugoslovanske države.
Zahtevala je nov sporazum med jugoslovanskimi narodi, republikansko kmečko
demokracijo, ohranitev državnopravnega statusa Hrvaške, torej konfederativno
obliko jugoslovanske države.
To je vplivalo tudi na slovensko-hrvaške odnose. Slovenska ljudska stranka, ki
je edina med slovenskimi političnimi strankami nasprotovala unitarizmu in centralizmu, se je na volitvah za konstituanto slabše odrezala. V Sloveniji je dobila le
37 % mandatov (14 od 38, kolikor jih je imela Slovenija v 419-članski konstituanti).
Vzrok za to je bil tik pred volitvami razplet problema slovenskih etničnih meja, ki
je izpadel porazno za slovenski narod. Koroški plebiscit in Rapallska mirovna pogodba sta od matične domovine v jugoslovanski državi odrezala več kot četrtino
naroda in slovenskega etničnega ozemlja. Med Slovenci se je ob tej narodni katastroﬁ izoblikovalo prepričanje, da lahko zasežena narodna ozemlja slovenskemu
narodu povrne le močna jugoslovanska država; močno državo so si takrat zvečine
predstavljali kot unitarno in centralistično. Slovenski narod je bil zaradi razkosanja
v mnogo težjem položaju kot hrvaški, zato je SLS v svojih avtonomističnih predstavah morala ubirati preudaren umirjen ton in ni mogla slediti Radićevemu narodnopolitičnemu radikalizmu, kar je ta zameril. Slovensko ljudsko stranko pa je motil
tudi Radićev tedanji socialni radikalizem in kritika posestništva katoliške Cerkve.
Tako je SLS konec januarja 1921 Radića grobo napadla s člankom v mariborski Straži, glasilu dr. Antona Korošca, kjer je natrosila zelo odklonilne ocene, ki so
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držale ali pa tudi ne. Npr: "Hrvaška Radičevščina je priklila iz podobnih razlogov
kakor ruski boljševizem /…/ Taki pojavi so mogoči le tam, kjer je ljudstvo politično
in kulturno še jako nerazvito, kjer gre bolj za instinkti, kakor za razsodkom, je socialno in družbeno neorganizirano ter vsled tega dostopno vsakemu demagoškemu hujskanju /…/ Dokler bo Radičevščina omejena samo na Hrvaško, ne bo mogla
povzročiti večje nesreče in so slednjič razpadla sama po sebi. Ako pa bi v isti meri,
kakor na Hrvaškem, pognala korenine tudi med Slovenci, povzroči lahko razpad
države. Naš kmet ima že znatno narodno in državno zavednost, razume torej,
da bi bila samostojna in nevtralna republika Slovenija nemogoča /…/ Za vsakoga,
kdor hoče, da država ne razpade, mora biti vsak stik z Radi# em izključen …"14
Slovenska ljudska stranka se je tako v konstituanto povezala le s katoliško Hrvatsko pučko stranko, ki je bila na Hrvaškem neka neznana konkurenca Radiću,
in je z njo v konstituanti tvorila t. i. Jugoslovanski klub, občasno pa se je družila še
s federalistično Hrvatsko zajednico.
12. februarja 1921 je Jugoslovanski klub predložil ustavnemu odboru svoj
posebni ustavni načrt, ki pa ni bil celovit. Ponujal je le rešitev temeljnih političnih
in socialnih vprašanj. Sprejemal je ustavno parlamentarno monarhijo.
Njegovi temeljni predlogi so ponujali: 1) dvodomni parlamentarni sistem s
politično in socialno-ekonomsko zbornico, ki bi jih volili a) politični volilci obeh
spolov po dopolnjenem 21. letu starosti in organizirane službene skupine, stanovi
in poklici; 2) pravica ljudstva do sodelovanja pri zakonodaji z referendumom in
ljudsko pobudo; 3) državno razdelitev na šest pokrajin: Srbijo, Hrvaško s Slavonijo,
Bosno in Hercegovino z Dalmacijo, Črno Goro, Vojvodino ter Slovenijo. Pokrajine
bi se delile na okrožja, okraje in občine, ki bi bile pravne osebe in samoupravne
enote; 4) za reševanje sporov med pokrajino in državo naj bi bilo pristojno državno sodišče; 5) oblast v pokrajini naj bi predstavljali pokrajinska skupščina in pokrajinska vlada. Pokrajinska skupščina naj bi sprejemala pokrajinsko avtonomno
zakonodajo, ki bi jo potrjeval kralj, ta pa naj bi postavljal tudi predsednika pokrajinske vlade. Poverjenike v pokrajinski vladi bi imenoval predsednik pokrajinske
skupščine; 6) delitev ﬁnanc bi urejali po načelu: neposredni davki pokrajini, posredni državi; 7) socialnoekonomska določila so predvidevala pravice in obveznosti
vsakega državljana do družbeno-koristnega dela, posebno zaščito delovne sile in
sprejetje enotnega delavskega prava, ustanovitev delavskih svetov pri podjetjih s
pravico do vpogleda v upravo in poslovanje ter soodločanje v vseh zadevah, ki se
tičejo delavcev, itd.; 8) načrt je predvideval postopno ukinjanje vojske kot ukrep
za uresničevanje socialnega programa.15
Kot se vidi, je bil načrt poudarjeno proticentralističen in kar nekako federalističen; čeprav se ni tako imenoval, so mu nasprotniki očitali prav to. Slovenci so
spet posegli v celovitost Hrvaške in predlagali ločitev Dalmacije ter njeno pridružitev Bosni in Hercegovini. Nad takim predlogom Hrvatje niso bili navdušeni, kar
je bil vzrok za ohladitev intenzivnejšega sodelovanja SLS s Hrvatsko zajednico v
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skupnem boju proti centralizmu.
Tik pred sprejetjem jugoslovanske ustave, za katero se je vedelo, da bo uzakonila unitaristično in centralistično državo, je Stjepan Radić potegnil še eno ostro
nasprotno potezo. Na letni skupščini Hrvatske republikanske seljačke stranke 9.
junija 1921 je dal sprejeti alternativno ustavo nevtralne kmečke republike Hrvatske.16 Tako so Hrvatje in Slovenci tudi različno reagirali na sprejemanje vidovdanske ustave. Od hrvaških poslancev so zanjo glasovali samo nekateri liberalni politiki, vključeni v JDS, Radićeva stranka je delo konstituante in glasovanje
o ustavi bojkotirala, federalistična Hrvatska zajednica pa je odšla iz konstituante
malo pred glasovanjem. Od Slovencev je za vidovdansko ustavo glasovala dobra
četrtina poslancev, to so bili liberalci JDS (3) in Samostojne kmetske stranke (8).
Proti so bili socialisti (6). Slovenska ljudska stranka (14), vključena v Jugoslovanski klub, ki je imel skupaj s Hrvatsko pučko stranko 21 poslancev, pa je zapustila
konstituanto pred glasovanjem.
Po sprejemu vidovdanske ustave je večina hrvaškega naroda, ki je podpirala
Radićevo HRSS, stopila v najostrejšo opozicijo vidovdanskemu režimu, bojkotirala delo Narodne skupščine in zahtevala revizijo ustave. Slovenci na čelu z SLS
niso bili pripravljeni slediti takšni politiki. Vzrok za to smo že pojasnili. V začetku marca 1922 je avstrijski konzul v Ljubljani to zadržanost komentiral, češ da se
bodo Slovenci postopoma sprijaznili z velikosrbskim režimom, ker jim manjka
odločnosti, medtem ko se temperamentni Hrvatje ne bodo. Dodal je še, da bo za
Slovence usodno, ker se je njihova mladina sprijaznila z novimi razmerami, vendar se ta prognoza ni uresničila.
Prišlo je do nadaljnjega zaostrovanja odnosov med Radićem in SLS. Radić
je začel spomladi 1922 namreč iskati zaveznike tudi v Sloveniji. Na Samostojno
kmetsko stranko, ki je imela precej podoben program kot HRSS in je konkurirala SLS, zaenkrat ni mogel računati, saj je ta iz osebnih in konkurenčnih razlogov
podpirala vidovdanski režim. Prijatelja in zaveznika je našel v pisatelju dr. Antonu
Novačanu, ki je takrat izstopil iz SKS, v Celju ustanovil Zemljoradničko stranko za
Slovenijo ter začel agitirati v celjski, brežiški in novomeški okolici. Že čez mesec
dni je svojo stranko preimenoval v Slovensko republikansko stranko. Izjavil je, da
se stranka zavzema za jugoslovansko državo konfederativnega tipa, družbeni ideal pa je zadružništvo. Poudaril je, da bo stranka najtesneje sodelovala s HRSS.17
SLS se je ustrašila nove politične stranke, ki je imela enak program kot
Radićeva in bi lahko slednjemu omogočila prodor v Slovenijo. Zato je Korošec
9. maja 1922 poslal k Radiću svojega odposlanca, ki je poskušal Radića odvrniti od sodelovanja z Novačanom. Obljubljal je celo, da se bo SLS sama kmalu
proglasila za republikansko in stopila v blok s HRSS. Toda ta intervencija je
ostala brez rezultata; Radić se je 12. maja sporazumel z Novačanom in poslal
Slovencem poslanico, naj podprejo to novo stranko. Režimu se je Novačanova
stranka zdela nevarna tako kakor HRSS, toda glavni boj proti njej sta vendarle
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borili SLS in SKS.
Še januarja 1923, ko se je začenjala predvolilna agitacija za nove volitve v
narodno skupščino, je Novačanovo glasilo Republikanec navdušeno pozdravljalo
Radića ob obisku pri njegovi stranki v Sloveniji: "Znaj ti veliki graditelj in bojevnik
za kmečke pravice, da ti trepeče nasproti tisoč in tisoč src naših slovenskih kmetov,
brez razlike strank."18
Toda pred skupščinskimi volitvami je zaradi kandidatnih list prišlo do spora
med Novačanom in Radićem. V Republikancu je 1. marca izšel obtožujoč Novačanov članek, ki je precej posrečeno razgrnil bistvo spora, pa tudi trajno bistvo
slovensko-hrvaških odnosov. Novačan je zapisal: "Jaz Radi# a visoko cenim, toda
nočem, da bi Radi# bio moj vladar, jaz pa njegov lakaj. Zveza s Hrvati da in vedno,
pod jarem pa nikdar in nikomur več, tudi pod hrvatski jarm ne!"19 Tako je Radić
za marčne volitve v narodno skupščino postavil na Štajerskem svojo kandidatno
listo HRSS, ki je dobila predvsem v Prekmurju in na Dravskem polju dva poslanca.
Slovenske republikance je vodil Novačan sam in je močno zaostal za Radićevo
listo ter seveda tudi za SLS in SKS. V Posavju in Posotelju je zmagala SLS.
Volitve so v Sloveniji in na Hrvaškem prinesle pravi triumf SLS, ki je dobila
21 mandatov od 26, HRSS pa 69 od 92. Zato je prišlo med SLS in HRSS do pogovorov, ki sta jih vodila dr. Anton Korošec in podpredsednik HRSS dr. Vladko Maček. V Zagrebu sta se 27. 3. sporazumela za ustanovitev federalističnega bloka, ki
bo zahteval revizijo ustave. Temu bloku so se pridružili tudi bosanski muslimani
JMO.
Zakaj je tako hitro prišlo do takega sporazuma, ni povsem jasno. Osnovna
namera je bil boj treh povezanih strank proti centralističnima velikosrbskima
strankama JDS in radikalni stranki. SLS je imela verjetno še svoj poseben račun – s
sporazumom je hotela odvrniti Radića od njegove penetracije v Slovenijo.
Politično sodelovanje SLS in HRSS v federalističnem bloku je bila pozitivna
epizoda v slovensko-hrvaških odnosih. Ko se je temu bloku marca 1924 pridružila skupina Ljube Davidovića iz Jugoslovanske demokratske stranke, je postal ta
blok narodnega sporazuma močna politična sila in je 27. julija za tri mesece celo
prevzel vlado.
V tem času je Radić iz nerazumljivih razlogov svojo stranko vključil v komunistično kmečko internacionalo in dal s tem režimu močno orožje za nastop zoper HRSS. Glasilo Samostojne demokratske stranke Orjuna je 2. avgusta napadlo
Slovensko ljudsko stranko s takšnole oceno: "Kadar je prišlo do spopada ali napada (mislila je do napada na vidovdansko ureditev, op. avtorja) so žegnane barabe
vzele v zaščito sobarabe, komuniste."20
Radić se je iz strahu pred aretacijo umaknil v inozemstvo, radikali in SDS pa
so s pomočjo dvora oktobra 1924 zrušili vlado narodnega sporazuma, češ da jo
podpira Radić, ki napada monarhijo. Zaostreno politično situacijo v državi naj bi

18

Prav tam, str. 27.

19

Republikanec, 1. marec 1923.

20

Orjuna, 2. avgust 1924.

385

J. Prunk: Slovensko-hrva{ki odnosi v 20. stoletju

rešile volitve februarja 1925.
V volilno agitacijo se je v domovino vrnil Stjepan Radić, ki pa ga je policija
8. januarja aretirala in zaprla. Na volitvah sta se dobro odrezali SLS v Sloveniji (20
mandatov od 26) in HRSS na Hrvaškem (61), in sicer kljub temu – ali morda ravno zato – ker sta bili predmet napadov unitaristično-centralistične SDS in njene
paravojaške Orjune. Zanimivo je, da je za te volitve kljub zavezništvu s SLS Radić s
svojo HRSS spet kandidiral v Sloveniji in dobil 3 mandate, kar ni najbolje vplivalo
na razpoloženje SLS in dr. Korošca do njega.
Še večje presenečenje pa je čakalo SLS in federalistični blok konec marca
1925, ko se je v veriﬁkacijski razpravi novoizvoljene narodne skupščine pojavil
nečak Stjepana Radića, Pavle Radić, in izjavil, da HRSS opušča republikansko obliko, priznava vidovdansko ustavo in dinastijo ter da bo stranka HSS izstopila iz
kmečke internacionale. Nato se je sredi julija 1925 Stjepan Radić sam sporazumel
z radikalom Nikolo Pasićem za vstop v vlado in pustil na cedilu bivše zaveznike iz
bloka narodnega sporazuma.
S tem so se znova zelo poslabšali njegovi odnosi s Slovensko ljudsko stranko,
za katere je bilo v naslednjih letih, do Radićeve nasilne smrti, značilno hudo prepiranje in sovraštvo. Radić je v tem času poskušal SLS v Sloveniji znova oslabiti s
svojo zvezo s prenovljeno Samostojno kmetsko stranko, ki se je leta 1925 preimenovala v Slovensko kmetsko stranko, dobila drugo vodstvo, Ivana Puclja in Albina
Prepreluha, ter se usmerila v izrazito narodno avtonomistično politiko s poudarkom na samoupravi občin in pokrajin. Toda moč SLS je bila na slovenskem podeželju skoraj nezlomljiva in SKS se ni prebila do očitnejšega uspeha. Med Radićem
in SLS konkretno ter med hrvaškim in slovenskim narodom pa so se začeli prepiri
in obtoževanja, kdo je koga izdal in kdo za svoj sebični interes paktira z Beogradom in z zelo konzervativno velikosrbsko Narodno radikalno stranko. Slovensko
in hrvaško zgodovinopisje to temo še danes različno pojasnjuje.21
Za ilustracijo spora SLS-Radić navajamo samo nekaj najbolj ostrih in značilnih govorov strankinih voditeljev in časopisnih člankov. Eni in drugi so bili zelo
ostri in niso izbirali besed. Ko je Radić avgusta 1925 obiskal Slovenijo, je imel pred
zbranimi pristaši na Krškem polju govor. V njem je povedal, da "je slovenski kmet
pribit na križ: na prvega ga je pribil italijanski imperializem, na drugega advokati
liberalnega kova, na tretjega pa slovenski duhovniki." Izjavil je še, da zaradi politike
seljačke stranke vera ni v nevarnosti, "ampak je v nevarnosti popovski žep."22
Slovenski ljudski stranki se je zdelo potrebno Radiću odgovoriti na te izjave,
kar je storil kar sam načelnik dr. Anton Korošec na zborovanju SLS v Ljubljani
12. septembra 1925. Očital je Radiću, da je kapituliral pred srbskim centralističnim nasiljem. Pribil je, da kdor hoče imeti SLS za zaveznico, mora upoštevati
njen slovenski program. Povedal je, da "SLS ni istovetna z organizacijo katoliške
Cerkve. Ona ni verska, ampak strogo politična organizacija. Njen program pa je
braniti vse svetinje slovenskega naroda in med te ne spada samo njegova kultura,
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marveč tudi vera. Naš cilj je dati državi mir in to tako, da damo vsakemu narodu
politično svobodo, stanovom možnost obstoja, socialni in gospodarski napredek
in razvoj."23
Radić je na ta Koroščev govor odgovoril ob obisku pri svojih somišljenikih
21. septembra v Ljubljani. Med drugim je povedal: "Hrvati smo vzeli paciﬁzem za
podlago svoje politike, naša država ne bo nobenemu napovedala vojne. Socialna pravičnost je harmonija, ki jo prinaša HSS. Napačna je misel, da bo narodnost
umrla in na napačni poti so tisti, ki trdijo, da so obračunali z vero, sedaj pa bodo
še z narodnostjo. Vera je odnos z Bogom, ne pa z duhovnikom /…/ Interes nas vseh
je, da je Slovenija z nami, saj vnaša v skupnost svojo posebnost, svojo dušo in svojo
kulturo."24 Sploh se je Radić velikokrat zelo pozitivno izražal o slovenski narodni
individualnosti in njeni visoki kulturi.
Enakega mnenja o Radiću niso imeli voditelji SLS. Zlasti žolčno so ga napadli
po volitvah v oblastne (pokrajinske) skupščine januarja 1927. Na teh je Slovenska kmetska stranka z Radićevo pomočjo zabeležila kar lep rezultat. V ljubljanski
oblasti je dobila 12 300 glasov in 5 poslancev v oblastni skupščini, ki je štela 50
članov, v mariborski oblasti pa 10 000 glasov in 4 poslance. To je močno jezilo
zmagovito SLS. Tako je njeno glasilo Slovenec 16. februarja 1927 objavilo članek
Radić in katolištvo, kjer je med drugim pisalo: "Radi# je kaos brez opredeljene oblike, zmožen neštetih oblik, ki se fantastično menjavajo, prelivajo in na svojih skrajnostih ena drugo zanikajo. Radič in vsa njegova miselnost je istočna v pomenu antiteze k zapadu, odtod tudi njegova averzija napram katolicizmu. Bilo bi krivično
oziroma sploh napačno smatrati Radi# a za brezverca, fromazona ali načelnega
antikristjana. Njega sploh ni mogoče spraviti v nobeno vrsto in red, kajti on je zanikanje vsake urejenosti, on je istočnjak, ki ne pozna sistema doslednosti, mere in
discipline, samoomejevanja in logike. On je brebzrežno čustvo, neomejena fantazija, drzen kombinator, ki se igraje kreče v idealnem svetu in dejanskost sprevrača
po svojih željah."25
Takšno pisanje je doseglo svoj cilj; pri vernih in zvestih pristaših SLS je bil
Radić onemogočen. Pri naslednjih volitvah, to je volitvah v narodno skupščino
septembra 1927, je SKS doživela hud poraz. V mariborskem volilnem okrožju, kjer
je bil nosilec njene liste kar Radić sam, ni dobila nobenega mandata; uspela je rešiti
le en poslanski mandat, Ivana Puclja v ljubljanskem volilnem okrožju.
Potrebno je povedati, da močna katoliška Cerkev na hrvaškem ni dvomila v
Radićevo katolištvo in je sprejemala Radićevo parolo "Vera u Boga i seljačka sloga"
kot iskreno. Seveda se je Radić v tem času že povzpel do vsestranskega političnega
voditelja hrvaškega naroda, ki je imel podporo v vseh slojih prebivalstva, tudi pri
znatnem delu bogatega hrvaškega meščanstva.
Medtem so se leta 1927 v jugoslovanskem političnem življenju zgodile velike
spremembe. V začetku decembra 1926 je umrl Nikola Pasić in z njim je oslabela
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avtoriteta Narodne radikalne stranke. Njegov naslednik, Nikola Uzunović, se je
bolj upogibal željam dvora. Ko je bila njegova vlada zaradi nasilja pri oblastnih
volitvah deležna ostre kritike opozicije, se je tej kritiki pridružila tudi vladna HSS.
S tem si je nakopala hudo zamero dvora in radikalov; Radić se je moral februarja
1927 posloviti od vlade. Vanjo je za kratke tri mesece vstopila SLS.
Sovražnost in obtožbe med SLS in Radićem so se nadaljevale. Pred septembrskimi volitvami v narodno skupščino pa je načelnik SLS dr. Anton Korošec 11.
julija 1927 na Bledu sklenil politično pogodbo z novim voditeljem srbske radikalne stranke, po kraljevi milosti, Veljo Vukićevićem. Dr. Korošec je pristal na vidovdansko ustavo, začel hvaliti kralja in govoriti, da je usoda slovenskega naroda
vezana na sodelovanje s kraljem in z radikali (podobnimi konzervativci, kot je bila
SLS, op. avtorja). Radikali kot najmočnejša politična sila v Srbiji in kralj Aleksander
so spoznali, da je najmočnejša realna politična sila v Sloveniji SLS, da se je trajno
ne da premagati in da se je potrebno sporazumeti z njo, če želi imeti center države v Sloveniji relativen vpliv in mir. Tako so obljubili Slovenski ljudski stranki, da
bo lahko gospodarila v Sloveniji brez spremembe ustave, brez zakonske vpeljave
avtonomije.26
To je bila usodna odločitev SLS, ki se je na kratki rok obrestovala. Po volitvah
septembra 1927, ki jih je spet dobila v že videnem obsegu, je zagospodarila v Sloveniji za štiri leta in nato zopet po letu 1935 do konca prve jugoslovanske države.
Poudarjala je, da se s tem via facti Sloveniji vlada avtonomno. Pri tem pa je SLS
vodila dvolično politiko. Doma je za slovensko javnost in svoje volilce poudarjala zahtevo po zakonski avtonomiji za Slovenijo, v Beogradu pa je oportunistično
molčala o tej svoji zahtevi. Takšno politiko so nekateri krogi v Sloveniji, tudi njeni
lastni, po letu 1931 kritizirali, dolgoročno pa je s tem v letih pred drugo svetovno
vojno v Sloveniji izgubljala ugled.
Jeseni 1927 je Radić spet potegnil nenavadno in nepričakovano politično
potezo. Zbližal se je s svojim dolgoletnim (vsaj 25 let) najhujšim političnim nasprotnikom, hrvaškim Srbom Svetozarjem Pribičevićem, simbolom jugoslovanskega centralizma in unitarizma in nasprotnikom kakršne koli hrvaške državnosti
ali avtonomije. Med tem je Pribičević, leta 1925 nagnan iz vlade, izvedel bistveno
transformacijo. Opustil je podporo velikosrbski politiki in začel iskati rešitev za
Jugoslavijo v reviziji vidovdanske ustave, v smeri nekakšne federacije. 11. novembra 1927 sta Radić in Pribičević, torej njuni HSS in SDS, sklenila tesno povezati
svoji stranki v Kmečko demokratsko koalicijo. Ta je bila uperjena proti velikosrbski radikalni stranki, pa tudi proti SLS in proti Davidovićevim demokratom.
Koliko so v taki konstelaciji med slovenskim ljudstvom rasle ali padale Radićeve možnosti, je težko ugotoviti. Volitev ni bilo. V Sloveniji se je z Radićem povezana Slovenska kmetska stranka kazala zelo odločno in popolnoma podpirala
vse resolucije HSS in Kmečko demokratske koalicije o preureditvi države. S proglasom načelstva je SKS 13. junija 1928 zahtevala "revizijo ustave, federalizacijo
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države s popolno zakonodajno in ﬁnančno samostojnostjo Slovenije."27 S tem je v
danem trenutku močno presegla oportunistična stališča SLS.
Toda ta dinamičen razvoj je presekal usodni dogodek v narodni skupščini v
Beogradu 20. junija 1928. Tu je Črnogorec Puniša Raćić, član Narodno-radikalne
stranke, streljal na prvake HSS. Ubil je dva hrvaška poslanca, Pavla Radića in Djura Basarička, ranil pa Pernerja in zelo hudo tudi samega voditelja HSS Stjepana
Radića. Radićevo stanje se je v bolnišnici v Zagrebu, kamor so ga po nekaj dneh
pripeljali, zaradi njegove težke sladkorne bolezni hudo poslabšalo in je po mesecu dni umrl. Dogodek je pustil porazen vtis o stanju demokracije v Jugoslaviji,
zaskrbljen je bil tudi dvor. V Zagrebu so izbruhnile velike demonstracije in bali so
se prave ljudske vstaje na Hrvaškem.
Politiki Kmečko-demokratske koalicije, predvsem v Sloveniji, so sokrivdo za
atentat pripisovali tudi notranjemu ministru dr. Antonu Korošcu, ki so ga imenovali kar 'krvavi'. Teh obsodb ni bilo nikoli mogoče dokazati, se pa pozneje večkrat
pojavljajo v zgodovinopisju.
Da je bil dr. Korošec človek kraljevega zaupanja, se je pokazalo v začetku avgusta, ko mu je kralj podelil mandat za sestavo vlade, ki naj poskuša rešiti globoko politično in moralno krizo v državi. Dr. Korošec je tako postal edini nesrbski
predsednik vlade v prvi Jugoslaviji. Toda ta kraljeva poteza ni pomirila Hrvatov
in Kmečko-demokratske koalicije. Nasprotno, zaradi tega dejanja so se Slovenci,
predvsem pa SLS, Hrvatom še bolj zamerili.
Časopisje SLS je o pokojnem Stjepanu Radiću objavilo občutene članke v
takšnem tonu: "Pokojniku, sinu preprostih kmečkih staršev, je Stvarnik položil v
dušo izredne darove uma in srca kakor malokateremu drugemu. Dal mu je poleg
blesteče inteligence tudi ognjevit temperament, ki ga je usposobil za sijajnega ljudskega tribuna, in dar duhovitih domislekov bogatega govora, pa naravnost očarujočo moč na množice. Poln plemenitih lastnosti je šel rad do skrajnosti, bil pa je
v svoji izredni dovzetnosti duha odprt vsem vplivom in često ni videl meja, katere
kruta realnost postavlja široki duši,"28 itd. Nasprotniki so tako pisanje ocenjevali
kot neiskreno.
Z Radićevo smrtjo je nastala nekakšna zareza v slovensko-hrvaških odnosih.
Poskuse njegovega uveljavljanja v Sloveniji lahko ocenimo kot malo ponesrečene,
saj niso prinesli pričakovanega uspeha, so pa izredno skalili njegove odnose s Slovensko ljudsko stranko na skupno slovensko-hrvaško škodo.
Še danes se lahko pridružimo oceni, ki jo je že leta 1929 zapisal lucidni ocenjevalec političnih razmer Lojze Ude v Svobodni mladini: "Politika SLS pred 6. januarjem in pisanje našega časništva je hudo zastrupila odnose med Slovenci in Hrvati. Ne trdim, da je krivda samo na slovenski strani, tudi Hrvati bi morali spremeniti svoj ton občevanja s Slovenci. Naučiti bi se morali gledati nanje kot na najbližje,
v principu enakopravne brate brez postranskih misli /…/ Kljub vsem težkočam na
hrvatski strani pa je treba priznati, da smo Slovenci po SLS nasproti Hrvatom več
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zakrivili kot oni pred nami. To nam je treba popraviti /…/ # e je gorje Hrvatov gorje
njihove prevelike impulzivnosti in neke politične fantastike, pa je gorje Slovencev
gorje zaradi razuma. V političnem nastopanju smo Slovenci kakor dim Kajnove
daritve, duh teže je v nas, ki nam ne da poleteti. Premagati ga moramo in poleteti,
pa četudi kdaj udarimo preko cilja /…/ Lažje je odpuščati napake iz prekipevajoče
čustvenosti kakor grehe iz hladnega računarskega razuma."29
V času šestojanuarske diktature, ki jo je podpirala tudi SLS, so bili njeni odnosi s HSS nekako zamrznjeni. Nekaj stikov z njo so imeli slovenski kmetijci, nekaj
pa je bilo tudi političnih stikov med slovenskimi in hrvaškimi liberalnimi politiki,
kar v času diktature ni bilo relevantno.
Tudi ko je SLS ob uvedbi oktroirane ustave 1931 izstopila iz unitarističnega
režima, ni navezala pomembnejših stikov s prav tako opozicijsko HSS, čeprav njen
voditelj dr. Maček ni bil tako sprt z dr. Korošcem kot Radić. Tako je jeseni 1932,
ko je v Beogradu peterica opozicijskih strank in njenih prvakov na čelu s Stanojevićem in Davidovićem snovala nekakšen sporazum z dvorom za spremembo
režima, kot svojega emisarja k zaželenemu partnerju dr. Mačku poslala dr. Antona
Korošca. Ta je Mačka obiskal na njegovem domu v Kupincu, da bi 'potipal teren',30
toda česa posebnega ni dosegel. Maček mu je verjetno zamolčal tudi, da HSS in
Kmečko-demokratska koalicija pišeta svojo politično resolucijo (punktacije) o
ureditvi politične situacije v Jugoslaviji.
Te punktacije so zagledale beli dan 7. novembra 1932. Nad njimi je bil najbolj
navdušen celjski krog Koroščevih prijateljev na čelu z odvetnikom dr. Ogrizkom,
ki je imel dobre zveze v Zagrebu. Ta celjski krog je punktacije HSS primerno preoblikoval za slovenske potrebe in pridobil dr. Korošca, da jih je potrdil. To je formalno storil 31. decembra na seji načelstva prepovedane SLS v Ljubljani.31
Po objavi punktacij vseh opozicijskih strank je v začetku leta 1933 sledil udarec režima po voditeljih HSS, KDK in SLS. Dr. Maček je bil obsojen na pravi zapor,
Svetozar Pribičević in dr. Anton Korošec pa poslana v konﬁnacijo.
V konﬁnaciji se je Korošec 1934 začel pogovarjati z odposlanci kralja Aleksandra za nekakšen sporazum in za eventuelni vstop v vlado rekonstruiranega
režima. O njegovih morebitnih stikih z vodstvom HSS v tem času ni znanega nič.
Po kraljevi smrti oktobra 1934 je bil dr. Korošec takoj izpuščen iz konﬁnacije na
Hvaru in se je pojavil na kraljevem pogrebu. To je pomenilo, da so bili njegovi pogovori s kraljem Aleksandrom že precej daleč. Korošec je postal zaupnik prvega kraljevega
namestnika kneza Pavla Kara# or# evića in v takem položaju v prvi polovici leta 1935
čakal v političnem zatišju, pripravljen na spremembo režima in vstop v vlado.
Tako se SLS ni odločila za nastop na petomajskih volitvah in za podpro Mačkovi vsedržavni opozicijski listi. Nanjo se je priključila majhna slovenska opozi-
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cija – del liberalcev, slovenskih kmetijcev, imenovanih mačkovci, in kak socialist
– a je dobila malo glasov (21.000). Večina liberalcev in starih voditeljev Slovenske
kmetske stranke je podpirala vladno unitaristično in centralistično politiko ter
stranko ministrskega predsednika Bogoljuba Jevtića.
Jevtićeva lista je ob hudem režimskem pritisku izbojevala le skromno zmago.
Dvor (knez namestnik) je videl, da so zoper Jevtića tako Hrvatje kot Slovenci in
da tudi v nekaterih krogih v Srbiji ne uživa zaupanja. Odločil se ga je zamenjati in
je 11. junija sprejel v avdienco hrvaškega voditelja dr. Mačka, ki pa je na sestanku
zahteval preoblikovanje države v federacijo. Tega knez Pavle ni mogel sprejeti, ker
so to odklanjale vse politične sile v Srbiji. Tako je padla odločitev, da se za novega
ministrskega predsednika postavi radikalskega disidenta dr. Milana Stojadinovića.
Ta protegee dvora, sicer sam sposoben in odločen politik, se je hitro sporazumel z
dr. Antonom Korošcem in Mehmedom Spaho za vstop njunih strank v nov režim.
Tako je nova politična zveza radikalov, Slovenske ljudske stranke in bosanskih
muslimanov, imenovana Jugoslovanska radikalna zajednica, 4. julija 1935 sestavila novo vlado.32
SLS je dobila kar nekaj ministrskih resorjev, njen načelnik dr. Korošec je znova postal zelo vpliven notranji minister. SLS je dobila tudi vso oblast v Sloveniji,
vključno z banom. S tem je SLS še enkrat priznala centralistični režim, čeprav je v
Sloveniji še vedno trdila, da je cilj avtonomija Slovenije.
Odnosi s Hrvati so ostali napeti, kajti slednji so Slovencem očitali, da služijo Beogradu za obkoljevanje Hrvatov. Kolikor so že bili napeti politični odnosi
med hrvaško politiko in politiko obeh slovenskih strank, SLS in liberalcev, so bili
navadni človeški odnosi Hrvatov in Slovencev povsem normalni. Mnogi Slovenci
so študirali v Zagrebu, mnogi so delali in trajno živeli na Hrvaškem, pri čemer ni
zabeleženih nobenih znakov hrvaškega sovraštva do njih. Hrvatje so kritizirali le
"prokleto krajnsko politiko."
Režim JRZ je močno pritiskal na Hrvate, toda to je v njih še podžigalo voljo
po kljubovanju in dosegi federativnega statusa. Po decembrskih volitvah v narodno skupščino 1938, ki jih je režim JRZ dobil, se je pokazala tudi povečana moč
opozicije na čelu s HSS, zato se je dvor odločil poiskati kompromis s Hrvati. Pred
tem je bilo potrebno zamenjati voditelja režima dr. Stojadinovića, ki se ni znal
sporazumeti z njimi. To se je zgodilo v začetku leta 1939 in zamenjavo je pomagal
izpeljati dr. Korošec, ki je že dalj časa kritično gledal na Stojadinovićeve totalitaristične težnje in se kot Slovenec ni strinjal z njegovo naklonjenostjo Nemcem.
Časopis SLS Slovenec je že marca 1938 jasno razložil njegovo misel: "S svojim denarjem hočemo sami gospodariti in zahtevamo takšno ureditev, ki bo enako služila
slovenskim, hrvaškim in srbskim interesom."33
Stojadinović je za ne preveč uspešne decembrske volitve krivil tudi dr. Korošca, češ da je kot notranji minister na volitvah pustil državnim uslužbencem preveliko svobodo. Zato ga je januarja 1939 odpustil s pozicije notranjega ministra,
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toda z njim in z SLS se ni mogel dokončno raziti. Dr. Korošcu je ponudil mesto
predsednika senata, kar pa ni bila operativna funkcija. Dva predstavnika SLS sta še
naprej ostala ministra.
Februarja 1939 je moral Stojadinović zapustiti položaj predsednika vlade.
Njegov naslednik je postal dotedanji najslabši član vlade, Dragiša Cvetković, ki
ga Srbi niso kaj prida cenili, ker so domnevali njegovo cigansko poreklo. Toda bil
je primeren, da brezpogojno izpelje načrt kneza Pavla za sporazum s Hrvati. Dr.
Korošec je v funkciji predsednika senata izgubil možnost vpliva na modalitete
srbsko-hrvaškega sporazuma, predvsem pa, da bi tak sporazum vključeval tudi
Slovence. Zadnje konkretne priprave na podpis sporazuma avgusta 1939 med
Cvetkovićem in dr. Mačkom so bile tajne in podpis je dr. Korošca presenetil. Takrat je ponovno pokazal svoj politični talent; ni se spustil v prepir s Hrvati, temveč
je postopoma normaliziral odnose z dr. Mačkom in poskušal s hrvaško pomočjo
dobiti avtonomno Slovenijo.34
Poleti 1940 je bil znova vključen v vlado kot prosvetni minister. Njegovo prizadevanje za avtonomno Slovenijo je 13. decembra prekinila nenadna smrt. Morda mu je usoda hotela prihraniti nove težke preizkušnje in tragedijo, ki je čakala
slovenski narod. Korošec je bil zadnji dve leti in pol, od anšlusa naprej, močno
zaskrbljen za slovensko narodno usodo.
Ob Koroščevi smrti so Hrvatje pokazali ravno takšno pieteto do njega kot
Slovenci ob Radićevi. Ugleden hrvaški žurnalist dr. Josip Horvat je v Jutranjem listu objavil izjemen nekrolog: "V dvajsetih letih življenja skupne države je bil dr.
Korošec magna carta njene politike, bodisi da je bil član vlade, bodisi da je bil eden
od opozicijskih voditeljev. Politična gesla in sistemi so imeli zanj le drugovrstno važnost. Poznal je važnost resničnosti. Federalizem, avtonomizem, decentralizacija,
centralizem – sprejemal jih je, prilagajal se jim je, pri čemer pa je vedno pazil na
svoj končni cilj: čim bolj tesno zbrati slovenske sile. Vsako geslo, vsako sredstvo za
dviganje interesov Slovenije. Za spretnega političnega taktika dr. Korošca nikoli ni
bilo mrtvih situacij. Njegovi politični nasprotniki so njegove taktične poteze večkrat
razglašali za nedoslednost. V resnici pa se je za temi spremembami skrivala železna doslednost: zagotoviti življenjske interese Slovenije v skupnosti s Hrvati in Srbi
in da le v tej skupnosti leži varen obstanek njegovega naroda."35
Pri prikazu slovensko-hrvaških odnosov med vojnama je potrebno omeniti
še odnose med slovenskimi in hrvaškimi komunisti. Ti svoj čas sicer niso predstavljali velikega števila Slovencev in Hrvatov in niso bistveno opredeljevali medsebojnega odnosa narodov, toda bili so zametki njihovih odnosov za naslednja
obdobja.
V dvajsetih letih, v predboljševiškem obdobju, je bilo nekaj stikov, še največ
med slovenskimi in hrvaškimi komunističnimi mladinci konec dvajsetih let.
Nov intenzivnejši odnos se začenja leta 1934, ko se nekako obnavlja partijska
organizacija med Hrvati in Slovenci, ki jo je močno razbila šestojanuarska dikta-
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tura. To obnavljanje vodijo zlasti v Sloveniji že mlajši kadri, ki so ravnokar prišli
iz robije in se tam utrdili v revolucionarni boljševiški miselnosti. Ti mladi kadri
najdejo sebi všečnega sogovornika v starejšem hrvaškem komunistu Josipu Brozu-Titu, ki se je leta 1934 vrnil s petletne robije in dobil pomembno mesto v CK
KPJ. Prvi pomembnejši kontakt Tita z mladimi slovenskimi komunisti, Kardeljem
in Kidričem, je bil vzpostavljen septembra 1934 na pokrajinski konferenci KPJ
za Slovenijo. Sledilo je še srečanje na četrti vsedržavni konferenci KPJ decembra
1934 v Ljubljani, na kateri so sprejeli sklep o ustanovitvi avtonomnih nacionalnih
partij Slovenije in Hrvaške v okviru enotne KPJ, za katerih izvedbo je bil zadolžen
ravno Josip Broz. Tu je bilo verjetno odločeno, da bo naslednje leto postal sekretar
Komunistične mladine Jugoslavije Boris Kidrič. To sodelovanje mladih slovenskih
komunistov s Hrvatom Josipom Brozom se je nadaljevalo in intenziviralo ves čas
njihovega življenja do Titove smrti. Ta zveza je slovenske komuniste najmočneje
vezala na jugoslovansko komunistično partijo in po njihovi zmagi slovenski narod na Jugoslavijo. Jugoslovanski komunisti so bili po boljševiškem zgledu in teoriji prepričani, da je mogoče socialistično revolucijo in socializem uresničevati
le v okviru večje države in da mora to voditi vsedržavna komunistična stranka,
čeprav je država večnacionalna. Zato je bila prav sprega Tita in mladih slovenskih
komunistov tista, ki je v slovenski partiji preprečevala preveč avtonomne ali celo
samostojne težnje. Tito je bil tisti, ki je na prehodu 1936/1937 s kominternsko
intervencijo preprečil osamosvojitev Komunistične partije Slovenije, ki jo je poskušal doseči Mirko Košir. Josip Broz-Tito je bil tudi tisti, ki je konec tridesetih let
v Sloveniji in Jugoslaviji najbolj verno uveljavljal kominternsko politiko ljudske
fronte in je spomladi 1940 vplival na slovenske komuniste, da so na tretji pokrajinski konferenci KPS na Vinjem prelomili s politiko ljudske fronte in grobo napadli svoje dotedanje ljudsko-frontne zaveznike.
Z nacifašistično okupacijo in z razkosanjem Jugoslavije so se slovensko-hrvaški odnosi zopet postavili bistveno drugače. Hrvatje so dobili svojo veliko Neodvisno državo Hrvatsko, čeprav ni bila popolnoma neodvisna, ampak nekakšen
italijanski in vse bolj nemški protektorat, komaj država, in čeprav ni bila samo
hrvaška, saj je v njej živelo 40 % nehrvaškega prebivalstva, Srbov in muslimanskih
Bošnjakov,36 jo je hrvaški narod v glavnem pozdravljal, saj je na nek način izpolnila stoletni sen in program hrvaškega narodnega gibanja.
Slovenci so se znašli v drugih državah, v nemškem rajhu, v Kraljevini Italiji in majhen del pod Madžarsko. Politični in človeški odnosi med hrvaškim in
slovenskim narodom so bili oteženi. Pravih političnih odnosov skorajda ni bilo,
razen nekaj malega med slovenskimi in hrvaškimi predstavniki v jugoslovanski
begunski vladi v Londonu ter nekaj več med slovenskimi in hrvaškimi partizani
pod vodstvom slovenskih in hrvaških komunistov v boju proti fašističnim okupatorjem ter njihovim zaveznikom. Ostali so dokaj močni navadni življenjski medčloveški odnosi med Hrvati in Slovenci, ki so po razglasitvi NDH ostali tam in delili
svoje življenje s hrvaškim narodom.
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Kar nekaj tisoč novih Slovencev so že leta 1941 na Hrvaško iz Gorenjske in
Štajerske izselili nacisti. Večina je na Hrvaškem našla novo eksistenčno možnost,
nekateri prav solidno, in so živeli s Hrvati v sožitju. Hrvatje so jih sprejemali s sočutjem in razumevanjem, kot svoje brate. Večini slovenskih izgnancev je to pustilo
lepe spomine. Bile pa so tudi, sicer v manjšini, drugačne usode. Nekateri Slovenci
so postali zaradi svoje politične orientacije in delovanja žrtve ustaškega pregona
ter umrli v ustaških zaporih in taboriščih. To poglavje v hrvaško-slovenskih odnosih je do sedaj premalo raziskano.
Nekateri Slovenci so se na Hrvaškem vključili v hrvaške partizanske enote. O
sodelovanju hrvaških in slovenskih partizanov ter obeh komunističnih partij bo
govoril poseben referat, zato to poglavje odnosov izpuščam.
Z zmago nad nacifašizmom in obnovitvijo jugoslovanske države so se odnosi
med Slovenci in Hrvati spet spremenili. Spet so bili v skupni državi, ki pa je bila
formalno federacija, kar je pomenilo priznanje njihove narodnosti in da so se prostovoljno, na podlagi samoodločbe, vključili v federativno Jugoslavijo ter ohranili
pravico do odcepitve.
Dejansko je bil v federativni Jugoslaviji zaradi komunističnega režima sistem
močno centraliziran in narodi niso bili prvi in pravi subjekt nadnacionalne državne politike, ampak je bila to politična avantgarda Komunistična partija Jugoslavije, ki naj bi predstavljala delavski razred in delavne ljudi. V bistvu pa je – kot v
vseh državah, kjer se je uveljavil komunistični režim – predstavljala predvsem politično elito komunistov in zastopala njene vsestranske voluntaristične poglede
na političen, družben in gospodarski razvoj. Bila je organizirana enovita izredno
centralistična stranka in kot takšna ni bila v stanju reševati dejanskih nacionalnih
problemov posameznih jugoslovanskih narodov in razvijati federacije resničnih
suverenih narodov. Dopuščala jim je le kulturno avtonomijo. Komunistični režim
federativne Jugoslavije je s svojo centralistično gospodarsko in socialno politiko
oviral vsesplošni razvoj posameznih narodov. Toda s postopno manjšo decentralizacijo gospodarstva od začetka petdesetih let so republike dobile tudi na tem
področju nekaj avtonomije, ki so jo različno izkoristile za svoj gospodarski razvoj.
To sta najbolje znali slovenska in hrvaška republika, ki sta bili že na začetku bolj
razviti in sta predstavljali v federaciji nekakšno lokomotivo razvoja.
Žal politični odnosi med republikama niso bili vedno najboljši, temveč včasih
tudi konkurenčni in neprijazni. To sicer ni izviralo iz zavesti in čustev slovenskega
in hrvaškega naroda, ki so bila v glavnem dobrososedska in prijateljska, ampak
iz konkurenčnosti in zamer med slovenskimi in hrvaškimi komunisti. Ti so se v
mnogih ključnih vprašanjih in dilemah jugoslovanske federacije in razvoja socializma različno opredeljevali od leta 1944 naprej. Hrvaški komunisti so izražali
željo po večji samostojnosti, slovenski pa so v navezi z Josipom Brozom-Titom
bolj podpirali državni center. Tako so (konkretno E. Kardelj) leta 1944 in 1948
pomagali Titu poraziti voditelja hrvaških komunistov Andrijo Hebranga.
V valu liberalizma v ZKJ na prehodu iz šestdesetih v sedemdeseta leta ni prišlo do pravega sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi komunisti. Hrvati leta
1969 niso podprli liberalnih gospodarskih reform Staneta Kavčiča, Slovenci pa
dve leti pozneje t. i. hrvaškega nacionalnega gibanja (maspoka) za suverenost in
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nove federativne odnose. Do dobrega sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi
komunisti je prišlo šele konec osemdesetih let v prizadevanju za demokratizacijo
političnih in mednacionalnih odnosov, ki je pripeljalo do državne osamosvojitve
slovenske in hrvaške republike.
O detajlih razvoja razdobja med letoma 1945 in 1990 govori poseben poglobljen znanstveni prispevek.

Janko Prunk
SLOVENE-CROATIAN RELATIONS IN THE 20th CENTURY – ONE OF THE
KEY ELEMENTS OF SLOVENE NATIONAL POLICY

SUMMARY
Slovene political life experienced many turbulent moments in the 20th century. Its state and cultural framework changed several times (Slovenians probably hold a record among European
nations in this respect) and even the foundations of its social system. All these changes and turning points mostly coincided and intertwined with those in the neighboring nation of Croatia,
with whom Slovenes shared a state for 90 years in the 20th century. Throughout this time, the
two nations preserved distinctly di# erent internal structures of their national-political life, which they inherited from the previous eras. It was precisely because of this that Slovenes and Croats
later sought di# erent solutions and opted for di# erent tactics at decisive moments.
The article speaks about the cooperation between and the opposing views of Slovenes and
Croats in resolving their national question in the Hapsburg Monarchy during the First World
War and their joint decision to leave it at the end of the First World War and establish the joint
State of Slovenes, Croats and Serbs on the 19th October 1918 in Zagreb and Ljubljana. It also touches upon the di# erences between Slovene and Croatian political life in the ﬁrst Yugoslavia both
in terms of its internal politics as well as their attitude towards the Yugoslav state and its centre
in Belgrade. It points out the key di# erence between the position of the Slovene and Croatian
nations during the Second World War and depicts the similarities and dissimilarities between
the anti-fascist resistance in both nations.
Some attention is also given to di# erences in the concrete political development of Slovenes and Croats in the otherwise shared and mandatory 'Communist system' of socialist Yugoslavia. The Slovene and Croatian nations were related and cooperated more or less closely, even
in the ﬁnal historical act of major political importance: the political breakup of the Communist
system and the attainment of independence from the Yugoslav state in the transition from the
1980s to the 1990s. After the two nations became independent, their relations quickly loosened
and their development took di# erent directions.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Kulovčevo zavezništvo s HSS –
sprememba v politični strategiji SLS
po Koroščevi smrti
Bojan Godeša
Dr., višji znanstveni sodelavec
Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: bojan.godesa@inz.si

Izvleček:

Razprava govori o spremembi strategije SLS po Koroščevi smrti, ko je vodstvo katoliške stranke prevzel Franc Kulovec. Korošec je svojo politično delovanje oblikoval predvsem v povezavi s kraljevim dvorom in različnimi srbskimi političnimi
skupinami, ker je izhajal iz predpostavke, da sta položaja Slovencev in Hrvatov v
Jugoslaviji različna. Kulovec pa se je tesno povezal z Mačkovo HSS, pri čemer se
je zgledoval po slovensko-hrvaškem sodelovanju iz časov habsburške monarhije. Med hrvaškimi politiki, ki so bili z ustanovitvijo banovine Hrvaške v bistveno
drugačnem položaju, ni bilo takšne pripravljenosti za sodelovanje, predvsem pa
so si tega predstavljali na drugačnih temeljih, kot je to pričakoval Kulovec. Rezultat tega je bil, da je bil poskus ustanovitve skupne slovensko-hrvaške države pod
nemškim protektoratom, s katerim je Kulovec aprila 1941 skušal rešiti slovenske
vprašanje v okviru novega reda, s hrvaške strani zavrnjen. Po Kulovčevi smrti so
njegovi nasledniki na čelu SLS opustili politično usmeritev skupnega slovenskohrvaškega delovanja in se zavzemali za samostojno delovanje in za enakopravne
odnose tako s Hrvati kot Srbi.

Ključne besede:

Slovensko-hrvaški odnosi, slovensko-hrvaška država, SLS, HSS, napad na Jugoslavijo.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 397–422, 75 cit., 4 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).

397

B. Gode{a: Kulov~evo zavezni{tvo s HSS – sprememba v politi~ni strategiji SLS po Koro{~evi smrti

I.
Nenadna smrt Antona Korošca, karizmatičnega voditelja SLS, 14. decembra 1940
v Beogradu, ki je kot eden od ustanoviteljev jugoslovanske države usodno zaznamoval več kot dvajset let njenega političnega delovanja, je pomenila hud udarec
ne le za slovensko katoliško stranko in slovensko družbo, temveč za celotno jugoslovansko politiko. Od trenutka, ko je vest o Koroščevi smrti obšla javnost, je bilo
jasno, da se bo njegov naslednik na mestu voditelja SLS, ko bo prevzel njegovo
dediščino, znašel pred težavno nalogo in v nehvaležnemu položaju, kako zapolniti vrzel, ki je nastala v slovenskem, pa tudi jugoslovanskem političnem življenju.
Tako je britanski generalni konzul v Zagrebu Thomas C. Rapp ob smrti Korošca
poročal: "V Sloveniji, ki sem jo obiskal pred tednom dni, vlada vzdušje, da se je
zaključila neka doba, in da bo prihodnost prinesla na površje v slovenski politiki
nove sile."1
V vodstvu SLS so se zavedali pomena izvolitve Koroščevega naslednika. Že na
predvečer Koroščevega pogreba, 16. decembra 1940, je ban Dravske banovine dr.

Dr. Anton Korošec, dolgoletni voditelj SLS (Bojan Godeša – Ervin Dolenc, Izgubljeni spomin na Antona
Korošec. Iz zapuščine Ivana Ahčina. Ljubljana 1999, str. 208)

1

Dušan Biber, Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu, Prispevki za novejšo
zgodovino (Življenje in delo dr. Antona Korošca), letnik XXXIX (1999), št. 1 (dalje: Biber, Britanski, nemški
in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu), str. 136.
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Marko Natlačen povabil na sestanek več vidnih članov vodstva SLS (med njimi
so bili Franc Kulovec, Jure Adlešič, Miha Krek, Marko Kranjec, Franc Snoj), da se
neformalno dogovorijo o nasledniku. Tako bi naslednji dan na strankinem zboru,
ki je bil predviden po Koroščevem pogrebu, lahko nastopili enotno in se izognili
razprtijam, ki bi metale slabo luč na strankino enotnost. Glede na tedanje razmere
v najpomembnejši slovenski stranki, v kateri je vladalo precejšnje ljubosumje med
vodilnimi glede bodočega nasledstva, nihče od njih pa si ni upal prevzeti pobude
iz rok bolnega Korošca, kar je hromilo strankino delovanje, je bilo tako ravnanje
tudi razumljivo. Za mesto Koroščevega naslednika naj bi se čutili poklicane tako
ban Natlačen, ki naj bi se opiral predvsem na župane in duhovščino, kot Miha
Krek, ki je imel za seboj mlado JRZ z Rudolfom Smersujem in Milošem Staretom,
pa tudi Jure Adlešič naj bi si previdno, a vztrajno vzpostavljal svojo lastno organizacijo, medtem ko naj bi bil Kulovec sprt z vsemi in bil tudi nasproti Korošcu dosledno v opoziciji. V takih razmerah je potekal sestanek pri Natlačenu in nihče ni
hotel na dan s svojim predlogom, tako da so sklenili, da bodo glasovali z listki. Po
prvem glasovanju je sicer dobil večino glasov Kulovec, a ne tudi absolutne večine
(ostale glasove sta dobila Krek in Natlačen), zato je Natlačen predlagal ponovno
glasovanje, dokler kdo ne dobi absolutne večine. Pri drugem glasovanju je dobil
Kulovec absolutno večino in postal voditelj SLS. S tem se je nadaljevala tradicija,
da je bil na čelu stranke katoliški duhovnik. Po načelu, da je podpredsednik stranke iz druge pokrajine kot predsednik, je kot štajerski predstavnik postal podpredsednik France Snoj, kar je prizadelo Kreka, ki si je tudi želel podpredsedniško mesto. Poleg njiju sta postala člana ožjega odbora še Miha Krek kot tajnik in Marko
Kranjec kot blagajnik. Ta odločitev je obveljala tudi naslednji dan 17. decembra
1940 na razširjeni seji banovinskega odbora JRZ. Čeprav je Miha Krek v uvodu
seje posebej pozval na "edinost med nami," pa pri izvolitvi Koroščevega naslednika povsem brez zapletov vendarle ni šlo, toda ne po zaslugi razprtij v stranki. Odposlanec predsednika vlade Dragiše Cvetkovića je namreč skušal spremeniti izid
v korist Kreka, toda brez uspeha. V beograjskih krogih je namreč Kulovec veljal za
zagovornika tesnega sodelovanja s Hrvati, kar je del srbske politike močno skrbelo in so si zelo prizadevali, da se ne bi povezal z Mačkom. Zato so takoj po Koroščevi smrti ti krogi poskušali vplivati na to, da bi na mesto voditelja SLS prišel Miha
Krek, ki poleg tega, da ni vidno kazal takšne naklonjenosti za sodelovanje s Hrvati,
v očeh nekaterih srbskih politikov ni veljal za tako odločno osebo kot Kulovec.2
Tudi v katoliškem taboru so si bili na jasnem, da Kulovec ne premore Koroščeve karizme in političnega ugleda ter mu zato ne more biti enakovreden, tako
da je vodilni slovenski katoliški časnik Slovenec za novo leto 1941 vzpostavil med
njima razlikovanje v njunem poimenovanju. Če je bil Korošec kot voditelj SLS
imenovan za "voditelja slovenskega naroda," je postal Kulovec samo "politični na-

2

Značilna je Konstantinovićeva izjava: "Sa Krekom se može lakše" (glej: Mihailo Konstantinović, Politika
sporazuma. Dnevničke beleške 1939–1941. Londonske beleške 1944–1945, Novi Sad 1998 (dalje:
Konstantinović, Politika sporazuma)). Favoriziranje Kreka v 'določenih' beograjskih krogih opisuje tudi
Ruda Jurčec, Skozi luči in sence 1914–1958 (III. del) (1935–1941), Buenos Aires 1969, str. 306–307.
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slednik dr. Korošca."3 Glavni urednik Slovenca Ivan Ahčin je v pogovoru s srbskim
novinarjem Milanom Jovanovićem Stoimirovićem to distinkcijo slikovito pojasnil z besedami: "Kulovec ni Korošec. Kulovec – to smo mi. On se mora posvetovati
z nami in diskutirati z nami o tem, kaj je v Zagrebu in v Beogradu, on nima carte
blanche kot Korošec. Korošec je bil vodja, on pa je šef. On mora paziti kaj dela in da
ne prevzema stvari na svojo roko."4
V preteklih letih, ko je bil Kulovec tajnik stranke, mu ni bila dana priložnost,
da bi se dejavno vključeval tudi pri vodstvu državne politike. Korošec te svobode
Kulovcu ni dovolil.5 Kljub temu da je bil v času Koroščevega vodenja stranke potisnjen na stranski tir, je Kulovec veljal za doslednega zagovornika slovenskega
programa in dejansko edinega v vodstvu stranke z izoblikovano politično usmeritvijo, ki si jo je upal tudi javno zagovarjati. Vsekakor je bil Kulovec tisti politik v
katoliškem taboru, ki je imel največjo veljavo za Korošcem, katerega avtoriteta je
bila seveda nesporna. Tako je značilno, da se je kralj Aleksander pri iskanju politične rešitve po neuspelem nastopu režima JNS za mnenje zanimal tudi pri Kulovcu
in ne le pri Korošcu.6
Kulovec mednarodno-političnih izkušenj ni imel. Značilna za razmišljanje o
tedanjih mednarodno-političnih problemih je bila morda Kulovčeva izjava, izrečena sicer po popitih precejšnjih količinah vina v intimnem vzdušju, srbskemu
politiku Dragoljubu Jovanoviću, da je on "za Franka."7 To pa je bilo tako ali tako
splošno razširjeno stališče v vodstvu katoliške stranke in je bolj kazalo na Kulovčevo idejno opredelitev, kot pa na njegovo oceno mednarodno-političnih razmer.
Kljub navedenem pomanjkanju voditeljskih in mednarodnih izkušenj pa si je Kulovcu uspelo ustvariti politično podobo, o kateri so imeli tuji diplomati dokaj ugodno mnenje. Splošna ocena ob Kulovčevem nastopu na čelu katoliške stranke je
bila, da je njen novi voditelj napravil dober vtis ter so mu obetali, da se bo v vlogi
Koroščevega naslednika dobro znašel. Tako je omenjeni Rapp zapisal: "O Kulovcu
slišim le dobra poročila. Sam sem ga videl na dveh nedavnih obiskih v Ljubljani, in
reči moram, da me je presenetil s svojo iskrenostjo in premišljenostjo. # utiti je enotnost mnenj, da je dr. Kulovec človek brezhibnega značaja, ki mu lahko verjamemo
na besedo, brez oportunizma, ki je bil značilen za njegovega predhodnika. Dr. Kulovec ni osebnost v smislu dr. Korošca, ima pa največji vpliv v Ljubljani in njeni okolici, čeprav je drugod po Sloveniji manj poznan."8 Tej oznaki se je kasneje pridružila
še ocena, da gre za "odličnega" človeka.9 Pri ocenjevanju Kulovčevih značilnosti in

3

Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji, Ljubljana 1965 (dalje: Mikuž, Oris zgodovine
Slovencev), str. 516.

4

Milan Jovanović Stoimirović, Dnevnik 1936–1941, Novi Sad 2000 (dalje: Stoimirović, Dnevnik), str. 432.

5

Alojzij Kuhar, Beg iz Beograda, Ljubljana–Washington, D. C., 1998 (dalje: Kuhar, Beg iz Beograda), str. 16.

6

Jure Gašparič, Korošec kot simbol Slovenske ljudske stranke, Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik
77=NV 42 (2006), št. 2–3 (dalje: Gašparič, Korošec kot simbol Slovenske ljudske stranke), str. 147.

7

Dragoljub Jovanović, Ljudi, ljudi… Medaljoni umrlih savremenika, Beograd 1973 (dalje: Jovanović, Ljudi), str.
424.

8

Biber, Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu, str. 137.

9

Dušan Biber, Utrinki iz arhiva SOE, v: Mikužev zbornik, Ljubljana 1999, str. 148.
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Dr. Fran Kulovec, Koroščev naslednik na čelu SLS
(Bojan Godeša – Ervin
Dolenc, Izgubljeni spomin
na Antona Korošec. Iz zapuščine Ivana Ahčina.
Ljubljana 1999, str. 94)

pri primerjavi s Korošcem ne gre spregledati dejstva, da se je britanski diplomat,
kateremu je bil najpomembnejši vir informacij zagrebško okolje, v veliki meri tudi
navzel pogledov, ki so v njem prevladovali. V zagrebških političnih krogih pa je
bilo mnenje bistveno bolj naklonjeno Kulovcu kot pa njegovemu predhodniku
Korošcu. Poročila tujih diplomatov v Beogradu o Kulovcu niso izžarevala takšnega navdušenja, temveč so se omejevala zgolj na stvarna dejstva. Tako je nemški veleposlanik v Beogradu Viktor von Heeren, ki je sicer imel pomisleke, ker ni vedel,
kako bodo v Berlinu sprejeli Kulovčevo izvolitev, nemškemu zunanjemu ministrstvu poslal naslednjo oznako novega voditelja katoliške stranke: "Dr. Kulovec je
tip preprostega, skoraj asketskega delovnega, premočrtnega in pri tem skoraj brezkompromisnega slovenskega duhovnika, ko kot politik neomajno stoji na osnovi
svojega krščanskega svetovnega nazora na eni in slovenske samostojnosti na drugi
strani."10

10

Biber, Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu, str. 141.
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II.
Enotno je bilo mnenje, da si bo moral Kulovec naklonjenost Beograda šele pridobiti, saj so se v SLS po Koroščevi izkušnji zavedali, da ima osebni vpliv njihovega
voditelja velik pomen pri uresničevanju politike. Ko je po Koroščevi smrti prišel
Kulovec v beograjsko vlado, še zdaleč ni imel takšnega vpliva, kot ga je imel njegov
predhodnik, kar se je odražalo v zmanjšani politični veljavi stranke, ki jo je vodil.
Kljub temu da Kulovec ni bil v najboljših odnosih s predsednikom vlade Cvetkovićem, pa tudi na dvoru pri knezu namestniku Pavlu ni bil tako priljubljen kot
Korošec v svojih najboljših obdobjih, se je uspel politično do neke mere uveljaviti
tudi na jugoslovanskem prizorišču, čeprav mu seveda politične teže svojega predhodnika ni uspelo pridobiti. Januarja 1941 je tako postal minister brez listnice v
vladi Cvetković-Maček, v kateri je bil že od poletja 1940 minister (najprej za gradnje, po Koroščevi smrti pa za prosveto) strankarski kolega Miha Krek. Kulovec je
bil nato povabljen tudi k soodločanju o pomembnih državnih zadevah, ko je postal član kronskega sveta, v katerem so bili poleg njega še predsednik vlade Cvetković, podpredsednik vlade Maček, zunanji minister Cincar-Marković, obrambni
minister Pešić, minister dvora Antić in člani kraljevega namestništva knez Pavle,
Stanišić in Perović. Kronski svet je bil neformalno telo, ki ni bilo predvideno v nobenem zakonskem ali ustavnem predpisu ter formalno ni imelo nobenih funkcij
in pristojnosti. Kronski svet je v bistvu predstavljal neuradni izbor oseb, ne glede
na to, kakšne so bile formalne funkcije, v katerem so v prisotnosti kneza namestnika Pavla pretresali ključna politična vprašanja tedanjega časa. Čeprav kronski svet
formalno ni odločal o ničemer, zato je bila pred ustavo in zakoni odgovorna vlada, so se ključne odločitve (npr. o pristopu Jugoslavije k trojni zvezi) izoblikovale
prav v tem telesu. Pritegnitev Kulovca k reševanju pomembnih državnih vprašanj
pa ni bila toliko izraz njegove dejanske politične moči kot predvsem dejstva, da
je knez namestnik Pavle zaradi težkega mednarodnega položaja jugoslovanske
države pritegnil k soodločanju pri za državo usodnih odločitvah tudi slovenske
predstavnike, da bi s tem odločitve dobile legitimnost pri vseh treh konstitutivnih
narodih. S takim pristopom kneza namestnika Pavla naj bi se porazdelilo breme
odgovornosti za državo usodnih odločitev, s katerimi bi si zagotovil notranjo trdnost Jugoslavije. S tem namenom je knez namestnik Pavle že poleti 1940 povabil v Cvetkovićevo vlado Korošca, kot predstavnika največje slovenske stranke in
s slovesom še ene zadnjih političnih avtoritet, ki je bila prisotna na jugoslovanskem političnem prizorišču vse od nastanka države leta 1918. Seveda se Korošec
s stransko vlogo ni bil pripravljen sprijazniti in je razumel vstop v vlado tudi kot
priložnost za uresničitev svojih velikih političnih načrtov. Potem ko je Korošec
po ustanovitvi banovine Hrvaške postal predsednik senata Kraljevine Jugoslavije,
kjer je šlo zgolj za časten položaj in je bil dejansko odrinjen od političnega odločanja, si je skušal znova pridobil politično vlogo, kakršno je v preteklosti že imel,
tudi v pogojih sporazuma Cvetković-Maček. Šele njegova nenadna smrt decembra
1940 je prekinila njegove ambiciozne načrte, ki so segali v vrhove jugoslovanske
politike, pa tudi na mednarodnopolitično področje ter so povzročali veliko nasprotovanje v delu vlade. Koroščevi načrti se v mnogih pogledih tudi niso ujemali
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Knez namestnik Pavle
Kara# or# ević (Miodrag
Janković – Veljko Lalić,
Knez Pavle. Istina o 27.
martu, Beograd 2007, str.
89)

s tedanjimi pričakovanji kneza namestnika Pavla, a si Korošca ni upal odstraniti
iz vlade, ker je imela ta nemško podporo. V nasprotju s Koroščevimi ambicijami,
se je z vlogo, ki mu jo je knez namestnik Pavle odmeril, Kulovec v glavnem tudi
zadovoljil. To pa seveda še ni pomenilo, da se Kulovec ni odločal predvsem na
podlagi lastnega prepričanja, ki se ni vedno ujemalo z razmišljanjem na kraljevem
dvoru. V tedanjih težavnih političnih razmerah so dobri poznavalci beograjskega
političnega zakulisja Kulovčevi stranki priznavali status manj pomembne skupine na jugoslovanskem političnem prizorišču, ki je sicer pripuščena k oblikovanju
državnih opredelitev, ne more pa odločilno vplivati nanje.11
Ob prihodu na čelo SLS se je Kulovec znašel v protislovnem položaju. Pravkar izvoljeni predsednik stranke je na seji širšega banovinskega odbora JRZ 17.

11

Kosta Nikolić, Bojan Dimitrijević, Danilo Gregorič i 25. mart 1941, Beograd 2007, str. 70–71.
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decembra 1940 v Ljubljani sicer slovesno poudaril, da bo vedno "delal za cilje, za
katere se je boril naš veliki pokojnik, za zmago krščanskih načel v javnem življenju in za slovensko avtonomijo,"12 toda hkrati so bila pričakovanja mnogih, da bo
Kulovec s svojim nastopom vnesel v stranko svežino in prepotrebne spremembe.
Kulovec, za katerega je bila znana njegova opozicijska drža nasproti Korošcu in
tega tudi ni skrival, se je s prihodom na čelo SLS tako znašel pred dilemo, kako
ohraniti kontinuiteto v delovanju stranke, a ji hkrati dati tudi lasten pečat z uvedbo sprememb v politično življenje stranke.
Kulovec si je prav z vztrajno kritiko Koroščeve oportunistične politike pridobil sloves načelnega in brezkompromisnega zagovornika slovenske avtonomije.
Zato se je ob njegovem prihodu na čelo katoliške stranke v nekaterih krogih pojavila zaskrbljenost, da bo Kulovec poskušal uresničevati slovensko avtonomijo
v "napačnem trenutku."13 Čeprav tuji diplomati pri drugih slovenskih katoliških
krogih niso srečali takega navdušenja za radikalnimi posegi v prid avtonomije kot
pri Kulovcu, pa so Kulovčevi znanci iz katoliških vrst dali vedeti, da avtonomiji
tudi Kulovec ni tako zvest, kot je to želel sam prikazati. Tako se je pokazalo, da
so bile dejansko omenjene skrbi povsem odveč, saj se je tudi Kulovec po podpisu
sporazuma med Cvetkovićem in Mačkom sprijaznil z razlago državnega vrha, da
se z uresničitvijo slovenske avtonomije počaka, da se dokonča proces preobrazbe
na Hrvaškem in si tam pridobijo izkušnje, pa tudi zato, da si država v težkih časih
ne bi naprtila dveh problemov hkrati.14 Tako je bilo vprašanje slovenske avtonomije odloženo za nedoločen čas in ob prihodu Kulovca na čelo stranke sploh ni
bilo aktualno. To je moral Kulovec tudi sam javno priznati na strankinem zborovanju v Mariboru 15. februarja 1941, ko je poudaril, "da smo Slovenci vedno imeli
razumevanje za prednost in nujnost neodložljivih splošnih državnih problemov."15
Avtonomija in preureditev države sta seveda tudi v Kulovčevem času enako kot v
Koroščevem obdobju ostajali strankin temeljni programski cilj,16 toda pri njenem
uresničevanju se je Kulovec znašel pred podobnimi težavami kot njegov predhodnik, zato se tudi njegovo prizadevanje za uresničitev slovenske avtonomije, kljub
veliki načelni zavzetosti, v praksi dejansko ni bistveno razlikovalo od Koroščevega.
Delovanje Koroščevega naslednika na čelu SLS Frana Kulovca je predstavljalo
v zunanjepolitični usmeritvi stranke nadaljevanje Koroščeve strategije zavezništva s silami osi, ki je izvirala iz prepričanja, da je edina rešitev za Slovenijo v tesni
naslonitvi na nacistično Nemčijo in fašistično Italijo, zato o drugih (alternativnih)
možnosti tedaj niso razmišljali. Za takšen korenit preobrat v politiki se je Korošec
odločil po zlomu Francije poleti 1940 iz strahu pred Nemci, za katere je bil prepri-

12

Jurij Perovšek, Slovenci in Jugoslavija v tridesetih letih. Slovenska trideseta leta, Ljubljana 1997 (dalje:
Perovšek, Slovenci in Jugoslavija), str. 25.

13

Biber, Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu, str. 137.

14

Jerca Vodušek Starič, Liberalni patriotizem in intransigenca leta 1941, Prispevki za novejšo zgodovino, letnik
XXXVI (2001), št. 2 (dalje: Vodušek Starič, Liberalni patriotizem), str. 61.

15

Anka Vidovič Miklavčič, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom, Ljubljana 1994, str. 134.

16

Perovšek, Slovenci in Jugoslavija, str. 26.

404

S tudia
H istorica
S lovenica

čan, da je njihova prevlada na evropski celini dolgoročno zagotovljena.17 V opredeljevanju slovenskega položaja v mednarodnopolitičnem kontekstu je Kulovec
torej sledil ocenam svojega predhodnika, tako da je šlo v tem pogledu za kontinuiteto s Koroščevo politiko. Takšna usmeritev se je kazala v zunanjepolitičnem
pogledu v Kulovčevemu odločnem zavzemanju za pristop Jugoslavije k trojnemu
paktu, na notranjepolitičnem prizorišču pa prilagajanju novemu redu, ki so ga zagovarjale sile osi. V katoliškem taboru so v skladu s tedanjim zelo razširjenim prepričanjem, da vojaški zlom Francije pomeni tudi zaton zahodne liberalno-demokratične ureditve, ocenjevali, da je novi red, ki so ga zagovarjale sile osi, družbeni
model, ki bo zaznamoval evropsko prihodnost. Zato so bili v slovenskih katoliških
krogih prepričani, da se velja novemu redu čim prej prilagoditi in ga posnemati.
Prilagajanje katoliških družbenih načel zahtevam novega reda je potekalo brez
posebnih težav, saj so se te izkazale v mnogih pogledih za sorodne z družbenopolitično prakso, ki so jo uvajale sile osi. Kompatibilnost med katoliško doktrino
in družbenimi načeli novega reda je v času politične preusmeritve katoliškega tabora na sile osi lahko še bolj očitno prišla do izraza, ker je s poudarjanjem prijateljstva in sožitja s sosednjima narodoma (Nemci in Italijani), kot dejavnik zavračanja
totalitarnih ideologij odpadla nacionalna razsežnost. Nacionalni vidik je bil pred
tem namreč eden pomembnejših elementov pri zadržanem stališču katoliškega
tabora do fašistične in nacistične ideologije. Prepoznavanje fašizma in nacizma
kot naslednika tradicionalne italijanske in nemške nacionalistične protislovenske
politike, izvirajoče iz druge polovice 19. stoletja, se je namreč izkazalo s strani katoliškega tabora kot pomembnejši dejavnik pri dotedanjih zadržkih do teh dveh
totalitarnih ideologij, kot pa morebitna načelna pripadnost in zavezanost vrednotam zahodne parlamentarne demokracije. Dvom v liberalno demokracijo je bil v
katoliškem taboru sicer vseskozi prisoten, a se je še posebej okrepil po izbruhu
velike gospodarske krize in se po padcu Francije poleti 1940 stopnjeval do ocen
o "gnili zahodni demokraciji," ki so se pojavljale v proti zahodno in proti liberalno
usmerjenih člankih v katoliškem časopisju in na predavanjih. Istočasno se je še
posebej krepila misel o korporativni državi.18 Pravzaprav je v tistem času katoliški
tabor še najbolj težilo vprašanje, koliko je v prihajajočem novem redu prostora
za katoliško vero in politično delovanje na njenih temeljih in to predvsem zaradi
nacističnega odnosa do tega vprašanja v Nemčiji.19 Na podlagi teh izhodišč je SLS
tudi v času Kulovčevega vodstva z vnašanjem značilnosti in prvin novega reda v
slovensko družbo zvesto sledila poti, ki jo je začrtal že predhodnik na čelu stranke. V tem pogledu se pričakovanja, da bo s Kulovčevim nastopom prevladala bolj
demokratična smer, ki bo dala večjo veljavo bolj liberalnim pogledom v stranki,

17

Bojan Godeša, Tisova Slovaška – 'priljubljeni sen slovenskega klerofašizma'?, Zgodovinski časopis, letnik 58
(2004), št. 1–2, str. 77.

18

Janko Pleterski, 'Totalitarni duh' na Slovenskem tudi v katoliškem taboru, v: Problemi demokracije na
Slovenskem v letih 1918–1941, Ljubljana 2007, str. 14; isti, Pravica in moč samoodločbe. Med Metternichom
in Badinterjem, Ljubljana 2008, str. 577–608.

19

Bojan Godeša, Katoliški tabor in iskanje družbenega modela na predvečer okupacije, v: Problemi demokracije na Slovenskem v letih 1918–1941, Ljubljana 2007, str. 341–351.
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ni izkazala za utemeljeno.20 Tako je SLS na predvečer napada sil osi na Jugoslavijo
veljala za proosno usmerjeno stranko, za razliko od slovenskih liberalcev, v katerih so Britanci videli zahodnim demokracijam naklonjene protifašistične sile v
Sloveniji, ki gojijo prijateljska čustva do Velike Britanije in zato tudi sodelujejo z
njenimi obveščevalnimi službami v podtalni protiosni dejavnosti.21
Tudi v odnosu do političnih tekmecev v Dravski banovini je Kulovec nadaljeval Koroščevo politiko in se bolj ali manj držal ustaljenih vzorcev dotedanjega
delovanja SLS. Osrednji cilj SLS, to je popolno obvladovanje slovenske družbe, je
tako še naprej ostajal nespremenjen. V praksi je to pomenilo predvsem s pomočjo vzvodov lokalne samouprave, ki je bila v Dravski banovini že od leta 1935 v
strankinih rokah (ban je bil dr. Marko Natlačen) in dejstva, da je bila SLS vladna
stranka, krepiti njeno moč in si utrditi prevlado katoliškega tabora v vseh porah
slovenske družbe. Kljub zaostrenim mednarodnim razmeram v SLS v tem pogledu
niso popuščali in je Kulovec izrecno poudarjal, da oblasti v Sloveniji niso pripravljeni deliti z nikomer.22 Zato so v SLS tudi zavračali predloge po koncentraciji
vseh političnih sil. Predloge, ki so prihajali iz opozicijskih vrst, so liberalni politiki
utemeljevali s potrebo po koordiniranju političnih odločitev v težavnem mednarodnopolitičnem položaju, v katerem se je znašel slovenski narod.
Stališče, ki ga je na sestanku zaupnikov JRZ v Celju 2. februarja 1941 povedal
Kulovec, je bilo, kot je poročal časnik Slovenec, da je pomirjenje možno le, če se
stranke podredijo eni stranki, (to je JRZ) in jo priznajo za svoje narodno vodstvo.
Tako stališče je Kulovec utemeljeval s tem, da je JRZ večinska stranka, ki ima "zgodovinsko legitimacijo slovenskega naroda," da ga zastopa v njegovem domačem
političnem in državnem življenju.23 Tako se tudi predvidevanja ob Kulovčevem
prihodu na čelo stranke, da bo Koroščev naslednik kot sredstvo izvajanja svoje
moči uporabljal predvsem sodelovanje in prepričevanje ni povsem uresničilo.24
Predvojni obrazci delovanja slovenske katoliške stranke so se v veliki meri ohranili tudi v času okupacije ter vplivali na medvojni razvoj dogodkov.
Z odsotnostjo strankine avtoritete po Koroščevi smrti so prihajala znotraj
stranke v političnih odločitvah še bolj do izraza trenja, zapleti in nova razhajanja.
V tem času se je poglobilo nasprotje med Natlačenovimi in Gosarjevimi privrženci
v stranki. Kulovec je že dalj časa podpiral Gosarja, ker z banom Natlačenom ni bil
zadovoljen.25 Že Korošec je videl v banu Natlačenu dobrega uradnika, a slabega
politika.26 Kulovec se je tesneje povezal z Gosarjem, ki je pripadal demokratično

20

Biber, Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu, str. 137.

21

Jerca Vodušek Starič, Slovenski špijoni in SOE: 1938–1942, Ljubljana 2002.

22

Anka Vidovič Miklavčič, Odnos SLS do demokracije v viziji graditve krščanske korporacijske družbe in
države v zadnjem desetletju pred aprilskim zlomom 1941, v: Problemi demokracije na Slovenskem v letih
1918–1941, Ljubljana 2007, str. 229.

23

Mikuž, Oris zgodovine Slovencev, str. 517.

24

Biber, Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu, str. 137.

25

Tomaž Simšič, Andrej Gosar, krščanstvo in socialno gibanje, Ljubljana 1992 (dalje: Simšič, Andrej Gosar), str.
48–49.

26

Franc Snoj, Spomini člana emigrantske vlade, Delo, 16. 4. 1998 (dalje: Snoj, Spomini), str. 7.
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liberalni struji v katoliškem taboru, v prepričanju, da je Natlačen neprimerna oseba za vodstvene položaje v stranki in ga je imel namen zamenjati. Zdi se, da je šlo
pri tej Kulovčevi izbiri sodelavcev bolj za onemogočanje tekmecev in za utrjevanje
oblasti v stranki, kot pa za usmeritev stranke v bolj demokratično-liberalno smer,
saj v idejno-političnem pogledu v primerjavi s predhodnikom ni zaznati bistvenih
razlik. V pismu, ki je veljalo kot nekakšna Kulovčeva politična oporoka, je dal pri
izbiri svojega naslednika prednost Gosarju, kar pa Natlačen ni hotel upoštevati,
tako da se je po Kulovčevi smrti ob nemškem bombardiranju Beograda 6. aprila
1941 odprlo tudi vprašanje njegovega naslednika na čelu katoliške stranke.
Resda je bil Kulovec na vodilnem položaju v stranki manj kot štiri mesece (od
17. decembra 1940 do 6. aprila 1941), vendar so bile nekatere temeljne značilnosti njegovega delovanja že dovolj prepoznavne, da lahko rečemo, da so bila pričakovanja glede sprememb v boju za slovensko avtonomijo, glede prizadevanj za
liberalnejšo politiko in tudi za bolj demokratične odnose v stranki in do ostalih
političnih tekmecev v Sloveniji po Koroščevi smrti prevelika. Kulovčeva politika, v precejšnji meri sicer pogojena z manjšo politično avtoriteto in drugačnimi
značajskimi potezami, kar se je odražalo tudi v slogu vodenja stranke, je namreč
kazala v teh vprašanjih presenetljivo malo vsebinskih sprememb s prakso, ki jo je
uveljavil Korošec.

III.
Kulovčevi samostojni politični pogledi, ki so bili v preteklosti pogosto nasprotni
Koroščevim, so prišli do izraza pravzaprav le na notranjem političnem prizorišču
in to pri strategiji oblikovanja zavezništev v okviru jugoslovanske države. Glede na
politične razmere in (pre)majhno speciﬁčno težo slovenskega političnega telesa
v okviru prve jugoslovanske države, so bile povezave s političnimi subjekti izven
Slovenije v celotnem obdobju med obema vojnama namreč conditio sine qua non
in zato stalnica pri uresničevanju strankarskih interesov vseh političnih strank na
Slovenskem. V vprašanju iskanja zaveznikov v jugoslovanskem prostoru je prišlo
s Kulovčevim prihodom na čelu SLS do zelo pomembnih sprememb v njeni strategiji.
Korošec naj bi svojo politiko, kot si je po pogovoru z njim zabeležil hrvaški
voditelj Vladko Maček v svojih spominih, utemeljeval s tem, da je položaj Slovencev in Hrvatov v jugoslovanski državi različen. Slovenci so za razliko od Hrvatov
z novo državo veliko pridobili, iz česar sledi, da je tudi slovenska politična taktika
in odnos do Beograda drugačna od hrvaške, posebej še, ker je po Koroščevem
prepričanju le državna enotnost dajala upanje za osvoboditev primorskih Slovencev.27 Po drugi strani pa naj bi po besedah tesnega Mačkovega sodelavca Branka
Pešlja, hrvaški voditelj, čeprav ni vedno soglašal s Korošcem, cenil njegove politične in državniške sposobnosti, a hkrati tudi ni dvomil, da so osnovni interesi Slo-

27

Vladko Maček, In the Struggle for Freedom, New York 1957 (dalje: Maček, In the Struggle for Freedom), str.
93–94.
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vencev v državni skupnosti v glavnem enaki kot hrvaški.28 Sicer pa je bilo hrvaško
ocenjevanje Koroščevega delovanja v času med obema vojnama pogosto negativno in pogojeno z različnimi zamerami na njegov račun, zlasti v zvezi z njegovo
domnevno vlogo pri atentatu na Stjepana Radića v beograjski skupščini. Tako naj
Maček Korošca ne bi maral in mu je pravil "pokvareni kranjski pop" in se je v času
vladavine JRZ celo zbližal z glavnim Koroščevim tekmecem v Sloveniji liberalcem
Albertom Kramerjem.29 Vsekakor pa je bila temeljna hrvaška zamera predvsem ta,
ker naj bi Korošec po vstopu v jugoslovansko državo opustil dotedanjo politiko
slovensko-hrvaškega sodelovanja.30
Prav v tem pogledu se je Kulovec bistveno razlikoval od Korošca. Tik pred
smrtjo je sicer tudi Korošec kazal določeno naklonjenost za tesnejše sodelovanje s HSS in Mačku celo ponujal predsedniški položaj, ko je voditelj SLS skušal
sestaviti novo, osi bolj naklonjeno vladno koalicijo, vendar se hrvaški voditelj za
Koroščeve politične kombinacije ni ogrel in ponudbo zavrnil.31 Tako je do tesnega
sodelovanja med SLS in HSS prišlo šele po Koroščevi smrti. Pobudnik te ideje je
bil Franc Kulovec, ki je bil za razliko od svojega predhodnika na mestu voditelja SLS, Korošca,32 v pristnih odnosih z voditeljem HSS Mačkom. V krogu osebnih
znancev je veljal Kulovec za Mačkovega dobrega in zvestega osebnega prijatelja.
V času kraljeve diktature je bil Kulovec vsak teden pri Mačku v Zagrebu, kjer sta
v razgovorih iskala rešitve za ureditev tedanjih težkih razmer.33 Kulovec je bil ves
čas v tesnem stiku s hrvaškimi voditelji tudi v času Stojadinovićevega režima, ko
sta bili stranki na različnih bregovih (SLS v vladi, HSS v opoziciji).34
Že omenjeni poskus vplivanja beograjskih političnih krogov na izbiro Koroščevega naslednika na čelu Slovenske ljudske stranke je nakazoval, da je bil Kulovčev politični proﬁl, kljub temu da je bil do tedaj prisiljen delovati v Koroščevi
senci, dovolj prepoznaven tudi v krogih izven Slovenije. Sicer pa si je oznako privrženca tesne naslonitve politike SLS na Mačkovo HSS Kulovec pridobil že v času
kraljeve diktature, ko si je Korošec z vztrajanjem v Živkovićevi vladi nakopal jezo
med strankinim članstvom. Kulovec, ki je bil na čelu tega nezadovoljstva, je celo
delal na tem, da bi postopoma osvojil večino članstva in ga nato premaknil v novo
smer. Kulovec je bil zlasti nezadovoljen s Koroščevo politiko do Hrvatov in je bil

28

Branko Pešelj, Dr. Vladko Maček in Slovenci, v: Zbornik svobodne Slovenije, Buenos Aires 1965, str. 92.

29

Vodušek Starič, Liberalni patriotizem, str. 66.

30

Joško Krošelj, Dr. Korošec in Hrvati, v: Zbornik svobodne Slovenije, Buenos Aires 1961, str. 87–100; Andrej
Rahten, Korošec in hrvaška politika, Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 77=NV 42 (2006), št. 2–3,
str. 54–65.

31

Ljubo Boban, Maček i politika Hrvatske seljačke stranke 1928–1941 (II. knjiga), Zagreb 1974 (dalje: Boban,
Maček (II)), str. 422.

32

Maček v svojih spominih (Memoari, Zagreb 1992, gre za prevod leta 1957 izdanega dela v New Yorku (In the
Struggle for Freedom) sicer opisuje Korošca z določeno distanco, čeprav ne bi mogli reči, da sovražno, saj
je razvidno, da je na nek način razumel njegova prizadevanja za dosego političnih ciljev Slovencev. Ta vidik
Koroščeve dejavnosti je v Zborniku svobodne Slovenije 1961 podrobneje osvetlil Joško Krošelj v prispevku
Dr. Korošec in Hrvati.

33

Kazimir Zakrajšek, Ko smo šli v morje bridkosti, Washington, D. C., 1942 (dalje: Zakrajšek, Ko smo šli), str.
48.

34

Biber, Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu, str. 137–138.
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Govor ob Koroščevem grobu podpredsednika jugoslovanske vlade in vodje HSS dr. Vladka Mačka na Navju
v Ljubljani (Bojan Godeša – Ervin Dolenc, Izgubljeni spomin na Antona Korošec. Iz zapuščine Ivana Ahčina.
Ljubljana 1999, str. 210)

prepričan, da je treba v vsakem primeru držati s Hrvati.35 V prvi polovici tridesetih
let prejšnjega stoletja po delni sprostitvi političnega življenja in nato po atentatu
na kralja Aleksandra, ko se je oblikovala strategija nadaljnjega delovanja SLS pa so
Kulovčeva in Koroščeva razhajanja prišla še bolj jasno do izraza.
Korošec in Kulovec sta simbolno nakazala svojo različno usmeritev že takoj
po odhodu iz konﬁnacije, ko se je Korošec odpravil na pogreb kralja Aleksandra
v Beograd, medtem ko se je Kulovec (skupaj z Natlačenom) temu odpovedal in
jasno pokazal svojo opozicijsko držo do beograjskega kraljevega dvora in njegove
politike. Korošec je po uboju na kralja Aleksandra brž "povsem konkretno potegnil
črto pod kariero političnega konﬁniranca in 'punktaša' ter dal vedeti, da so njegove usluge, ki so nenazadnje 'v interesu države', spet na voljo."36 Že pred tem se je
Korošec, ki sta ga snubila tako kralj kot tudi opozicija, željan vrnitve v politično
življenje kot 'lačen volk', po vrsti preigranih političnih kombinacij med kraljem,
srbskimi radikali in njim, dogovoril za sodelovanje z režimom.37 Do dogovora je
prišlo 8. oktobra 1934, temelj zanj pa je bilo Koroščevo zagotovilo lojalnosti kralju, monarhiji in enotni jugoslovanski državi.
Zaradi različnega razumevanja nadaljnje politične usmeritve SLS je prišlo med
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Gašparič, Korošec kot simbol Slovenske ljudske stranke, str. 143.
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Jure Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo. Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v
letih 1929–1935, Ljubljana 2007 (dalje: Gašparič, SLS), str. 227.
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Gašparič, SLS, str. 211.
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Koroščevimi privrženci in Kulovcem do globokih razhajanj že v času parlamentarnih volitev leta 1935. Tako sta somišljenika Kulovec in Natlačen celo želela izkoristiti politični trenutek in se volitev leta 1935 udeležiti na opozicijski listi Vladka Mačka.38 Kulovčevo razpoloženje ob teh dogodkih, kateremu je bil neposredna
priča, je Kazimir Zakrajšek opisal z naslednjimi besedami: "Spominjam se zlasti
dogodka ob volitvah, mislim Jeftičevih. Tisto nedeljo pred volitvami je prišel zvečer
zelo žalosten in potrt. 'Kaj Vam je danes, gospod minister?' Smo ga vprašali. 'Tako
žalostni ste.' 'I, kaj bi ne bil. Najžalostnejši moj dan je danes.' Povedal nam je, da je
dr. Maček poslal dva svoja odposlanca v Ljubljano vabit Slovence, da bi šli pri volitvah skupno v opozicijo. Celi dan je imelo vodstvo stranke posvetovanje z njima.
On, dr. Kulovec, je celi dan vse poskusil, da bi bil pregovoril voditelje, da bi sprejeli
ponudbe dr. Mačka in šli s Hrvati skupaj na volitve. Toda ni zmagala. To ga je silno
potrlo.'Jaz mislim, da smo naredili usodno napako,' je dejal."39
Tako stališče, ki naj bi ga zavzela SLS, naj bi po Kulovčevem prepričanju pomenilo nadaljevanje odločne protirežimske drže iz pretekle dobe, s katero si je
stranka pridobila ne malo simpatij med slovenskim volilnim telesom. Po Kulovčevem mnenju naj bi stranka še naprej vztrajala v opoziciji in z Mačkovo HSS skupaj iskala načelno rešitev slovenskega in hrvaškega vprašanja, kot so ga predvideli
obe stranki v svojih punktacijah v času Aleksandrove diktature, čeprav je tedanje
politične razmere, zamejene z septembrsko ustavo (1931), niso dopuščale, in je
uresničitev take zamisli tedaj bila še zelo oddaljena in hkrati tudi težko izvedljiva.
Mnenje, da je Koroščeva oportunistična odločitev za vstop v vlado, ki je temeljila na Aleksandrovi septembrski ustavi (1931), dejansko pomenila odklon od
programskih smernic SLS, začrtanih v t. i. ljubljanskih punktacijah, je bilo v katoliškem taboru zelo razširjeno in mu ni nasprotoval le Kulovec, temveč med drugimi
tudi dr. Marko Natlačen, dr. Anton Brecelj, Jakob Mohorič. Po drugi strani je to dejanje, ki so mu nekateri očitali, da "je najbolj slovenska stranka" zatajila slovenstvo
in podlegla jugoslovanstvu,40 Korošec svojim privržencem pojasnil z besedami:
"Sedaj prihaja čas, da se izpolni politična zamisel, kakor sva jo s Stojadinovi# em že
dolgo pripravljala. Možna je vladna kombinacija, ki bo vladala do kraljeve polnoletnosti in morda tudi še dlje. Na ta način bi naša stranka prišla iz opozicije v vlado,
kakor ste že dolgo želeli. Toda moram vam povedati sledeče: Ta vlada ne pomenja
izpolnjenja naših 16 letnih zahtev po slovenski samoupravi. Nato nam je pojasnil
sklep kraljevih namestnikov, da ustave iz leta 1931 ne bodo pustili spremeniti, ker
hočejo stanje, kakor so ga sprejeli, izročiti novemu vladarju. Notranjo politiko bo
torej treba voditi v okvirih obstoječih ustavnih zakonov. Slovenci avtonomije do
kraljeve polnoletnosti torej ne bomo dosegli. Gre le zato, da ostanemo v opoziciji
z vsem političnim rizikom, s katerim moramo računati, ali pa da gremo v vlado z
gotovostjo, da svojega celostnega programa sicer ne bomo mogli uresničiti, pač pa
nam bo dana možnost, da v vladi marsikaj neljubega in škodljivega preprečimo.
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Prav tam, str. 257–258.
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Zakrajšek, Ko smo šli, str. 48.
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Gašparič, SLS, str. 267.
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# e v danih razmerah stopimo v vlado, bo to pomenilo, da se zaenkrat odločimo
za oportunistično politiko. Ali dana bo verjetno možnost, da bomo iz vladnih klopi
uspešneje pripravljali izpolnjenje našega slovenskega narodnega programa, kakor
bi to mogli storiti v opoziciji."41
Kljub takemu diametralno nasprotnemu razumevanju strategije delovanja
SLS med Korošcem in Kulovcem po smrti kralja Aleksandra, te razlike niso prerasle v usodni razkol v stranki, predvsem po zaslugi Koroščeve nesporne avtoritete
v stranki in zanj značilne sposobnosti prilagajanja. Korošcu je namreč uspelo spor
začasno zgladiti s kompromisom, ko je oporečnikoma, ponudil visoka položaja
v stranki in oblastni strukturi. Tako je dr. Marko Natlačen postal ban Dravske banovine, Franc Kulovec pa glavni tajnik banovinskega odbora JRZ in član njenega
glavnega odbora v Beogradu. Gosar pa je, kljub nestrinjanju s Koroščevo politiko, na petomajskih volitvah je namreč nameraval skupaj z Ivanom Vesenjakom
nastopiti po "sigurnejši poti," na listi predsednika vlade Bogoljuba Jevtića,42 ostal
v SLS, vendar se je umaknil iz aktivnega političnega življenja.43 Sicer je skupina
oporečnikov na čelu z dr. Antonom Brecljem in Jakobom Mohoričem ustanovila
'staro' in 'pravo' SLS, ki se ni vključila v JRZ, a v tedanjih razmerah ni imel posebne
vloge. Po okupaciji in razkosanju Slovenije so slovenski komunisti v osvobodilno
organizacijo povabili 'staro' SLS, ker so bili prepričani, da po popolni diskreditaciji
starih voditeljev zaradi kolaboracije z okupatorji, ta skupina sodi med "edine grupacije iz starega klerikalnega tabora, ki so bile še sposobne, da igrajo v bodočem
slovenskem političnem življenju svojo vlogo."44 Tako je 'stara' SLS nekoliko večjo
težo dobila šele z vstopom v osvobodilno organizacijo, vendar je bila osrednja
vloga kot predstavnikom katoličanov v Osvobodilni fronta namenjena krščanskim socialistom, ki so postali ena od njenih temeljnih skupin. Tako je imela 'stara'
SLS določeno vlogo predvsem ob začetkih organiziranja osvobodilne organizacije, potem pa je kot 'periferna', 'gosposka' skupina, kot so slovenski komunisti
označevali plenumske skupine v OF, njena vloga in pomen z razvojem medvojnih
dogodkov vse bolj usihala. Ohranil pa se je njen simbolni pomen, tako je pomenilo razkritje, da je bil Anton Brecelj član vrhovnega plenuma OF po njegovi smrti
konec leta 1943 izredno hud politični udarec za katoliške kroge v Ljubljani.
S pomirjevalno gesto je skušal Korošec ob vstopu SLS v JRZ prebroditi napetosti v stranki, pa nasprotja v njej vendarle niso bila razrešena, temveč le potlačena.
Kompromis namreč ni uspel zgladiti razlik, ki so prišle ponovno do izraza šele po
Koroščevi smrti s Kulovčevim prihodom na čelo SLS. Tako se je Kulovčeva izvirnost dejansko pokazala predvsem v različnem dojemanju, s kakšno politiko in s
kakšnimi zavezništvi naj SLS v jugoslovanskih razmerah uresniči svoje dolgoročne
interese. V tej točki je Kulovec že na začetku nakazal, da bo njegova politika dru-
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Bojan Godeša – Ervin Dolenc, Izgubljeni spomin na Antona Korošca. Iz zapuščine Ivana Ahčina, Ljubljana
1999, str. 150.
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Gašparič, Korošec kot simbol Slovenske ljudske stranke, str. 149.
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Simšič, Andrej Gosar, str. 41.
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Boris Kidrič, Kratek obris razvoja Osvobodilne fronte in sedanja politična situacija v Sloveniji, Prispevki za
zgodovino delavskega gibanja, letnik 1 (1960), št. 1, str. 18.
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gačna od Koroščeve in s tem tudi potrdil napovedi poznavalcev tedanjih političnih razmer o strateški preusmeritvi katoliške stranke. Že prvi Kulovčevi koraki so
namreč kazali, da v tem pogledu pri novi usmeritvi stranke ne gre le za vprašanje
večje ali manjše načelnosti in nasprotja Koroščevim pragmatičnim oportunističnim političnim taktiziranjem, temveč dejansko za razhajanje, ki posega v temeljno usmeritev stranke.
Ključna sprememba po Koroščevi smrti je bila ta, da se je Kulovec, ki je bil vseskozi bolj naklonjen sodelovanju s Hrvati, poiskal za strateškega zaveznika voditelja HSS Vladka Mačka. Kulovec je skušal s povezavo z Mačkom obuditi politično
usmeritev, ki se je navdihovala v sodelovanju med slovensko katoliško stranko in
hrvaškimi pravaši v času habsburške monarhije45 in tako prekiniti s politiko, ki jo
je vpeljal Korošec z vstopom v jugoslovansko državo.
Z opustitvijo Koroščeve politične strategije sodelovanja s kraljevim dvorom
in s srbskimi političnimi krogi (predvsem z različnimi strujami radikalne stranke),
se je Kulovec tako močno približal Šušteršičevemu konceptu iz časa habsburške
monarhije, ki je temeljil predvsem na tesnem sodelovanju slovenskega katoliškega tabora s hrvaškimi politiki in zanemarjanju stikov s srbskimi političnimi dejavniki.46 Pri tem naj bi imelo pomembno vlogo tudi skupno katoliško poreklo,
tako da je imelo to sodelovanje tudi močne idejno-verske primesi, ki se je kazalo v
zadržanosti do 'pravoslavnega' Beograda.
Kulovec se je tudi dobro razumel in se je prijateljsko družil z Matijo Škerbcem,
ki je bil zelo kritičen do Korošca, za katerega je dejal: "Kako je mogel kot katoliški
duhovnik biti v vladi v Beogradu, kjer se je blatila katoliška vera! Njegova največja
napaka je v tem, da se je vezal na Jugoslavijo. Šušteršič je bil luč, Korošec njegova
senca. Šušteršiču ne seže niti do kolen, pa četudi lestev pristavi!"47
Naslonitev na kraljevi dvor in srbske politične kroge, ki je pri Korošcu izvirala predvsem iz speciﬁčnih položajih Slovencev in Hrvatov v novi državi, je sicer
bila njegova politična stalnica, a je bilo hkrati zanj značilno, da se je dinamično
in pragmatično prilagajal konkretnim razmeram in se na podlagi le-teh spuščal v
različne kombinacije. Od tu je tudi izvirala v precejšnji meri tudi upravičena oznaka Korošca kot oportunističnega politika. Tega pri Kulovcu ni bilo opaziti in je
zvesto sledil svoji usmeritvi slovensko-hrvaškega zavezništva, – po tem je bil tudi
najbolj politično prepoznaven – ki je bilo mišljeno kot dolgoročna opredelitev.
Kulovec je namreč razumel sodelovanje s Hrvati kot obliko strateškega zavezništva, temelječega na prepričanju o njuni zgodovinsko in naravno usojeni povezanosti. Kulovec se je tako zavzemal za načelno, "bratsko" sodelovanje, kot ga je
označil ob svojem prvem prihodu v Zagreb po izvolitvi za voditelja SLS, pri čemer
konkretne okoliščine in razmere za zavezništvo niso bile odločilnega pomena.
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Andrej Rahten, Zavezništva in delitve. Razvoj slovensko-hrvaških političnih odnosov v habsburški monarhiji
1848–1918, Ljubljana 2005.
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1998, str. 280–292.
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Bojan Godeša, Kdor ni z nami, je proti nam. Slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno fronto in
protirevolucionarnim taborom, Ljubljana 1995, str. 313.
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Skupaj z drugačnimi značajskimi potezami, Kulovec je namreč veljal za načelno
in premočrtno osebo in v primerjavi s Korošcem, manjšo politično avtoriteto, je
to pomenilo tudi spremembo v dinamiki in iniciativnosti ter uveljavitev določene
togosti v politiko SLS.
Korošec je s svojimi pobudami izkazoval precej večje ambicije tako na jugoslovanskem kot mednarodnem prizorišču, kjer je skušal dejavno oblikovati jugoslovansko politiko, kot pa Kulovec s svojo pasivno držo in sledenjem Mačku, do
katerega je bil v izrazito podrejenem položaju. V tem pogledu je šlo za dvoje različnih dojemanj, kako uresničevati slovenske, pa seveda tudi strankarske interese
v jugoslovanski državi. Korošec in Kulovec si poleg tesne naslonitve na Nemčijo
tudi nista želela razpada skupne države, čeprav jima je bil skupen tudi precejšen
dvom glede nadaljnjega obstoja Jugoslavije v tedanjih mednarodnih razmerah.
Medtem ko je Korošec izhajal iz različnih položajev Slovencev in Hrvatov v
Jugoslaviji, pa je bilo Kulovčevo izhodišče slovensko-hrvaško sodelovanje iz časov habsburške monarhije. Njuno različno razumevanje mednacionalnih razmerij
v Jugoslaviji je bilo temelj za različno strategijo.
Pri tem, ko se je Kulovec oziral po zgledih o slovensko-hrvaškem sodelovanju
iz časov habsburške monarhije, se zdi, da je premalo upošteval to, česar se je Korošec dobro zavedal, da sta položaja Slovencev in Hrvatov v jugoslovanski državi
vendarle speciﬁčna in v izhodišču različna do te mere, da zahtevata posebno in samostojno politično presojo konkretnih okoliščin, brez vnaprej določenega 'bratskega' sodelovanja, ki razen načelnega soglasja ni imelo opredeljenih konkretnih
skupnih stališč in delovanja.

IV.
Na razmere v Jugoslaviji in položaj Slovencev v njej sta v zadnjem obdobju prve
jugoslovanske države, ko je na vodilno mesto v SLS stopil Kulovec zaznamovala
predvsem dva dogodka, ki sta se zgodilo skoraj istočasno, in sicer sklenitev sporazuma Cvetkovič-Maček in ustanovitev banovine Hrvaške ter začetek druge svetovne vojne, ki so ga zaznamovali uspehi sil osi.
Vloga in pomen Slovenije kot geopolitičnega dejavnika v Jugoslaviji sta se
bistveno zmanjšala s podpisom sporazuma Cvetković-Maček avgusta 1939, ki je
nastal v veliki meri pod vtisom mednarodnih dogodkov (razpad Češko-Slovaške
in nastanek slovaške države) in je pomenil eno najpomembnejših notranje političnih sprememb v času prve jugoslovanske države. Ustanovitev banovine Hrvaške je pomenila hud udarec za dolgoletno Koroščevo pragmatično taktiziranje, ki
Sloveniji ni prineslo zaželenega rezultata, tj. avtonomije, obenem pa je bila slovenska politika, ki v novih razmerah ni več predstavljala pomembnega dejavnika, potisnjena na obrobje političnega dogajanja v Jugoslaviji in pred nove preizkušnje.
Britanski diplomati v Jugoslaviji so slovenski položaj po srbsko-hrvaškem sporazumu ocenjevali na sledeč način: "Slovenija, ki je sedaj izgubila privilegiran položaj, ki ga je imela dvajset let, spremlja sporazum z nelagodjem in celo strahom, ker
v zgodovini njihovih političnih odnosov s Hrvati ni ničesar, kar bi jim dajalo pra-
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vico da pričakujejo hvaležnost. Zaradi tega je bilo odločeno, da se nujno zahteva
iste privilegije, kakršne so dobili Hrvati; in da bi se šlo nasproti slovenskim željam,
je bil objavljen dekret o mogoči razširitvi enakih avtonomnih pravic tudi na druge
banovine. Sedaj komisija strokovnjakov proučuje položaj Slovenije. Toda kolikor
izgleda paradoksalna misel, malo je verjetno, da bi hrvaški ministri hiteli s tem načrtom, verjetnejše je, da bodo taktizirali z zavlačevanjem, v upanju, da bodo na
koncu Slovenci sprevideli, da je za njihove interese najboljše, da se vključijo v neko
razširjeno Hrvaško."48
Skoraj istočasno se je začela druga svetovna vojna, s katero je dokončno prenehala obstajati versajska ureditev Evrope, tako da je Slovenija postala v mednarodnih okvirih ogrožena zaradi vse bolj odkritih želja njenih sosedov, da si jo ozemeljsko razdelijo. Prav nasprotno pa se je hrvaški položaj tako znotraj Jugoslavije
kot tudi v mednarodnih odnosih z ustanovitvijo hrvaške banovine pomembno
okrepil. Vodja najpomembnejše slovenske politične sile Slovenske ljudske stranke
Anton Korošec je z vstopom v Cvetkovićevo vlado poleti 1940 in s tesno naslonitvijo na sile osi sicer skušal v Sloveniji nenaklonjenih okoliščinah izboljšati slovenski položaj tako v jugoslovanskih kot tudi mednarodnih okvirih, a mu je smrt
decembra 1940 preprečila uresničitev njegovih načrtov.49
Kulovec si je v želji po tesnem sodelovanju s Hrvati in kot znak dobre volje
za otoplitev medsosedskih odnosov takoj po prihodu na čelo SLS in z vstopom
v vlado prizadeval za rešitev ozemeljskih sporov glede štirih občin (Razkrižje).50
Kulovec se je kot minister v Cvetkovićevi vladi in kasneje tudi kot član kronskega sveta, o vseh pomembnejših odločitvah posvetoval z Mačkom, čeprav sta se
slovenski in hrvaški položaj, tako v jugoslovanskem kot širšem mednarodnem
okviru precej razlikovala. Tuji diplomati so njuno usklajeno delovanje obravnavali
s stališča, da obstajajo skupna hrvaško-slovenska stališča o vseh pomembnejših
tedanjih vprašanjih.
Maček je v svojih spominih označil Kulovca za svojega slovenskega prijatelja,51
vendar je prihajalo tudi med njima do nesoglasij. Tako je po podpisu sporazuma
med Cvetkovićem in Mačkom prišlo med Kulovcem in Mačkom do določene
ohladitve, vzrok zanjo pa naj bi bila Mačkova opazka Kulovcu, da se bo moral
sedaj dvajset let boriti, da bodo Slovenci dobili svojo banovino.52 Maček naj bi tudi
nasprotoval temu, da bi tudi Kulovcu pripadlo podpredsedniško mesto v vladi, z
utemeljitvijo, da bi se s tem zmanjšala njegova, to je Mačkova podpredsedniška
avtoriteta v vladi.
Takšne Mačkove poteze so potrjevale omenjena predvidevanja britanskih
diplomatov takoj po ustanovitvi banovine Hrvaške o hrvaški nenaklonjenosti
uresničitvi slovenske avtonomije. Tudi slovenski kulturni delavci so bili s strani

48
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Mačka, ko so ga prosili za pomoč, da bi prišlo do uresničitve slovenske banovine,
deležni le ironičnih opazk.53 Sprva je bil Kulovec sicer prepričan v iskrenost Mačkovih zagotovil o hrvaški podpori slovenski avtonomiji, 54 a se je kot kaže, postopoma njegovo zaupanje nekoliko omajalo. Po Ahčinovem pripovedovanju, ki ga
zabeležil njegov občudovalec Ruda Jurčec, naj bi bil Kulovec, potem ko je postal
voditelj SLS, nad hrvaško držo precej razočaran. Kulovec naj bi bil namreč prepričan, "da bo v Zagrebu našel kaj stikov in opore pri ljudeh, ki so izšli iz krogov Janeza
Ev. Kreka. Toda med njimi se je vse podrlo in so že hiteli v prve vrste šovinizma."55
Mačkov temeljni cilj v času Kulovčevega približevanja HSS je bil uresničitev
avgustovskega sporazuma (1939) s Cvetkovićem, ki je zagotavljal avtonomijo v
okviru banovine Hrvaške in utrditev lastne oblasti v njej. Hrvaški predstavniki v
vladi so bili zato na podlagi širokih pooblastil, ki jim jih je dajal sporazum, v glavnem osredotočeni na izgradnjo in utrditev lastnega položaja na Hrvaškem. Predsednik vlade Cvetković ni užival pretirane podpore med srbskim prebivalstvom in
srbskimi političnimi skupinami, tako da je bil njegov položaj v vladi razmeroma
šibek in precejšnji meri odvisen prav od Mačkove podpore. O vpadu vpliva SLS
na beograjski politični sceni po Koroščevi smrti, pa je bilo tudi že govora, tako da
je Mačku ustrezalo trenutno razmerje sil v vladi in si pri tem ni želel nikakršnih
sprememb.
Po Ahčinovem mnenju naj bi bila Mačkova pričakovanja naslednja: "Hrvati
želijo dualizem, dvojno monarhijo, in oni bi hoteli, da bi bili Slovenci podrejeni
njim. Oni razvijajo v letakih in na druge načine v slovenski propagandi los von
Belgrad in pravijo: 'Držite se nas, mi vam bomo vse dali, a ne Srbi.'"56
Mačkov odnos do Kulovca in slovenske avtonomije je tako kazal na prepričanje, da je z ustanovitvijo hrvaške banovine zagotovljena hrvaška prevlada nad
zahodno polovico jugoslovanske države, tako da si je vodja HSS predstavljal medsebojno sodelovanja na drugačnih temeljih, kot pa je to pričakoval Kulovec. Naslonitev na hrvaško politiko, ki naj bi bila po Kulovčevem prepričanju v boju za
slovensko avtonomijo proti beograjskemu centralizmu bolj načelna, se v razmerah sporazuma Cvetković-Maček ni izkazala tudi za bolj uspešno. Poleg tega Kulovec celotnega vodstva SLS s svojo strategijo povezovanja s HSS tudi ni prepričal,
tako da je ob razpravljanju o teh vprašanjih Ahčin jasno poudaril: "Mi nismo za ločitev od Srbov in Beograda."57 Za Kulovčevo delovanje v Mačkovi senci je bilo tudi
značilno, da je podpiral jugoslovansko približevanje silam osi in bil tudi za pristop
k trojnemu paktu. Zato je prozahodni državni udar 27. marca 1941 predstavljal
tako za Kulovca kot tudi Mačka negativno presenečenje, na katerega nista bila
pripravljena, tako da je to dejanje oba politika postavilo pred nove dileme.
Slovensko javno mnenje za razliko od hrvaškega ni pozdravilo pristopa Ju-
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goslavije k trojnemu paktu, kar se je zlasti pokazalo po 27. marcu 1941, ko je v
Ljubljani prišlo do podobnega odziva kot v Beogradu, čeprav v manjšem obsegu
in manj eruptivnih demonstracij.
Kljub temu so bila Kulovčeva pričakovanja v dneh po puču glede slovenskohrvaškega sodelovanja in iskanja skupne rešitve zelo velika. Zato je takoj po puču
Ivan Avsenek odšel kot posebni odposlanec SLS v Zagreb. Imel je posebno nalogo,
da se seznani s hrvaškim stališčem glede morebitnega sodelovanja Slovencev s
Hrvati v primeru sovražnega napada na državo. Vendar Avsenek po vrnitvi iz Zagreba glede sodelovanja s hrvaškim vodstvom "ni poročal nič pozitivnega." Kljub
temu so v vodstvu SLS vztrajali pri zastavljeni usmeritvi in so na seji SLS 30. marca
1941 sprejeli sklep o ponovnem odhodu posebnega odposlanstva v Zagreb, kjer
naj bi še enkrat poskušal priti v stik s hrvaškimi politiki in jih nagovoril za sodelovanje v primeru napada na Jugoslavijo, "če bi nastopile politične posledice, ki so
bile predvidene."58
Alojzij Kuhar je 2. aprila 1941 iz Beograda pisal Ivanu Ahčinu, uredniku Slovenca, da se Hrvati še niso povsem odločili in tudi pri njih je "vidno vodstvo" igralo
na jugoslovansko karto, medtem je "nevidni del" računal z drugimi možnostmi
in se nanje tudi pripravljal. Zato je treba iskati zveze z vidnim in nevidnim delom
hrvaškega narodnega vodstva.59 V četrtek, 3. aprila 1941, ko je bilo že povsem jasno, da je vojna neizogibna, je v spremstvu Franceta Gabrovška prišel v Slovenijo
še voditelj SLS Kulovec. Povedal je, da vlada ve, da se bo ustanovila samostojna
hrvaška država, takoj ko se bo začela vojna.60 V tedanjih pogovorih je Kulovec še
dejal, da Jugoslavije dejansko ni več in je bil skeptičen do njene ponovne obnovitve.61 Nato je Kulovec odpotoval nazaj v Beograd. Tu je začel uresničevati v Ljubljani dogovorjeno politiko. V dokumentu nemškega zunanjega ministrstva, ki ga
je prvi objavil Ferdo Čulinović je bilo zapisano, da sta slovenska voditelja Kulovec
in Krek menila, da je vojna neizbežna in z njo tudi propad Jugoslavije. Če se ne bi
našel za Slovence poseben izhod, bi morali Slovenci kot tudi Hrvati trpeti skupaj s
Srbi. Ker pa je njima Slovenija bila bližja kot jugoslovanska država, sta skušala najti
s pomočjo Nemčije drug izhod. Po njunem prepričanju sta bili na voljo dve možnosti, ali samostojna Slovenija ali skupna slovensko-hrvaška država. Skrbeli pa so
ju drugačni nemški načrti, po katerih bi bila Slovenija razkosana. Vse to sta 5. aprila 1941 povedala slovaškemu diplomatu v Beogradu Ivanu Milecu in ga prosila za
posredovanje pri nemških oblasteh. Za posredovanje slovaškega diplomata sta se
odločila zaradi strahu, da bi ju v Beogradu ubili, če bi stopila v neposreden stik z
nemškim veleposlaništvom.62 O podobnem predlogu je že 28. marca 1941, torej
dan po državnem udaru v Beogradu, razmišljal tudi jugoslovanski vojaški ataše v
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Berlinu Vladimir Vauhnik v pogovoru z Edmundom Glaise von Horstenauom.63 Iz
dosegljivih virov ni razvidno, ali je obstajala med Kulovčevo pobudo in Vauhnikovim predlogom povezava.
Čeprav voditelja SLS v Beogradu v predlogu slovaškemu diplomatu še vedno
nista izključevala povezave s hrvaško stranjo, je njuna enostranska pobuda nakazovala, da poskus skupnega slovensko-hrvaškega nastopa v primeru razpada
jugoslovanske države ne bo obrodil sadov.
Možnost za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med SLS in HSS ter poskus
skupnega razreševanja krize, je temeljila na skupnih izhodiščih, začenši z obojestransko negativno oceno puča in z vztrajanjem, da pristop Jugoslavije k trojnemu paktu ostane še naprej v veljavi, tako da se zunanjepolitična usmeritev države
naj ne bi spremenila.
Zaradi precej podobnih ocen negotovih razmer bi po sklepanjih v vodstvu
SLS usklajeno delovanje Slovencev in Hrvatov lahko okrepilo njuna položaja tako
proti pučistom kot tudi v mednarodnem okviru. Toda, ko se je razširila vest, da bo
takoj po napadu na Jugoslavijo ustanovljena hrvaška država, so se stvari bistveno
spremenile in položaja sosednjih narodov sta naenkrat postala zelo različna. Zanimanje za skupno delovanje je bilo odslej predvsem v interesu slovenske strani.
Temeljni razlog za poskus poglobitve sodelovanja s Hrvati, ko je postala domneva
o razpadu jugoslovanske države ob napadu nanjo zelo verjetna, je izviral predvsem iz prepričanja, da obstajajo v vodstvu HSS tudi nejugoslovanske inačice rešitve krize. Tako so se poskušali v SLS, "če bi nastopile politične posledice, ki so bile
predvidene," z uskladitvijo delovanja s HSS, navezati na hrvaška prizadevanja za
ustanovitev samostojne države in jih preoblikovati v skupno slovensko-hrvaško
državo. S tem so obudili pobudo pred prvo svetovno vojno vodilnega katoliškega
politika Ivana Šušteršiča, nezadovoljnega z nastankom jugoslovanske države pod
žezlom srbskih Karadjordjevićev, ko je italijanskim oblastem leta 1919 predlagal
ustanovitev hrvaško-slovenske republike.64 V aprilskih dneh 1941 so pobudnike
vodili sicer drugačni razlogi kot Šušteršiča, ideja je izvirala v prvi vrsti iz razočaranja nad nepričakovanim pučističnim delovanjem (srbskih) politikov ter iz tega
izvirajočega prepričanja, da za nastali položaj, kjer ni bilo več prostora za jugoslovansko državo, nista odgovorni niti slovenska niti hrvaška stran.
Po nekaterih vesteh iz tistega časa lahko sklepamo, da je prišlo do določenega
usklajevanja oz. vsaj izmenjave mnenj med Mačkom in Kulovcem. Tako naj bi, po
poročilu nekega nemškega zaupnika 31. marca 1941, imela v primeru nemškega napada na Jugoslavijo enako stališče tako Kulovec kot tudi Maček, in sicer da
se tedaj nameravata javno obrniti na nemško stran po zaščito in pozvati prebivalstvo k redu in miru. Mačkovo tedanje stališče do slovenskega vprašanja lahko
razberemo iz razgovora z nemškim odposlancem Walterjem Malletkejem 1. aprila
1941, ko je voditelj HSS odločno odklanjal možnost odcepitve Slovenije in hkrati
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tudi njeno razkosanje.65 Smisel tedanjega slovensko-hrvaškega sodelovanja pa je
Maček v pogovoru z Malletkejem označil, kot da je dogovorjeno, da se Slovenija
priključi Hrvaški.66
Poskusu naslonitve na Mačkovo HSS in ustanovitve skupne slovensko-hrvaške države je bil cilj, ki je najbolj zanimal politike v SLS. Njihov namen je bil jasen,
s hrvaško pomočjo se nekako izvleči iz nezavidljivega položaja, toda na hrvaški
strani za to ni bilo prave pripravljenosti. Pričakovanja vodilnih članov SLS glede
sodelovanja pri vzpostavitvi skupne slovensko-hrvaške države so se dokončno
izjalovila, ko se je nemška pozornost pri reševanju hrvaškega vprašanja povsem
preusmerila na ustaše, saj Maček s svojo usmeritvijo v nemških načrtih ni prišel
več v poštev.
Pričakovanje vodstva SLS glede ravnanja voditelja HSS v primeru razpada Jugoslavije se niso uresničila, predvsem zato, ker so napačno ocenili, kakšno vlogo je
bil Maček pripravljen sprejeti pri reševanju hrvaškega vprašanja v okviru 'novega'
reda. Maček se je namreč odločil, da se v tem pogledu ne bo neposredno izpostavil, temveč se bo trenutno raje umaknil v ozadje in počakal na nadaljnji razvoj
dogodkov. Tako se je Maček po treh dneh sodelovanja v Simovićevi vladi 7. aprila
1941 odločil za izstop iz vlade ter vrnitev na Hrvaško. Na njegovo mesto podpredsednika v vladi je stopil Juraj Krnjević, po razglasitvi NDH pa je Maček pozval
hrvaško prebivalstvo k lojalnemu sodelovanju z novimi oblastmi.
V novih razmerah se je najboljši položaj obetal Hrvatom (predvidena ustanovitev samostojne države), zato se je celotna pobuda usmerila k podobni rešitvi
tudi za Slovence, tako da je za tedanji vrh katoliške politike hrvaški primer predstavljal vzor. To je bila nato strateška usmeritev SLS, ki so jo njeni voditelji skušala v
prvih mesecih okupacije uresničiti predvsem v domovini, saj v emigraciji, v kateri
so se po spletu okoliščin znašli nekateri vodilni možje SLS, za nadaljevanje Kulovčeve in Krekove pobude z dne 5. aprila 1941 ni bilo več nobenih možnosti.
Natlačenovo delovanje po 6. aprilu 1941 kot vodje Narodnega sveta je bilo
usklajeno in dogovorjeno že pred napadom in del širšega načrta vodstva SLS. To
velja tako za ustanovitev Narodnega sveta (Kulovčeva pobuda 3. aprila 1941 po
zgledu na Narodni svet iz leta 1918) in za ključno akcijo v primeru razpada jugoslovanske države, ki sta jo dva dni zatem sprožila Kulovec in Krek.
Ustanovitev NDH, ki so jo razumeli kot dokončni razpad jugoslovanske države, je bila za Natlačena znak, da začne tudi v Sloveniji z dogovorjeno akcijo. Kot
je iz omenjene dejavnosti razvidno, je vodstvo SLS pred napadom na Jugoslavijo
celo bolj računalo na povezave z Mačkovo HSS, za katero je predvidevalo, da ima
v 'rezervi' tudi nejugoslovanske rešitve, kot na samostojno slovensko državo. Po
napadu na Jugoslavijo Natlačen na sodelovanje s hrvaško stranjo v danih okoliščinah ni mogel računati. Vest o ustanovitvi NDH je pomenila predvsem to, da je
odpadla možnost skupne slovensko-hrvaške države, ker so bile tudi zveze z Za-
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grebom prekinjene67 in se je bil Natlačen prisiljen preusmeriti k samostojnemu
iskanju rešitve slovenskega vprašanja.
V skladu s predhodnim dogovorom je skušal v Ljubljani ban Dravske banovine Marko Natlačen prodreti z idejo samostojne slovenske države pod nemško
zaščito, a je bil v svojih poskusih neuspešen, ker na nemški strani ni bilo nikakršnega posluha za to pobudo. Kasnejša Natlačenovo naslonitev na Italijane (predlog združitve slovenskega ozemlja pod Italijo in ustanovitve slovenske avtonomne enote pod italijanskim protektoratom, priznavanje aneksije Ljubljanske
pokrajine ter vstop v konzulto in njen obisk v Rimu pri papežu in Mussoliniju)
je pomenilo nadaljevanje s strani Kulovca in Kreka začete pobude, ki je izvirala
iz prepričanja o dolgotrajnosti prevlade sil osi ter predpostavke, da v takih razmerah obnovitev Jugoslavije ni verjetna. To je pomenilo dejansko priznavanje
debelacije Jugoslavije, kar se je ujemalo s stališčem sil osi glede rešitve jugoslovanskega vprašanja. Takega stanja pa ni priznavala mednarodna zavezniška skupnost in s tem tudi jugoslovanska vlada v emigraciji, ki je kljub okupaciji in razkosanju še vedno priznavala mednarodnopravni obstoj jugoslovanske države. S
poskusi pridobiti si podporo na osni strani je Natlačen prenehal šele po obisku
v Rimu junija 1941 in še to ne zato, ker bi menil, da je ta politika zgrešena, temveč ker na drugi strani ni bilo nobenega pozitivnega odgovora. Usoda Slovenije
je bila zapečatena že pred napadom na Jugoslavijo, ko je Hitler v pripravah na
njeno okupacijo posebej poudaril, da Slovenci (in Srbi) nikoli niso bili nemški
prijatelji, tako da je bilo Kulovčevo in Natlačenovo delovanje že vnaprej obsojeno na neuspeh. To dejstvo se je tekom dogodkov izkazalo za SLS kot srečna
okoliščina, ki je omogočila stranki njeno nadaljnje politično preživetje. Glavno
breme zgrešene politične usmeritve SLS v kritičnih aprilskih dneh, katere pobudnik je bil Kulovec, je tako po spletu okoliščin padlo na Natlačena, kateremu je
sicer močno kompromitiranemu uspelo v domačih razmerah zadržati vodilni
položaj v stranki, a je bil v očeh Britancev moralno-politično povsem diskreditiran in zanje kot politik ni bil več verodostojen.
Sporno delovanje SLS je bilo v nasprotju z dolgoročnimi slovenskimi interesi
in zavezniškimi cilji in zato odpira celo vrsto vprašanj (formalno-pravnih, moralno-etičnih, političnih itn.), na katera bo potrebno še odgovoriti. Zgrešenosti
svojega političnega ravnanja so se zavedli tudi njegovi pobudniki v katoliškem
taboru. V težnji po političnem preživetju so zato skušali prvotne namene svoje
politike prikriti ter jih z različnimi manipulativnimi posegi retroaktivno predstaviti v podobi, ki jim je v spremenjenem razumevanju položaja najbolj odgovarjala.
Istočasno je prišlo do spremembe v strategiji, od iskanja rešitve pri silah osi, se je v
domovini postopoma izoblikovala nova politika, ki so jo prilagodili zavezniškim
ciljem in sčasoma tudi jugoslovanski rešitvi slovenskega vprašanja. Ta preobrat v
strategiji je sicer le začasno, kot se je kasneje izkazalo, omogočil politično preživetje vodilne katoliške elite tudi v spremenjenih okoliščinah.
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V.
Ob zadnjem srečanju s predstavnikom SLS Ivanom Avsenekom v negotovih dneh
aprila 1941 v Zagrebu, ko so Mačka nagovarjali k skupnem nastopu, je glede nadaljnjega sodelovanja voditelj HSS le neobvezno dejal, da bodo po vojski Slovenci
in Hrvati nujno navezani drug na drugega,68sicer pa ni dal nikakršnih zagotovil
glede sodelovanja v vojnih razmerah. Maček je bil očitno prepričan, da naj vsak
po svoje rešuje razmere doma in da usklajeno sodelovanje v vojnih razmerah ni
niti smiselno niti možno. Skladno s takim Mačkovim stališčem sta najpomembnejši predvojni stranki na Slovenskem in Hrvaškem delovali povsem samostojno,
a sta ves čas okupacije ohranjali stike ter izmenjavali mnenje o položaju. Iskali sta
skupna izhodišča in usklajevali odnos do ključnih vprašanj povojne ureditve (npr.
do obnove jugoslovanske države in njene notranje ureditve), toda kaj več niso
niti dopuščale razmere, kjer sta se obe največji predvojni stranki na Hrvaškem in
Sloveniji znašli v politični defenzivi in sta morali predvsem reševati svoj domači
položaj.
Nekoliko drugačne so bile razmere v emigraciji, kjer so se v Simovićevi vladi
v novih okoliščinah oblikovali novi odnosi, ki so bili zaznamovani s srbsko-hrvaškim sporom. Ni se sicer obnovilo stanje pred sporazumom Cvetković-Maček,
toda v veliki meri v nejasnih razmerjih glede bodoče notranje ureditve države, so
slovenski politiki znova postali pomembnejši politični dejavnik, čeprav so bili po
smrti Kulovca in pa zlasti Korošca brez v jugoslovanskem okolju vplivnih in karizmatičnih osebnosti. Tako srbski kot hrvaški politiki so snubili slovenske z različnimi ponudbami, a hkrati so oboji sumili Slovence, da preveč držijo z 'nasprotno'
stranjo. Slovensko stališče o teh vprašanjih je bilo izraženo v nekem pismu poleti
1942: "Niti eno niti drugo Vam ni novo, in le kaže, da bi vas hoteli obe stranki pritegniti na svojo stran v nesrečno borbo, v katero se sedaj, ko je vse bolno od sovraštva
in nezaupanja, nikakor ne kaže mešati. # e boste znali obojestranskim ekstremnostim ostati enako daleč in če boste razumevali upravičene pritožbe ene in druge
strani, bi utegnili res imeti pri gradnji bodoče države važno delo."69
Čeprav je v negotovih aprilskih dneh Maček zavrnil slovensko pobudo za
ustanovitev skupne slovensko-hrvaške države, pa je med okupacijo pobuda prišla
s hrvaške strani. Tako je Juraj Krnjević, vodilni politik HSS v emigraciji, večkrat
ponudil ustanovitev slovensko-hrvaške države. Franc Snoj si je v svojih spominih
zabeležil: "Hrvati so bili samo navidez enotni. /…/ Dr. Krnjevi# pa se je v tem okolju
znašel le v sili razmer in dejansko ni bil za Jugoslavijo ali pa morda le za takšno
obliko Jugoslavije, v kateri bi vladali Hrvati. Dr. Krnjevi# mi je ob neki priliki dejal:
'Jugoslavije ne bo več. Hrvatska pa bo ostala. Ali Slovenci kaj razmišljate kaj bo v
tem primeru s Slovenijo? Mi Hrvati vam nudimo bel list; napišite nanj svoje pogoje,
mi jih že vnaprej sprejemamo, in ustanovimo hrvatsko-slovensko državo!'"70

68

Arhiv republike Slovenije (ARS) 1660, Osebna zbirka Izidorja Cankarja (dalje: Cankar), f. 8. Od Fajfarja (Ivan
Avsenek), 18. avgust 1943.

69

ARS 1660, Cankar, f. 6. Pismo Izidorja Cankarja 27. julija 1942 Mihi Kreku.

70

Snoj, Spomini, Delo, 23. april 1999, str. 7.
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Tudi kasneje so se sicer pojavljali predlogi o vzpostavitvi skupne slovenskohrvaške države (npr. predlog o konfederaciji med NDH in Slovenijo pod okriljem
nemškega rajha iz leta 194471), ki pa niso nikoli zares zaživeli.
Najpomembnejši slovenski politik v emigraciji Miha Krek je skušal sprva do
neke mere nadaljevati Kulovčevo predvojno politiko tesnega zavezništva s Hrvati,
in je npr. še jeseni 1941, ko je v mednarodnih okvirih obstajal dvom, da bo Jugoslavijo še moč obnoviti, razmišljal, da bi bila v tem primeru za Slovence še najboljša rešitev (pred samostojno slovensko državo!) prav skupna slovensko-hrvaška
država.72 Toda sčasoma je Kreka, ki je sicer stal na jugoslovanskem stališču, vnema
do skupne slovensko-hrvaške države v primeru, da Jugoslavija ne bi bila obnovljena, minila in je poleti 1942 zapisal: "S Hrvati pa ne grem, ker je veliko možnosti, da
bodo ob koncu vojne tretirani kot izdajalski, osovinski, premagani narod in nočem, da v tem slučaju Slovence kakorkoli bremene."73 Kasneje je tudi Ivan Avsenek
zapisal, da bo "ideja slovensko-hrvaške države povsod sprejeta kot slaba in zasilna
rešitev balkanskega problema. Bilo bi že boljše, če bi se v tem slučaju postavilo načelo samostojne države, povezane z Balkansko unijo."74
Tako stališče vodilnih politikov SLS je pomenilo dejanski konec politične
usmeritve, ki jo je v katoliškem taboru skušal uresničiti predvsem Kulovec. Njegova zamisel iskanja skupne slovensko-hrvaške poti se je izkazala že ob Mačkovi zavrnitvi sodelovanja aprila 1941 za neuresničljivo. Po Kulovčevi smrti ob nemškem
bombardiranju Beograda 6. aprila 1941 pa se je ta ideja v spremenjenih okoliščinah v očeh njegovih naslednikov postopoma izčrpala. Slovenski katoliški politiki
so sicer tudi med vojno ohranjali stike z Mačkom in njegovimi privrženci in bili "z
Zagrebom v najboljših odnosih" ter bili prepričani, "da se bomo z njimi lahko sporazumeli," toda hkrati opozarjali, "da je to sožitje možno le na podlagi popolnega
dualizma," kar naj bi odgovarjalo tudi hrvaškemu načelu – vsakemu svoje.75

71

Boris Mlakar, O političnih programih slovenske kontrarevolucije, Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, (1982), št. 1–2, str. 218–219; Bojan Godeša, Rožman in vprašanje državnega okvira med drugo svetovno
vojno, v: Rožmanov simpozij v Rimu, Celje 2001, str. 200.

72

ARS 1660, Cankar, f. 6. Pismo Mihe Kreka Francu Snoju 8. septembra 1941.

73

Bojan Godeša, Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno, Ljubljana 2006, str. 217.

74

ARS 1660, Cankar, f. 8.

75

ARS 1660, Cankar, f. 8. Od Fajfarja (Ivan Avsenek), 18. avgust 1943.
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Bojan Godeša
KULOVEC AND HIS ALLIANCE WITH HSS – A CHANGE
IN THE POLITICAL STRATEGY OF SLS AFTER THE DEATH OF KOROŠEC

SUMMARY
The article addresses the change in strategy of the SLS after the death of Korošec, when Franc
Kulovec took over the leadership of the Catholic Party. Korošec mostly coordinated his political activity in cooperation with the royal court and various Serbian political groups, since his
thinking was based on the presupposition that Slovenes and Croats had a di# erent position in
Yugoslavia. Kulovec established close ties with Maček’s HSS, following the example of SloveneCroatian cooperation from the days of the Habsburg Monarchy. Croatian politicians, who were
in a completely di# erent position after the Ban’s Province of Croatia was established, showed
no such readiness to cooperate, and above all imagined it on completely di# erent terms than
Kulovec. At the time of the Cvetković-Maček government, Maček’s HSS were pleased with the
existing distribution of power, where both partners in the government, its president Cvetković, who enjoyed no wide support in Serbian political space, as well as Kulovec were relatively
weak. For this reason, contrary to Kulovec’s expectations, Maček did not support initiatives for
Slovene autonomy and thus kept Kulovec in a subordinate position. The di# erences in the conceptualizations of Slovene-Croatian cooperation became most apparent after the pro-Western
coup in Belgrade on the 27th March 1941, an unpleasant surprise for both Maček and Kulovec.
Kulovec had high expectations for Slovene-Croatian cooperation and the search for a joint solution. When the news broke that NDH (The Independent State of Croatia) was going to be
established, the leadership of SLS was convinced that this meant the end of the Yugoslav state
and tried to synchronize its activities with HSS. SLS joined in the e# orts of the Croatian side for
the establishment of an independent state that would be transformed into a common SloveneCroatian state. However, the attempt to establish a joint Slovene-Croatian state under a German
protectorate, with which Kulovec tried to resolve the Slovene question within the new order
in April 1941, was rejected by the Croatian side. Following the model of Croatia, the strategy of
SLS was used in Ljubljana in an attempt to establish an independent Slovene state, ﬁrst under a
German and later under an Italian protectorate; however, to no avail. After Kulovec’s death, his
successors at the head of SLS abandoned the political orientation of joint Slovene-Croatian activities and supported independent activities and equal relations with both Croats and Serbs.
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Izvleček:

Prispevek obravnava politično, propagandno in vojaško delovanje Jugoslovanskega odbora iz Italije, ki je bil politični organ slovenske in hrvaške manjšine iz
Italije med drugo svetovno vojno. Glavni cilj odbora je bila priključitev celotne
Julijske krajine k Jugoslaviji, ki je po prvi svetovni vojni pripadla Italiji. Odbor uradno ni bil polnopravni zastopnik narodnih interesov Slovencev in Hrvatov iz Italije, saj mu jugoslovanska begunska vlada te funkcije ni priznala. Med slovenskimi
člani velja omeniti predsednika dr. Ivana Marijo Čoka in tajnika prof. Ivana Rudolfa, med hrvaškimi člani odbora pa velja omeniti dr. Dragovana Šepića, med vojno
šefa kabineta vlade dr. Ivana Šubašića in avtorja elaborata Jadransko vprašanje.
Čeprav člani odbora niso dosegli vseh zastavljenih ciljev, lahko rečemo, da so tudi
oni v veliki meri pripomogli k skupni zmagi nad silami osi.

Ključne besede:

Jugoslovanski odbor iz Italije, Julijska krajina, Ivan Marija Čok, Ivan Rudolf,
Dragovan Šepić, Kairska kriza.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 423–438, 35 cit., 7 slik.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Nastanek Jugoslovanskega odbora iz Italije in začetne težave
Jugoslovanski odbor iz Italije (dalje odbor) je bil politični organ slovenske in
hrvaške manjšine iz Italije med drugo svetovno vojno, ki je v zadnjih letih postal podrobneje raziskana tema zgodovinarjev.1 V starejši literaturi, predvsem o
Prekomorcih,2 so odbor prikazovali precej poenostavljeno, ocenjevali so ga v bistvu negativno, češ da je bil promonarhično in pročetniško usmerjen ter da je hotel izkoristiti jugoslovansko vojsko, ki bi se formirala v emigraciji, da bi prišlo do
vzpostavitve predvojne Jugoslavije. Pozneje naj bi odbor začel podpirati partizansko gibanje le zaradi oportunističnih teženj. Njegovi člani so odbor proglašali za
edinega predstavnika jugoslovanske manjšine iz Julijske krajine, kar pa ni ustrezalo mnogim Slovencem v emigraciji, saj so menili, da je bil ustanovljen z namenom,
da bi njegovemu vodji, dr. Ivanu Mariji Čoku, zagotavljal uradni naziv ter vpliv, ki
mu ga tak položaj daje. Že od samega začetka okupacije je odbor hotel delovati v
skladu z zunanjo politiko jugoslovanske begunske vlade, zato si je želel, da bi ga
slednja priznala s funkcijami, kot jih je imel v prvi svetovni vojni Jugoslovanski
odbor v Londonu in Ženevi.
Saša Rudolf, sin tajnika odbora Ivana Rudolfa, v svoji knjigi Xolotl piše,3 da je
odbor nastal že v času Rudolfovega ilegalnega delovanja v Beogradu tik pred okupacijo Jugoslavije. Gorazd Bajc pa na osnovi Čokovega pisma britanskemu zunanjemu ministru Anthonyu R. Ednu, navaja, da je odbor deloval vsaj od septembra
1939 dalje in da verjetno ne bomo nikoli izvedeli točnega datuma ustanovitve.4
Nastal naj bi torej že pred zasedbo Jugoslavije, in sicer na pobudo nekaterih predstavnikov nekdanjih liberalno oz. narodnjaško usmerjenih političnih organizacij
Slovencev in Hrvatov iz Italije, ki so se na začetku leta 1940 domenili z Zvezo jugoslovanskih emigrantov iz Julijske krajine, da ustanovijo vzporedni komite. Ta

1

Gorazd Bajc, Iz nevidnega na plan, Koper 2002 (dalje: Bajc, Iz nevidnega na plan), str. 75–133; isti, Zapletena
razmerja: Ivan Marija Čok v mreži primorske usode, Koper 2000 (dalje: Bajc, Zapletena razmerja), str.
98–111; Samo Kristen, Meje in misije, Ljubljana 2006 (dalje: Kristen, Meje in misije), str. 5–23, 57–84,
206–229; isti, Istrsko vprašanje, Ljubljana 2002 (dalje: Kristen, Istrsko vprašanje), str. 5–1162; Aleksej Kalc,
L'emigrazione slovena e croata dalla Venezia Giulia tra le guerre ed il suo ruolo politico, Annales, letnik 8
(1996), št. 4 (dalje: Kalc, Lemigrazione), str. 23–60; Saša Rudolf, Xolotl, Gorica 1996 (dalje: Rudolf, Xolotl),
str. 55–101. Glej tudi npr. Dušan Biber, Dr. Ivan Marija Čok kot uslužbenec OSS, Prispevki za novejšo zgodovino (zbornik Milice Kacin Wohinz), letnik XL (2000), št. 1 (dalje: Biber, Dr. Ivan Marija Čok) str. 231–238;
Matjaž Klemenčič, Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji: naseljevanje, zemljepisna razprostranjenost in
odnos ameriških Slovencev do stare domovine od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne, Maribor
1987 (dalje: Klemenčič, Ameriški Slovenci), str. 112–279. Med hrvaškimi, srbskimi italijanskimi avtorji so
o odboru in Čoku pisali še Antun Giron, Mario Mikolić, Ljubo Boban, Veselin # uretić in Antonio Giulio de
Robertis. Prispevek je nastal s pomočjo literature in arhivskih dokumentov, zlasti privatnega arhiva prof.
Ivana Rudolfa iz Trsta (dalje PAIR). Gradivo prof. Ivana Rudolfa mi je s pomočjo dr. Gorazda Bajca prijazno
dal v upogled Saša Rudolf.

2

Npr. Albert Klun, Prekomorci v narodnoosvobodilni vojni, Koper 1976 (dalje: Klun, Prekomorci v NOB), str.
12, 640, 900; isti, Iz Afrike v narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije, Ljubljana 1976 (dalje: Klun, Iz Afrike),
str. 86, 121–124; isti, Domovina je ena, Prekomorci – borci NOVJ v Osvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, na domačih in tujih tleh, Ljubljana 1986 (dalje: Klun, Prekomorci), str. 79–81; Manojlo Babić, Miroslav
Luštek, Tankisti prekomorci, Ljubljana 1996 (dalje: Babić, Luštek, Tankisti), str. 16–21; Srečko Vilhar in
Albert Klun, Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov v Afriki, Ljubljana 1970, (dalje: Vilhar–Klun,
Narodnoosvobodilni boj), 118–144, 160.

3

Rudolf, Xolotl, str. 55, 56.

4

Bajc, Iz nevidnega na plan, str. 76.
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Ivan Rudolf pri urejanju časopisa Bazovica (PAIR/1)

naj bi v primeru razširitve vojne na Jugoslavijo, predstavljal interese primorskih in
istrskih Slovencev ter Hrvatov v inozemstvu. Odbor je sestavljalo 24 članov, ki so
bili razdeljeni na dve skupini: 12 znanih osebnosti je bilo iz Julijske krajine, drugi
12 pa je bilo emigrantov.5 Poleg Čokovega odbora je lastni načrt o ustanovitvi Jugoslovanskega odbora imel tudi prozahodno usmerjeni hrvaški politik Venčeslav
Vilder, vendar se je njegov načrt izkazal za politično blodnjo.
Pomladi 1940 so se povečali pritiski in aretacije italijanske policije, kar je privedlo do drugega tržaškega procesa decembra 1941. Odbor je tako izgubil večino
članov v Julijski krajini, tako da so preostali člani prevzeli pobudo. Dne 8. februarja 1941 je bil predvojni predsednik Zveze emigrantov, dr. Ivan Marija Čok, izbran
za predsednika odbora in dobil pooblastilo (ki so ga podpisali dr. Mirko Vratović,

5

Bajc, Zapletena razmerja, str. 98, 99.
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Zapisnik seje Jugoslovanskega odbora iz Italije, 5.
junij 1941 (PAIR/8)

dr. Mihovil Bradamante, Albert Rejec, Ivan Rudolf, Danilo Zelen, Anton-Ante Iveša, Ante Rojnić, dr. Lavo Čermelj, dr. Branko Vrčon, dr. Drago Marušič in dr. Vinko
Rapotec), da vodi politično akcijo za priključitev Primorske in Istre k Jugoslaviji.6
Dva dni kasneje je odbor sprejel skupno zahtevo, ki jo je naslovil na jugoslovansko
vlado, naj mu prizna položaj polnopravnega zastopnika narodnih interesov Slovencev in Hrvatov v Istri, Trstu in na Goriškem, kar pa se ni zgodilo. Čok ni nehal
s svojim političnim delovanjem, saj je dan pred napadom na Jugoslavijo, 5. aprila
1941, obveščal predsednika vlade generala Simovića o ciljih odbora. S podobno

6

Kalc, L'emigrazione, str. 47; omenjeno pooblastilo je bilo za nekatere podpisnike sporno, vendar je Albert
Rejec zatrjeval, da je imelo polno veljavo.
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Zapisnik seje Jugoslovanskega odbora iz Italije, 5.
junij 1941 (PAIR/8)

vsebino je 15. aprila Čok obveščal tudi jugoslovanskega veleposlanika v Moskvi
Milana Gavrilovića.7
Po vojaškem razbitju Jugoslavije je odbor premestil svoje delovanje v emigracijo, kamor sta odšla tudi Čok in Rudolf. Za člane odbora v emigraciji je bilo značilno stalno prilagajanje razmeram, vedno v luči končnega cilja, ki je bila priključitev celotne Julijske krajine k Jugoslaviji. Že v predvojnem času so člani odbora
vzdrževali stike z Britanci in njihovimi obveščevalnimi službami ter posredovali
pri generalu Wavellu, da bi dovolil odboru rekrutacijo jugoslovanskih prostovolj-

7

Ljubo Boban, Hrvatska u diplomatskim izveštajima izveštajima, 1941–1943, Zagreb 1988, str. 20, 22.
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Zapisnik seje Jugoslovanskega odbora iz Italije, 5.
junij 1941 (PAIR/8)

cev med italijanskimi ujetniki. Člani odbora so tudi nameravali komunicirati med
sabo, tako da sta Čok in Rudolf pred odhodom v emigracijo, marca 1941, obljubila, da bosta eksekutivo odbora obveščala, dokler bo to mogoče. Iz Rudolfove
zapuščine je razvidno, da je bila komunikacija z zasedeno domovino zelo slaba.8
V hrvaškem delu odbora moramo omeniti dr. Dragovana Šepića, Josipa Mohorovičića in Vjekoslava Primuža, ki so bili izbrani v vodstvo odbora kot pooblaščeni
delegati na seji 5. junija 1941.9 Hrvaški diplomat, publicist in zgodovinar, Dragovan Šepić, politični emigrant iz Istre, je bil leta 1943 izbran za šefa kabineta vlade
Ivana Šubašića, znan pa je tudi po avtorstvu elaborata Jadransko vprašanje, kjer
obravnava problematiko meje med Italijo in Jugoslavijo ter kako naj bi potekala
etnična meja med Slovenci in Hrvati v Istri. Šepić v elaboratu predlaga osvoboditev
primorskih Slovencev in istrskih Hrvatov ter priključitev njihovega naselitvenega
ozemlja k matični Jugoslaviji. Poklicna diplomata in emigranta Josip Mohorovičić

8

Bajc, Iz nevidnega na plan, str. 87.

9

PAIR, ovoj 8 (dalje: PAIR/8), Zapisnik seje Jugoslovanskega odbora iz Italije, 5. 6. 1941.
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in Vjekoslav Primuž, oba aktivna v Zvezi emigrantov že pred vojno in v vodstvu odbora, sta z imenovanjem Šubašićeve vlade postala tajnika njegovega kabineta. Maja
1941 so v odboru načrtovali, da bi se Primuž pridružil Čoku v Londonu, Šepića pa
bi premestili v Washington, kjer naj bi delal propagando pri zbiranju prostovoljcev
za jugoslovansko vojsko iz Severne Amerike. Mohorovićić naj bi bil premeščen v
Buenos Aires v Argentino, kjer bi skrbel za propagando in zbiranje prostovoljcev v
Južni Ameriki. Mohorovičić je nato odšel v južno Afriko. od kjer je na začetku leta
1942 odpotoval v New York, kjer je postal Šubašićev osebni tajnik. Čok je voditeljem
britanske tajne službe (Special Operations Executive – SOE) predlagal Primuža za
propagandno sekcijo, kjer bi skrbel za radijske govore. Verjetno je Čok s tem pripomogel, da je Primuž prišel v London in tako je po Čokovem odhodu v ZDA, postal
njegov namestnik. Prav tako je v London prišel tudi Šepić, ki se je tam večkrat sestal
s Čokom.10 Tekom vojne so hrvaški člani odbora postali vedno manj aktivni, saj so
bili zasedeni z drugimi nalogami v vladi dr. Ivana Šubašića, kar pa ne pomeni da niso
sledili ciljem odbora. Ta je od samega začetka deloval na treh področjih, in sicer političnem, propagandnem in vojaškem.

Politično in propagandno delovanje Jugoslovanskega odbora iz Italije
Cilji političnega delovanja odbora so bili, da postane vprašanje Julijske krajine
splošen problem Jugoslavije, da jugoslovanska begunska vlada to vprašanje sprejme v svoj program, ki bi osvoboditev vseh Jugoslovanov izpod Italije priznala za
enega od svojih vojnih ciljev in odbor potrdila kot legitimnega in legalnega predstavnika Slovencev in Hrvatov iz Julijske krajine.11
Zaradi tega je odbor, 1. maja 1941, izročil jugoslovanski begunski vladi spomenico o svojih nalogah in jo prosil, naj bi vlada vzela njegove politične cilje v
svoj politični program. Vendar člani vlade, zmedeni zaradi dogodkov v domovini, niso upoštevali želja odbora.12 Dne 7. junija 1941 so v Jeruzalemu člani odbora, Čok, Rudolf, Rybá# , Mohorovićić in Šepić, stopili v stik z Britanci in sprejeli
sledeče sklepe: "Razširitev zahodnih meja Jugoslavije napram Italiji in zahteva
neobhodno pomoč ter podporo celotne jugoslovanske vlade; Posebni stiki, posvetovanja in sodelovanja s slovenskimi ter hrvaškimi člani vlade so potrebni tudi
zato, ker naša stvar še speciﬁčno zadeva Slovence in Hrvate; Zavedajoč se, da je
akcija Jugoslovanskega odbora iz Italije narodna, koristna in v teh časih potrebna, pričakuje Jugoslovanski odbor iz Italije, da bo jugoslovanska vlada priznala
ta odbor kot zastopnika narodnih teženj in interesov Slovencev in Hrvatov v Trstu, Istri in na Goriškem in da se bo z njim posvetovala v vseh vprašanjih, ki se
nanašajo na Istro, Trst in Goriško."13

10

Bajc, Iz nevidnega na plan, str. 83, 84.

11

PAIR, ovoj 4 (dalje: PAIR/4), Jugoslovanski odbor iz Italije Simoviću, Jeruzalem, 10. 5. 1941, 14. 5. 1941.

12

PAIR/4, Rudolf poveljniku jugoslovanskih čet na Srednjem vzhodu, Kairo, 27. 11. 1942.

13

PAIR/8, Sklepi seje, Jeruzalem, 7. 6. 1941.
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Glasilo Jugoslovanskega odbora iz Italije Bazovica (NUK)

Kljub dobro zastavljenim ciljem se je večina članov odbora kmalu začela oddaljevati. Predsednik odbora se je sicer strinjal z zahtevo hrvaških predstavnikov
v vladi, da se v njihovi akciji naslonijo na slovenske in hrvaške ministre, vendar to
vprašanje ne bi smelo biti vzrok za interna nesoglasja v vladi, saj je bilo potrebno
tudi sodelovanje s srbskimi ministri. Nato so člani odbora naslednji dan predali
predsedniku vlade resolucijo, kjer je poudarjena razširitev zahodnih meja nasproti Italiji.14
Odbor je torej na začetku sodeloval z jugoslovansko begunsko vlado in s tem
posredno podpiral tudi četniško gibanje Draže Mihailovića. S tem je bilo delovanje
odbora blizu protirevolucionarnim krogom v Sloveniji, kot je bila Slovenska zaveza, čeprav nimamo še dokazov o medsebojnih stikih med vojno.15 Jugoslovanska
begunska vlada se v času svojega delovanja nikakor ni mogla poenotiti na ravni
deklaracije, v kateri bi bili poleg notranjepolitičnih jasno začrtani tudi njeni zunanjepolitični cilji. Sprva si je Čok prizadeval za združitev četnikov in partizanov,
potem pa je postopno uveljavljanje partizanskega gibanja vplivalo tudi na Čoka
in odbor, ki so se vedno bolj oddaljevali od četniškega gibanja in jugoslovanske
begunske vlade. Tito je postajal za odbor primernejši zaveznik v doseganju naj-

14

Kristen, Istrsko vprašanje, str. 86.

15

Bajc, Iz nevidnega na plan, str. 92.
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važnejšega cilja, ki je bil priključitev Primorske in Istre k Jugoslaviji. Spremembo
v nastrojenosti simpatij do Tita zasledimo najprej pri Čoku, nekoliko kasneje pa
tudi pri Rudolfu. Rudolf sicer ni nasprotoval vstopu v partizane, bil pa je prepričan,
da če bi slovenski in hrvaški vojaki na Bližnjem vzhodu vstopili kot prvi bataljon
narodnoosvobodilne partizanske vojske v 8. zavezniško armado, bi to napravilo
dober vtis na Britance.16
Propagandno delovanje je bilo tesno povezano s političnimi cilji. Propaganda je bila usmerjena v okrepitev vedenja o ozemeljskih zahtevah Jugoslovanov in
zahtevah po priključitvi Julijske krajine. V ta namen so člani odbora tiskali članke
v časopisju, tiskali brošure in knjige ter pripravljali radijske govore in sporočila v
podporo ozemeljskim zahtevam Jugoslovanov. Močna propaganda za priključitev
Julijske krajine se je začela že spomladi 1941. Dr. Boris Furlan, tržaški pravnik in po
vojni obsojenec Nagodetovega procesa, je na zaslišanju razlagal, da je bila osnova
propagande knjiga dr. Lava Čermelja Life-and- Death Struggle of a national minority.
Tej knjigi so sledile izdaje novih brošur, revij in spomenic med katerimi je najpomembnejšo vlogo odigralo glasilo JOI, Bazovica, ki jo je urejal Ivan Rudolf.17

Delovanje Jugoslovanskega odbora iz Italije na vojaškem področju in
Kairska kriza
Pred vojno je obstajalo več načrtov, kako naj bi se emigranti iz Julijske krajine
vključili v boj proti silam osi. Iz Beograda je prišla direktiva o zbiranju primorskih
prostovoljcev, katerih zbiranje so vodili Drago Marušič, Branko Vrčon in Ivo Sancin. Takoj po napadu na Jugoslavijo je bila ustanovljena Soška legija, ki pa ni bila
učinkovita.18
Malo pred okupacijo Jugoslavije je skupna organizacija jugoslovanskih emigrantov dala odboru nalogo, da zbira prostovoljce v emigraciji za primorsko legijo. Pri tem so odboru veliko pomagali Britanci, ki so obljubili, da bodo legijo ﬁnancirali pod pogojem, da bo delovala pod njihovim nadzorstvom. Sklenili so tudi sodelovanje v posebnih operacijah z britanskimi tajnimi službami, o čemer pa niso
poročali jugoslovanski vladi, ampak le jugoslovanskemu veleposlaniku v Moskvi
Milanu Gavriloviću. 19 V emigraciji je tako deloval dvojni načrt zbiranja prostovoljcev: prvi je potekal v organizaciji slovenskih primorskih liberalnih narodnjakov
pod nadzorom Britancev; drugega pa je načrtovala jugoslovanska begunska vlada,
ki je pripravljala bataljon prostovoljcev na Bližnjem vzhodu. Oba načrta zbiranja
prostovoljcev sta se združila in dopolnjevala. Nastala naj bi majhna armada, ki bi
delovala s pomočjo Britancev in imela cilj osvoboditev domovine.20

16

Prav tam, str. 94.

17

Prav tam, str. 98–101.

18

Prav tam, str. 106.

19

Prav tam, str. 107.

20

Rudolf, Xolotl, str. 58.
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Odbor je svoje delovanje skušal 'legitimirati' ne le s predvojno dejavnostjo TIGR-a21, ampak tudi s formiranjem lastnih sil v sestavi rednih vojaških enot jugoslovanske vojske na Bližnjem vzhodu. Tako so člani odbora z britanskim dovoljenjem rekrutirali v jugoslovansko vojsko številne Slovence in Hrvate iz Istre in Primorja, ki so pristali v britanskih taboriščih kot italijanski ujetniki. Z novonastalo
vojsko je odbor nameraval poseči v osvobajanje domovine, po tem ko bi razmere
za to dozorele.22 Zbiranje za jugoslovansko kraljevo vojsko je bil 'nukleus' kasnejših partizanskih prekomorskih brigad. Obenem je bilo z Britanci domenjeno, da
bodo najboljši izbrani za komandose in padalce v sodelovanju z britansko tajno
službo Military Intelligence 6 (MI6)23 in SOE. Odbor si je prizadeval dobiti motivirano in pripravljeno vojaško enoto, ki bi jo ob pravem trenutku uporabili, s tem da
bi jo poslali na Primorsko, kjer bi s silo obdržala meje do mednarodnega priznanja.
Čok je tako iskal po politični in propagandni poti podporo vseh protihitlerjanskih
zaveznikov, Rudolf pa je skrbel za zbiranje in urjenje vojaške enote.24
Z uradnim britanskim dovoljenjem so predstavniki odbora do pomladi 1944
prečesali številna zbirna ujetniška taborišča na afriškem kontinentu in celo v Indiji ter s tem pripomogli k rekrutaciji prostovoljcev iz vrst italijanskih vojakov ujetnikov slovenske in hrvaške narodnosti v vrste jugoslovanske vojske na Bližnjem
vzhodu. Tako je Rudolf zbral okoli 500025 prostovoljcev, ki so po zaslugi odbora
odšli v Narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije (NOVJ). Obenem so prve britanske misije MI6-SIS in SOE v Sloveniji sestavljali omenjeni slovenski padalci, ki so
nato imeli pri partizanih v okviru misij pomembne zadolžitve.
Konec leta 1943 je jugoslovansko vojsko na Bližnjem vzhodu zajela huda
kriza, ki je vplivala na delovanje odbora. Prišlo je do upora prostovoljcev v jugoslovanski vojski na Bližnjem vzhodu. Poleg nasprotij med prosrbskimi oﬁcirji in
navadnimi vojaki je na Bližnji vzhod prihajalo vedno več informacij o situaciji v
domovini, tako da je vedno več vojakov izražalo simpatije do partizanskega gibanja. Prišlo je do t. i. Kairske krize, ki je vplivala na nadaljnji razvoj odbora. Čok in
Rudolf sta tako pri Britancih izgubila precej podpore, saj zanje nista bila več zanimiva. Čok je pisal britanskemu glavnemu štabu, da nima političnih ambicij glede
izbire vojakov za NOVJ in da se zaveda, da so vsi Slovenci v Sloveniji množično v
Osvobodilno fronto (OF). Odbor ni protestiral proti partizanskemu gibanju, ampak proti metodam, ki so privedle do rekrutacije iz 'naših' vrst, kajti vedno bolj se
je kazalo, da bi morala biti vsa druga gibanja izven OF uničena. Člani odbora so
ugotavljali, da je napočil čas za odhod iz jugoslovanske vojske v OF, zato so hoteli,
da se to zgodi uradno med 'nami' in OF. Odbor je imel vtis, da vse to organizira
britanska ISLD-MI6 iz Kaira, s šefom Jamesom B. Millarjam, ki je bil tedaj v Bariju.

21

TIGR (Trst, Istra, Gorica, Reka), tajna narodno revolucionarna organizacija, nastala na Nanosu leta 1927.

22

Kristen, Meje in misije, str. 12.

23

MI6 ali Secret Intelligence Service (SIS), na Bližnjem vzhodu je bila kritje za njeno delovanje Inter-Services
Liaison Department (ISLD).

24

Bajc, Iz nevidnega na plan, str. 105.

25

Natančnejšega števila izbranih prostovoljcev ne poznamo. Obrazložitev številk nam podaja dr. Gorazd Bajc
v: Bajc, Iz nevidnega na plan, str. 323.
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Pobuda Jugoslovanskega
odbora iz Italije za zbiranje prostovoljcev za
jugoslovansko vojsko v
emigraciji (The National
Archives – TNA, London)

Odbor je podal predloge, da se mu povrne avtoriteta pri zbiranju prostovoljcev,
da se loči iz vrst jugoslovanske vojske vse provokatorje, da se povpraša vse vojake
in oﬁcirje, ki si želijo vstopiti v NOVJ, k Mihailoviću ali pa so neodločeni in da vse
jugoslovanske enote na Bližnjem vzhodu preidejo pod neposreden nadzor britanskega vrhovnega poveljstva za Srednji vzhod.26
Kmalu odbor v Kairu ni imel več razloga za obstoj, saj je nabiranje prostovoljcev prišlo popolnoma v okvir NOVJ, politično delovanje v Kairu pa ni imelo
več nobene veljave, tako da je novembra 1944 prišlo tudi do prenehanja izhajanja Bazovice.27 Čokovo in Rudolfovo delovanje so vedno bolj omejevali in jasno
je bilo, da tudi vlada v emigraciji ni imela nobene moči, saj je novi mandatar dr.

26

PAIR/4, Jugoslovanski odbor iz Italije britanskemu glavnemu štabu, januar 1944.

27

Bajc, Iz nevidnega na plan, str. 216–220.
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Ivan Šubašić napovedal, da bodo vsa imenovanja odvisna od Beograda. Rudolf je
skušal odboru dobiti kakšno novo funkcijo, zato je februarja 1945 predlagal, da bi
predsedstvo in tajništvo odbora preselili v Italijo, nato v Trst in da bo odbor nudil
pomoč zaveznikom pri obravnavi vprašanj delavstva in nameščencev v tržaškem
pristanišču. Nobeden od predlogov ni prejel pozitivnega odziva. Kljub temu lahko
povzamemo, da je odbor odigral pomembno vlogo pri zbiranju jugoslovanskih
prostovoljcev in pri sodelovanju z britanskima tajnima službama SOE in ISLD.
Kljub velikim prizadevanjem mu ni uspelo formirati in obdržati enotne vojaške enote, ki bi jo ob pravem trenutku poslali na Primorsko. Kljub močni politični
propagandi in iskanju politične podpore, pa odbor ni dosegel formalnega priznanja kot glavnega predstavnika Slovencev in Hrvatov iz Julijske krajine.

Jugoslovanski odbor iz Italije v povezavi z SOE in OSS
Zveza z britanskimi tajnimi službami je potekala že pred okupacijo Jugoslavije,
in sicer preko Čoka, Rudolfa in Rejca. Sekcija D in kasnejša SOE sta preko njih
organizirali akcije čez jugoslovansko-italijansko in avstrijsko mejo ter pošiljale
TIGR-u material za izvajanje sabotaž. Britanski tajni službi sta uspešno sodelovali
z raznimi slovenskimi ilegalnimi organizacijami, v katerih so delovali tudi člani
odbora in jih označevale kot nacionalistične, subverzivne in liberalno napredne.
Pojavljale so se pod raznimi imeni kot Cok's organization, Cok's irredentist organization, Cok's party, Slovene Patriotic Organization, Slovene Democratic Group
ter Bertie and Blondie's organization in AHN, kar sta najverjetneje oznaki za TIGR.
Iz konteksta v britanskih dokumentih lahko določimo, ali se podatki nanašajo le
na slovenske protifašistične in protinacistične skupine, ki so delovale vzhodno od
rapalske meje, ali pa širše na organizacijo TIGR na zahodni strani rapalske meje.28
Čok in Rudolf sta s pomočjo britanskih tajnih služb 5. marca 1941 zbežala iz
konﬁnacije v Srbiji, kjer sta odpotovala v Carigrad, Jeruzalem in Kairo. Po okupaciji Jugoslavije so si Britanci prizadevali, da bi imeli varne in dobre kanale, preko
katerih bi lahko komunicirali s skupinami na okupiranih območjih. Pri tem so
izkoristili predvojne povezave Čoka in Rudolfa z SOE in njenimi predhodnicami. SOE je vlogo Čoka in Rudolfa videla kot ključno zaradi težav, ki jih je imela
pri usklajevanju dela z jugoslovansko begunsko vlado, saj so znotraj nje potekali
številni spori. Vlogo odbora je videla tudi v propagandnem delu, zbiranju jugoslovanskih prostovoljcev v Afriki in pri vzpostavljanju komunikacij z okupirano
Jugoslavijo. Čok in Rudolf sta SOE poslala veliko mnenj o politični situaciji v jugoslovanski begunski vladi in različnih misijah v Jugoslaviji.29 Avgusta 1941 je Čok
prišel v London, kjer je 9 mesecev deloval sedež odbora. Tam je nadaljeval sodelovanje z jugoslovansko begunsko vlado in v javnosti na vse načine propagiral

28

The National Archives, London (TNA), fond SOE (HS), HS 5/965, Nero D/H4, Report on SO2 activities in
Nortwest Jugoslavia, 27. 9. 1941; Blaž Torkar, Rekrutacija in urjenje slovenskih pripadnikov misij britanske
uprave za posebne operacije, diplomsko delo, Ljubljana 2005, str. 22; Bajc, Iz nevidnega naplan, str. 53.

29

Bajc, Zapletena razmerja, str. 111–116
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Predsednik JOI dr. Ivan
Marija Čok (NŠK OZ)

problematiko Julijske krajine in prispeval k iskanju ujetnikov po ujetniških taboriščih. Čokovo aktivnost so zaznali tudi v Political Intelligence Department, ki ga je
hotela vključiti v propagandne namene.30 Že takoj po prihodu na britanski otok
je Čok želel izvedeti britansko stališče o Julijski krajini, vendar so Britanci ostajali zadržani in niso dajali nikakršnih ozemeljskih obljub.31 Čok je kot predsednik
odbora nenehno čutil neupoštevanje s strani jugoslovanske emigrantske vlade in
Britancev, saj so bili uradni sogovorniki predstavniki Slovenske ljudske stranke
(SLS) s Krekom na čelu. Krek je bil namreč uradni predstavnik Slovencev pri Britancih in tudi član jugoslovanske emigrantske vlade. Čokove slabe odnose s SLS so
zaznali tudi Britanci, ki so Čoka videli kot opozicijo, ki je kritizirala jugoslovansko

30

Prav tam, str. 118.

31

Prav tam, str. 119.
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emigrantsko vlado. Odnosi med odborom in jugoslovansko emigrantsko vlado
so se krhali predvsem glede mejnega vprašanja, saj je bila vlada nasprotna širjenju
slovenskih meja.32
Čokova preselitev v ZDA, konec leta 1941, je pomenila nadaljevanje propagande in prizadevanja, da se obvešča o krivični meji in da si odbor pridobi priznanje zahodnih zaveznikov kot uradni predstavnik Jugoslovanov iz Italije. Nadaljevali so se spori s predstavniki SLS, vendar je kljub temu pričel z objavami člankov
o situaciji v Julijski krajini in trdil, da je jugoslovanska begunska vlada sprejela program njegovega dela. Čok je kot zunanji sodelavec pričel sodelovati z ameriško
tajno službo O# ce of Strategic Services (OSS), za katero je pisal analitična politična
poročila. Ameriški funkcionarji so bili mnenja, da ni bil primeren za njihovo delovanje, poleg tega pa so bili njihovi odnosi s partizani že dovolj tesni. Kvečjemu bi
lahko prišel v poštev za tajno delovanje. Pričakovali so, da bi jim lahko pomagal, v
primeru da bi postal član jugoslovanske begunske vlade. Sodelovanja z OSS je bilo
konec januarja 1944, ko je Čok uradno podprl in pozival jugoslovanske vojake na
Bližnjem vzhodu, da vstopijo v Titovo vojsko.33

Dragovan Šepić in elaborat Jadransko vprašanje34
Šepićev elaborat je bil napisan za nekdanjega hrvaškega bana in kasnejšega mandatarja vlade, dr. Ivana Šubašića, ravno v času pričakovanja zavezniškega izkrcanja
na Jadranu. Tedaj je Britance tudi zanimalo, kako bi eventualno rešili mejno vprašanje, saj so očitno računali na to, da se bo predvojna (rapalska) meja Italije deloma zamenjala v korist Jugoslavije V elaboratu je Šepić zapisal cilje in težnje Jugoslovanov iz Italije, kjer je poudaril, da Italija sistematično spodkopava sosednjo
kraljevino in anticipira politiko mednarodnega fašizma. Šepić je nato skušal po
etničnem principu razmejiti področja večinsko slovenskega in večinsko hrvaškega ozemlja. Podal je etnično mejo v Istri, kjer je ugotavljal, da Slovenci predstavljajo
večino v celotnem t. i. Primorju in severni Istri do linije, ki gre od vasi Klana (med
Snežnikom in Reko) do mesteca Umag na zahodni obali Istre. Na jugu od te črte
naj bi v večini živeli Hrvati. Ta formulacija je bila očitno v skladu s konsenzualnim
stališčem hrvaško-slovenskega vodstva odbora do interne razmejitve. Glede vprašanja jugoslovanskih ozemeljskih revindikacij do Italije, vlada še ni zavzela enotnega stališča, zato je podal generično opredelitev. Šepić je nato poudaril, da lahko
Slovenci in Hrvati na osnovi etničnega načela upravičeno zahtevajo, da slovenski
in hrvaški kraji, ki jih je Italija dobila po prvi svetovni vojni, pripadajo Jugoslaviji.
Odbor je bil glede med z Italijo s svojim realističnim stališčem o jasno razberljivi
etnični meji, kakršno je prišlo do izraza tudi v Šepićevem Jadranskem vprašanju,

32

Prav tam, str. 124.

33

Biber, Ivan Marija Čok kot uslužbenec OSS, str. 387.

34

Arhiv Republike Slovenije, enota za dislocirano arhivsko gradivo III (dalje: AS III), teh. enota 580, 80–1, Proces
Nagode, Boris Furlan, Dragovan Šepić: Jadransko pitanje, London, 19. 3. 1943, str. 7727–7736. Natančnejšo
analizo in interpretacijo Šepićevega elaborata podrobneje: Kristen, Istrsko vprašanje, str. 14, 15.
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tudi dokaj daleč od koncepcij SLS, ki je zahodne meje Velike Jugoslavije videla na
maksimalistični jeruzalemski črti, se pravi na zahodu do reke Tilment in na severu
do Visokih Tur. Zanimivo je vsekakor to, da sam Šepić v svojem obsežnem historiografskem opusu nikdar ni omenil obstoj odbora in njegovega elaborata.
Deset dni pred objavo Šepičevega elaborata je britanski veleposlanik pri jugoslovanski kraljevi vladi, sir George Rendel, zaprosil podpredsednika jugoslovanske
vlade dr. Juraja Krnjevića iz Hrvatske seljačke stranke (HSS), naj mu točno navede
ozemlje, ki naj bi po predstavah HSS sestavljalo hrvaško državo pod jugoslovansko federativno monarhijo. Šele v popravljenem drugem odgovoru iz junija 1943,
se je Krnjević opredelil glede meje v Istri, in sicer Dragonja–Šapjane kot meje Hrvaške. Tako so vsi hrvaški (tudi partizanski) subjekti stali na stališču Dragonje kot
mejne črte. Vprašanje narodnostne in upravnopolitične razmejitve v Istri je nato
šlo svojo pot, mimo ugotovitev Šepića. O etnični in upravnopolitični razmejitvi v
Istri so nato odločali samo še na terenu oziroma znotraj partizanskega gibanja.35

35

Boris Mlakar, ocena knjige: Samo Kristen, Meje in misije, Ljubljana 2006, v: Prispevki za novejšo zgodovino,
letnik XLVII (2008), št. 1, str. 208–211.
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Blaž Torkar
THE YUGOSLAV COMMITTEE FROM ITALY:
AN ATTEMPT AT SLOVENE-CROATIAN COOPERATION IN RESOLVING
THE QUESTION OF PRIMORSKA

SUMMARY
The Yugoslav Committee from Italy tried to resolve the question of the Julian Region by annexing it to Yugoslavia. The Committee declared itself as the only representative of the Yugoslav
minority from the Julian Region; however, many émigré Slovenes disagreed with this. Older literature about the overseas brigades projected a negative view of the Committee. It claimed it was
pro-monarchic and pro-Chetnik oriented, and maintained that it wanted to use the Yugoslav
army in the Middle East with the purpose of reinstalling the pre-war state system in Yugoslavia.
The Committee later apparently started supporting the Partisan movement only because of its
opportunistic tendencies.
The Committee had 24 members of Slovene and Croatian ethnicity, who were divided into
two groups: 12 famous persons were from the Julian Region; the other 12 were émigrés. The
main goal of the Committe was to annex the entire Julian Region to Yugoslavia and notify the
international community about an unjust border with Italy. In military terms, the Committee tried to recruit as many volunteers as possible from the ranks of Italian prisoners of war of Slovene
and Croatian ethnic origin from the Julian Region to join the army of the Yugoslav King in the
Middle East. This recruitment process for the Royal Army later became the 'nucleus' of the later
Partisan overseas brigades. The Committee had an agreement with the British according to which the best volunteers of the Yugoslav Royal Army would become commandos and saboteurs for
the British MI6 and SOE Secret Services.
The most prominent Croatian member of the Committee was Dr. Dragovan Šepić, who
headed the war Cabinet of Dr. Ivan Šubašič’s government and was the author of the expert study
The Adriatic Question. In it he presented the development of the Italian Irredentist movement,
the problem of the Italian-Yugoslav border, and the ethnic boundary between Slovenes and
Croatians in Istria, which roughly followed the Klana–Umag line. Once Šubašić became Prime
Minister, the Bazovica newspaper went out of circulation and a mutiny of volunteers in the Yugoslav army in the Middle East happened (at the end of 1943 and the beginning of 1944), the
Committee found itself on a side track. Members of the Committee failed to reach all of their
goals during the war; however, we can say that they made an important contribution to victory over the Fascist and Nazi powers. Even though the Committee was not recognized o# cially
as a representative of Slovenes and Croatians from Italy, its intensive political and propaganda
activity added considerably to the fact that the international public ﬁnally became aware of the
situation on the Yugoslav North-Western border.

438

S tudia
H istorica
S lovenica
UDK 94(497.4=163.4)"1945":726.84
1.01 Izvirni znanstveni članek

Povezani s preteklostjo
Prikrita grobišča Hrvatov na Slovenskem

Mitja Ferenc
Dr., izredni profesor
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: ferenc.mitja@guest.arnes.si

Izvleček:

Ob koncu 2. svetovne vojne se je čez slovensko ozemlje pomikala vojska Nezavisne države Hrvatske, ki jo je spremljala množica civilistov. V strahu pred Jugoslovansko armado in novimi oblastmi so se nameravali predati Angležem in Američanom. Ogromna množica beguncev je od njih pričakovala zagotovitev mednarodnih konvencij o vojnih ujetnikih. Pred Pliberkom so se morali predati Titovim
oblastem, veliko število je bilo zajetih še na slovenskem ozemlju, manjši del, ki je
uspel prečkati državno mejo, pa so Angleži vrnili. Vojaški zmagovalci zanje niso
imeli milosti. Vrnitev so spremljale množične likvidacije, zlasti ustašev in domobranskih častnikov, ki so v hrvaškem kolektivnem spominu znane kot 'Bleiburška
tragedija' in 'Križni put' ali 'Marševi smrti'. Življenje je izgubilo najmanj več deset
tisoč ljudi, ki so bili nato še izbrisani iz javnega spomina. Množična grobišča, posamezni grobovi ter žrtve v njih 'niso obstajali'. Grobišča so bila zravnana z zemljo, zakrita, uničena. Od leta 2002 poteka sistematično iskanje, evidentiranje in
od leta 2006 tudi sondiranje in urejanje grobišč. Najmnožičnejše tovrstno grobišče
je protitankovski jarek na Teznem z več tisoči žrtvami, večinoma oseb hrvaške narodnosti.

Ključne besede:

Bleiburg, 'marši smrti', 'križev pot', prikrita grobišča, povojni poboji, množična
grobišča, protitankovski jarek, Tezno, hrvaški domobrani, ustaši.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 439–456, 29 cit., 7 slik.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Eno od poglavij druge svetovne vojne, o katerem še vedno iščemo odgovore na
mnoga odprta vprašanja in o katerem vemo zelo malo, so dogodki neposredno
po končani vojni. To je bil čas zaključnih bojev za osvoboditev države in pregon
okupatorja, vendar tudi čas krvavega maščevanja zmagovalcev nad poraženci. To
je bil čas, ko je v likvidacijah največkrat brez sodišč in sodb izgubilo življenje na tisoče ljudi. Izvensodni pomori so se dogajali tudi drugje po Evropi, vendar nikjer –
če vzamemo v ozir odstotek prebivalcev – toliko kot na ozemlju Slovenije, kamor
se je maja 1945 zlilo veliko število vojakov in civilistov z vseh prostorov tedanje
Jugoslavije, med katerimi je bila večina iz Nezavisne države Hrvatske (NDH).
Konec 1944. leta in na začetku 1945. leta se je začel postopen in hkrati dokončen umik nemških divizij iz jugovzhodne Evrope proti Avstriji in Madžarski.
Spremljalo ga je nenehno napredovanje jugoslovanskih partizanov proti zahodu.
Ko je spomladi 1945 postalo jasno, da je kapitulacija Nemčije le še vprašanje dni
in ne mesecev, je takratno državno vodstvo Neodvisne države Hrvaške v začetku
maja sprejelo odločitev o postopnem umiku vojske in civilistov s hrvaškega ozemlja in o njihovem organiziranem odhodu proti Sloveniji in Avstriji, čeprav je ta
umik ali beg trajal že od druge polovice leta 1944, ko so jugoslovanski partizani
zavzeli prva vzhodna bosanska in vzhodna hrvaška območja. Ogromno vojske in
še več neoboroženih civilistov (ocenjuje se, da je bilo okoli pol milijona ljudi) se
je odpravilo v zahodne hrvaške kraje in naprej proti Sloveniji in Avstriji. V strahu
pred Jugoslovansko armado in novimi oblastmi so se nameravali predati Angležem in Američanom. Ogromna množica beguncev, ki je zapuščala svoje domove,
je od njih namreč pričakovala zagotovitev mednarodnih konvencij o vojnih ujetnikih.
Zavezniške oblasti so sredi maja 1945 odločile, da vse Jugoslovane, ki so služili nemškim oboroženim silam, izročijo Titovim oblastem in da z jugoslovanskega ozemlja ne sprejmejo več nobenih enot.1 Tako je konec vojne glavnino umikajočih beguncev iz Hrvaške dosegel še na slovenskih tleh. Pred Pliberkom se je ta
množica 15. maja 1945 pod britanskim pritiskom predala jugoslovanski vojski.
Ocene o številu ujetnikov so različne, vendar je bilo z Bleiburškega polja v ujetništvo odvedenih ali pa od Britancev izročenih okoli 100.000 pripadnikov Hrvatskih oboroženih sil, katerim pa lahko prištejemo še neznano, vendar nesporno
veliko število civilistov.
Del hrvaških begunskih kolon se je uspel prebiti iz partizanskega in britanskega obroča na Pliberškem polju, prodreti nekoliko globlje v Avstrijo in se predati tamkajšnjim britanskim vojnim silam, ki so nadzirale tisto območje. Vendar so
tudi te skupine Hrvatov izročili v Jugoslavijo.2 Večji del hrvaških beguncev so Angleži vrnili v Jugoslavijo večinoma med 18. in 24. majem 1945, sledili so jim Srbi,

1

Antony Cowgill – Thomas Brimelow – Christoper Booker, The Repatriations from Austria in 1945. The
Report of an Inquiry, London 1990 (dalje: Cowgill–Brimelow–Booker, The Repatriations), str. 10, 248.

2

O umiku in predaji Hrvaških oboroženih sil pred Pliberkom je bilo v hrvaškem zgodovinopisju zlasti pa v
memoarski literaturi objavljenih že veliko del. Glej npr. John Ivan Prcela in Dražen Živić, Hrvatski holokaust
– dokumenti i svjedočanstva o poratnim pokoljima u Jugoslaviji, Zagreb 2001, in tam navedeno literaturo.
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Razorožena hrvaška vojska (Muzej novejše zgodovine, Ljubljana)

Črnogorci med 24. in 27. majem in končno Slovenci med 28. in 31. majem 1945.3
Le delu velike množice hrvaških vojakov in civilistov se je uspelo z orožjem s
Pliberškega polja in še v nekaj drugih smereh v manjših skupinah prebiti do razmeroma varnejšega ameriškega zasedbenega območja v Avstriji in do begunskih
taborišč v Italiji. Najštevilnejša skupina beguncev pa ni nikoli prečkala slovenskoavstrijske meje, ker jo je jugoslovanska vojska obkolila in prijela že na slovenskem
ozemlju.
Ne glede na to, v kateri skupini so se znašli pobegli in kasneje izročeni ali ujeti
pripadniki Hrvaških oboroženih sil in civilno prebivalstvo, je bila njihova usoda
žal enaka in tragična. Vojaški zmagovalci zanje niso imeli milosti. Vrnitev pred Pliberkom zajetih beguncev po Dravski dolini proti Mariboru in dalje proti Hrvaški
in južnejšim jugoslovanskim pokrajinam so spremljale množične likvidacije, zlasti
ustašev in domobranskih častnikov, ki so v hrvaškem kolektivnem spominu znane kot 'Bleiburška tragedija' in 'Križni put' ali 'Marševi smrti'.4
Obračun zmagovalcev s poraženci je bil posebej krut, saj je brez sodnega po-

3

Cowgill–Brimelow–Booker, The Repatriations, str. 303–304. Več o tem glej npr. Boris Mlakar, Slovensko
domobranstvo 1943–1945. Ustanovitev, organizacija, idejno ozadje, Ljubljana 2003, v poglavju Vrnitev
domobrancev v Jugoslavijo in njihova usoda, str. 489–526.

4

Več o tem glej v: Mitja Ferenc in Želimir Kužatko, Prikrivena grobišta Hrvata u Republici Sloveniji / Prikrita
grobišča Hrvatov v Republiki Sloveniji / Hidden croatian mass graves in the Republic of Slovenia, Zagreb
2007, in v tam navedeni literaturi.
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stopka izgubilo življenje najmanj več deset tisoč ljudi, ki so bili nato še izbrisani iz
javnega spomina. Zločin se je namreč stopnjeval še z zaukazanim molkom in odvzemom pravice do groba. Množična grobišča, posamezni grobovi ter žrtve v njih
'niso obstajali'. Grobišča so bila zravnana z zemljo, zakrita, uničena. Da je potrebno
odstraniti, zravnati grobove nemških in drugih okupatorjev in njihovih sodelavcev
ter izbrisati vsako sled za njimi, je že 18. maja 1945 določalo navodilo zveznega
ministra za notranje zadeve, ki so ga posamezni ministri po federalnih enotah v
celoti ali prilagojenega razposlali nižjim oblastem.5 To navodilo se je uporabljalo
tudi v naslednjih letih, ponovljeno je bilo namreč na zvezni in republiški ravni
avgusta 1946, v določeni meri pa ga je vsebinsko ohranjal tudi vsakokratni zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti. Uprava državne varnosti pa je še v 80. letih
prejšnjega stoletja oprezala za ljudmi, ki so obiskovali kraje, za katere so menili, da
so grobišča, in jim onemogočali dostop do njih. Zanimivo pa je, da je hrvaški minister za notranje zadeve iz vrste grobišč, ki jih je potrebno zakriti, izvzel grobišča
hrvaških domobranov,6 medtem ko slovenski notranji minister ni delal razlik in so
se grobovi tako slovenskih kot hrvaških žrtev dosledno zakrivali. Vsi pomorjeni,
čeprav brez sodb, so veljali za izdajalce, ki jih je doletela zaslužena usoda.
S takšnim odnosom do žrtev so povezani tudi podatki o demografskih izgubah in številu pomorjenih tako pri Slovencih kot Hrvatih. Vprašanje vojnih žrtev je v nekdanji Jugoslaviji veljalo za prvorazredno politično vprašanje, ne pa za
znanstveno in civilizacijsko. Zato je bila za vse raziskave človeških izgub značilna
izrazita ideološka in metodološka enostranskost. Med žrtve vojne in za človeške
vojne izgube niso sodili padli v bojih s partizani in z jugoslovansko vojsko, pa tudi
ne tisti, ki so padli, bili ubiti ali so izginili po 9. maju 1945, po uradnem koncu 2.
svetovne vojne v Evropi. Popisi vojnih žrtev, ki so jih v povojni Jugoslaviji izvedli v
letih 1946, 1950 in 1964, so pomanjkljivi, nezanesljivi, in znanstveno nepreverljivi. Taki pa so tako rekoč neuporabni za oceno razsežnosti in strukture človeških
in demografskih izgub na območju nekdanje Jugoslavije med 2. svetovno vojno
in takoj po njej. Popis, ki ga po novi metodologiji izvaja Inštitut za novejšo zgodovino, je zato ugotovil skoraj dvakrat večje število žrtev med Slovenci v vojni
in zaradi nje, kot prejšnji popisi oziroma ocene. Od okoli 94.000 žrtev jih je bilo
okoli 13.960 pomorjenih po koncu vojne, vendar se za večino ne ve, kje so pokopani.7 Odgovoriti na vprašanje, koliko je bilo pomorjenih Hrvatov na Slovenskem
in kje leže, pa je še težje oziroma nemogoče. Zaradi skoraj popolne odsotnosti
primarnega arhivskega arhiva o pomorih in grobiščih ter številu žrtvah v njih, zaradi le redkih izkopavanj posmrtnih ostankov v grobiščih, je ocenjevanje ali celo

5

Dokumenti so bili predstavljeni v knjigi in na razstavi Prikrito in očem zakrito. Prikrita grobišča 60 let po
koncu druge svetovne vojne, Celje 2004, avtor Mitja Ferenc.

6

Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.–1946. Dokumenti, Slavonski Brod 2005
(dalje: Dokumenti), dokument št. 63; Navodilo ministra Vicka Krstulovića iz 6. julija 1945. Ob zelo natančnih navodilih, kako zabrisati sledove grobov, je zapisal: "Od svih ovih postupaka izuzeta su grobišta i grobovi
domobrana."

7

Tadeja Tominšek–Rihtar in Mojca Šorn, Žrtve druge svetovne vojne in zaradi nje (april 1941 – januar 1946).
Posvet Žrtve vojne in revolucije, Državni svet, Ljubljana, 11. in 12. november 2004; Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, 1.
knjiga, Ljubljana 2005, str. 790–795.
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določanje števila lahko prehitro stvar manipulacij, ki se povečujejo do neizmernih
višin. Največkrat v sredstvih javnega obveščanja naletimo na izjave nekaterih zgodovinarjev in publicistov, ki navajajo okoli 100.000 hrvaških žrtev na slovenskem
ozemlju, a te ocene ne temeljijo na nobenem oprijemljivem viru. Na Hrvaškem je
med letoma 1992 in 2000 delovala Komisija za utvr# ivanje ratnih i poratnih žrtava drugog svjetskog rata.8 Njeno delo je bilo zamrznjeno leta 2000, ukinjena pa
je bila 2002 (delovala je v okviru Sabora). Do takrat je zbrala delovno bazo z okoli 260.000 imeni vojnih in povojnih žrtev, od tega okoli 161.000 povojnih žrtev,
umrlih po 8. maju 1945. Komisija ni končala svoje naloge niti v Republiki Hrvaški,
medtem ko je v Bosni in Hercegovino to naredila v večji meri na območjih hrvaških kantonov v Hercegovini, v kantonih z muslimansko večino in v Republiki
Srbski pa v zelo majhnem odstotku. Društvo Počasni bleiburški vod preverja podatke o povojnih žrtvah in je do danes ugotovilo, da ima za okoli 51.000 žrtev
popolne podatke, za okoli 30.000 oseb pa manjka kakšen podatek, da bi osebo
lahko nedvoumno evidentirali kot povojno žrtev. Domnevajo, da se število hrvaških povojnih žrtev giblje nad 100.000, vendar verodostojne ocene končnega
števila ne morejo podati.9
Slovenska in hrvaška posebnost je, da se v prejšnjih obdobjih pred letom
1990 ni smelo in moglo ukvarjati z vprašanji povojnih pobojev in prikritih grobišč
in da se ta vprašanja niso reševala tako, kot bi to pričakovali od demokratične in
do vseh državljanov enako pietetne države. Iz zgodovine je znano, da se še tako
zakritih pobojev ne da skrivati v nedogled. Zaradi vedno novih in novih odkritij grobišč nekateri preživeli udeleženci tega dogajanja zločinov sicer ne zanikajo
več, postavljajo pa jih v kontekst maščevanja posameznikov za grozote, ki so jih
ljudje pretrpeli med vojno. Toda pomori izročenih ali ujetih hrvaških vojakov in
civilistov so se dogajali še tedne in mesece po koncu vojne, kar pomeni, da so bili
skrbno naročeni, pripravljeni, sistematično organizirani in izvedeni. Izbrati oziroma izdvojiti nekaj deset tisoč nasprotnikov, jih prepeljati na morišča, stražiti,
likvidirati, predvsem pa zabrisati sledove, je bil velik logistični zalogaj, ki ni bil le
posledica maščevanja posameznikov oziroma delo le vojaških enot Jugoslovanske armade iz drugih delov nekdanje skupne države. Zgovoren je del poročila za
mesec maj 1945, ki ga je partijski sekretar IV. udarne brigade poslal partijskemu
sekretarju III. udarne divizije 3. jugoslovanske armade: "Mržnja kod naših boraca
postoji dosta slaba naročito kod novih boraca koji su u zadnje vrijeme došli u naše
jedinice, naročito Ma# ara in drugih novaka. To se očitovalo prilikom pratnje zarobljenika iz Maribora prema Slavoniji. Mi smo sa naše strane poduzeli preko partije
da se ta mržnja pove# a održavajuči sastanke kratke sa rukovodiocima i ukazivaju# i da su to najve# i krvnici našega naroda i da treba prema njima postupati
oštro i oprezno da nebi koji utekao. Uspjeli smo podi# i mržnju prema toj bandi i u
zadnje vrijeme borci ih ubijajo kada koji ostane izza kolone t.j. koji ne može da ide,

8

Ustanovljena je bila februarja 1992 na podlagi Zakona o istraživanju ratnih i poratnih žrtava Drugog svjetskog rata, razglašenega 8. novembra 1991.

9

Elektronska pošta Bože Vukešića, nekdanjega sekretarja Komisije, poslana 22. maja 2008.
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ali još uvijek postoji pomirljivaca koji ih vole davaju# i im vode, kruha itd."10
Zaradi odsotnosti arhivske dokumentacije o povojnih pobojih in prikritih
grobiščih se je bilo treba pri iskanju in popisovanju lokacij grobišč opreti na ustna
pričevanja – ob seveda vsej dolžni zadržanosti, ki jo do ustnih virov zahteva zgodovinska stroka. Najti je bilo treba ljudi, ki so za skrita grobišča vedeli in ki bi bili
pripravljeni o tem spregovoriti. Temelj za raziskavo je prikritost. Domnevno grobišče popišemo ne glede na to, ali je nastalo med vojno ali pa naj bi v njem ležale
osebe neslovenske narodnosti.11

***
Prikrita grobišča Hrvatov najdemo vsepovsod po Sloveniji, ob celotni poti umikanja proti avstrijski meji in ob smereh njihovega vračanja. Do julija 2008 je na
slovenskem ozemlju popisanih 584 lokacij prikritih grobišč, od teh naj bi bile v
okoli 135 hrvaške žrtve. Določeno število pa bi jih našli še v skupini, za katera še
nismo našli ustreznih virov o narodnosti žrtev.12 Glede statusa žrtev: vojaki ali civilisti, sklepamo, da je na Slovenskem največ vojaških grobišč in to tako po številu
grobišč kot po številu žrtev v njih. Torej drugače kot pri slovenskih žrtvah, kjer
prevladujejo po številu grobišča civilistov.
Pri tem naj opozorim, da so to zgolj podatki na podlagi ustnih virov poznavalcev posameznih lokacij in da bo do zanesljivejših podatkov potrebno priti z
načrtno terensko raziskavo. Do leta 2006 so se le redka domnevna grobišča odpirala načrtno.13 Nekatera je razkrila narava, druga so se pokazala ob gradbenih
izkopih ali ob iskanjih bližnjih sorodnikov in društev. Pomemben akcijski premik
glede raziskav zamolčanih grobišč je bil zabeležen v letu 2006, ko je Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč sprejela odločitev, da bo tako kot v
raziskavah v BiH z arheološkimi in antropološkimi raziskavami poskušala dobiti čim več podatkov ob prekopu posameznega grobišča in poskušala v največji

10

Dokumenti, dokument št. 49, 31. 5. 1945.

11

Evidentiranje zajema 29 podatkov, ki jih moramo zbrati za vsako lokacijo. Od opisnih podatkov: katere žrtve
so tam pokopane, njihovo število, narodnost, status, ali je grobišče označeno, do identifikacijskih in lokacijskih podatkov. Po določitvi natančnih koordinat, kar je temelj za izdelavo kart in ugotavljanje lastništva,
lahko država začne s postopkom za sondažo in izkop.

12

Po številu prevladujejo takšna, ki so jih morali za pokope izkopati in jih najdemo na vseh mogočih in nemogočih mestih. Običajno so to grobišča z manjšim številom žrtev. Druga skupina, okoli 15 jih je lociranih, so
protitankovski jarki, nastali že med vojno in tako 'najbolj pripravni' za množična grobišča – npr. Tezno,
Mostec, Celje, Bistrica ob Sotli, Brestanica, Mislinja, Slovenj Gradec. V vseh naj bi bili tudi Hrvati. Tretja kategorija so rudniški jaški, kamor uvrščamo tudi zaklonišča. Najbolj znan je jašek v Barbarinem rovu pri Hudi
luknji. Zadnja skupina so kraška brezna. Med evidentiranimi 90 brezni pa je le nekaj takšnih, kjer domnevamo hrvaške žrtve.

13

Tudi prva leta po demokratičnih spremembah državi nista kazali posebnega zanimanja za dejansko in
sistematično zbiranje podatkov o prikritih grobiščih, kaj šele za raziskavo grobišč in njihovo ureditev.
Nepojmljivo je bilo, da so se od druge polovice 90. let prejšnjega stoletja prekopi nekdanjih okupatorskih
vojakov ob sodelovanju slovenskih institucij na podlagi sporazumov z Nemčijo in Italijo nemoteno izvajali,
medtem ko grobov slovenskih in hrvaških žrtve v njih nismo začeli niti iskati. Šele po medijsko odmevnem
dogodku leta 2001, ko je občina Zgornja Bistrica v dveh miniranih zakloniščih našla 431 okostij, se je začelo
sistematično evidentiranje.
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Sondiranje bombnega kraterja v Dogošah oktobra 2007 je potrdilo obstoj grobišča (Foto: Mitja Ferenc)

možni meri posmrtne ostanke identiﬁcirati.14 Drugi pomemben premik je v zavedanju, da vseh evidentiranih krajev ne bomo mogli v kratkem času urediti, prekopati, vendar pa bi jih bilo smiselno sondirati, torej nedvoumno potrditi obstoj
in obseg posameznega grobišča. Od avgusta 2006 do oktobra 2008 so se izvajala
preverjanja obstoja grobišča na skoraj 120 lokacijah. Na okoli 60 lokacijah so bila
preverjanja že uspešna.
Mnogi gojijo upanje, da bo država celo identiﬁcirala njihove svojce in jim izročila posmrtne ostanke. A redki dosedanji rezultati kažejo, da bo identiﬁkacija
možna le izjemoma in še to ob grobovih ene ali največ dveh, treh oseb, oziroma
ob pogojih, ko bi se našlo toliko podatkov, da bi bila identiﬁkacija posameznika
sploh možna, saj vemo, kako so se ti poboji izvajali. A če že ne moremo ugotoviti
osebne identitete, lahko z najdenimi osebnimi predmeti ugotovimo poleg števila,
spola in starosti tudi status in narodnost žrtev.
Veliko hrvaških grobišč je na območju ob glavni cesti iz Velenja proti Slovenj
Gradcu, zlasti v bližini Gornjega Doliča. Tu smo evidentirali več lokacij, v katerih
so zakopani vojaki NDH in tudi nekaj civilistov, ki so padli v spopadih s partizansko vojsko in so jih morali domačini zakopati. Večina grobišč je neposredno ob
glavni cesti. Izkopavanj še ni bilo, s sondažami pa smo novembra 2007 preverili

14

O postopkih ugotavljanja identitete glej Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj
prikritih grobišč: 2005–2008, Ljubljana 2008.
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Izkop 189 žrtev iz enega od grobišč na Arehu novembra 2007 (Foto: Mitja Ferenc)

in potrdili obstoj posmrtnih ostankov v najbolj zloglasnem grobišču na Žančanih,
maja 2008 pa ob domačiji Herlah v Završah, pri Naverškovi domačiji v Gornjem
Doliču in pri Gotnarjevi kapelici v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.
Grobišča žrtev hrvaške narodnosti so gosto razporejena tudi v okolici Kamnika, kjer je bilo zajetih večje število beguncev, predvsem Hrvatov, ki so se prebijali s štajerske strani preko prelaza Črnivec. Ujetnike so iz taborišča v Kamniku
vodili na različne kraje v okolici in jih tam usmrtili. V gozdovih v okolici vasi Podgorja in Žej naj bi črnogorska brigada usmrtila manjše skupine ljudi. Pokopavati
so jih morali okoliški kmetje. Množičnejša grobišča Hrvatov najdemo še v Jevniku
pri Sidolu, v samem Kamniku in v okolici Kamniške Bistrice, kjer je 6 grobišč z več
gomilami, ki so bile preverjane novembra 2007.
Za nekatere se je umik proti Avstriji prek slovenskega ozemlja končal že nedaleč od hrvaških meja. V Bistrici ob Sotli in njeni okolici je 6 grobišč, ki bodo
raziskana v naslednjih dneh. Največje naj bi bilo v strelskem jarku pod hribom
Čehovec.15 Veliko raztresenih grobišč je v okolici Krškega. Na levem bregu Krke
na rečnem polotoku pri Kostanjevici na Krki so zbrali nekaj tisoč zajetih hrvaških
vojakov in civilistov. Nekatere so okrog 15. maja 1945 začeli odvažati v slab kilometer oddaljeni Krakovski gozd (grobišči Sajevce 1 in 2), kjer je vidnih 12 večjih

15

Iskanje trase zasutega jarka s posmrtnimi ostanki konec maja 2008 ni bilo uspešno.
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Sondiranje Barbarinega rova v Hudi Jami septembra 2008 (Foto: Mitja Ferenc)

gomil – grobišč, katerih obstoj je potrdila sondaža oktobra 2008. Po podatkih Policijske uprave Krško naj bi v opuščenem zaklonišču v Krškem usmrtili več kot 100
civilistov, predvsem Hrvatov, in vhod v zaklonišče nato zminirali. V bližnji Brestanici so v protitankovskem jarku med desnim bregom Save in pobočjem (grobišče
Hafnerjev graben) usmrtili med 174 in 186 vojakov iz Hrvaške in Srbije ter 20 do
30 slovenskih civilistov. Okoli 500 m severno od naselja Mrtvice je pokopanih več
kot sto hrvaških civilistov in vojakov. Nekaj manjših grobišč je na poti od Krškega
do Laškega (npr. Pečje, Breg, Log). Najbolj znan pa je jašek v Barbarinem rovu pri
Hudi luknji. Julija 2008 začeta raziskava je bila prekinjena nekaj dni pred septembrskimi volitvami.
Na Gorenjskem najdemo grobišča tistih Hrvatov, ki so jih po sklepu zavezniških oblasti vračali s Koroške, in tudi tista, ki so jih zajeli ob umiku ali pa so padli v
bojih. Hrvate, vrnjene iz Koroške, so preko Podrožce z vlaki prepeljali do Jesenic
in nato večino v zbirno taborišče Šentvid nad Ljubljano. V Brezarjevem breznu so
27. maja 1945 pobili večje število (okrog 800–1000) ujetnikov iz taborišča v Šentvidu. Med njimi naj bi bili tudi hrvaški domobrani. Zaradi močnega smradu, okužb
živine in pritožb prebivalcev so nemški vojni ujetniki morali junija 1945 trupla
dvigniti iz brezna in jih prenesti in pokopati v sosednjo dolino ter jih tam pokopati. Javnosti bolj poznana so grobišča Hrvatov v Crngrobu, kjer naj bi pomorili del
uslužbencev in članov vlade NDH skupaj z družinskimi člani, morda tudi ostanek
vlakovnega transporta zajetega v Radovljici. Maja 2008 so bile tri od petih eviden-
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tiranih lokacij potrjene. Tiste, ki so prepeljali do Šentvida, so jih pomorili največ v
Jami pod Krenom v Kočevskem rogu. Tu smo leta 2004 v okolici grobišča našli kar
nekaj materialnih ostankov, ki navajajo na hrvaške žrtve v miniranem breznu.16 Če
smo pred leti menili, da obstajajo majhne ali skoraj nobene možnosti za raziskavo
miniranih kraških brezen, smo septembra 2006 bili priče presenetljivemu izkopu
88 posmrtnih ostankov iz Brezna pri Konﬁnu na Kočevskem. Gre za junija 1945
pomorjene žrtve, v veliki meri ranjence, med žrtvami je bilo tudi 26 hrvaških vojakov, za katere smo uspeli ugotoviti njihovo identiteto.
V Celju in njegovi okolici je evidentiranih največ množičnih grobišč hrvaških
vojakov in civilistov, saj je bilo v Celju poleg Maribora drugo večje zbirno taborišče
hrvaških ujetnikov. Sistematično pa je bil raziskan le del protitankovskega jarka v
Zgornji Hudinji, kjer so našli 40 žrtev in grobišče Klukec.17 Posmrtni ostanki čakajo v prostorih Inštituta za sodno medicino, da se državi dogovorita o načinu pokopa. Večja grobišča na tem območju pa so še Mlinarjev Janez, Lipovškov travnik,
Bežigrad, Teharje, Okoli tovarne Slovenijales, ob letališču itn.
Znanih je kar nekaj lokacij, kjer so bili v preteklih desetletjih najdeni posmrtni ostanki ljudi in so jih uslužbenci državne varnosti odpeljali neznano kam npr.
ob izgradnji osnovne šole Marije Broz v Bistrici ob Sotli ali gradnji temeljev za
bloke v Zgornji Hudinji v Celju.
Še bolj kot za slovenska prikrita grobišča velja oznaka o neoznačenosti teh
grobišč za hrvaška. Le na 39 krajih, kjer predvidevamo hrvaške žrtve, je takšna ali
drugačna oznaka, ki nakazuje oznako za grob.

***
Avgusta 2007 je sondiranje grobišča v protitankovskem jarku v Teznem v Mariboru potrdilo domneve o obstoju verjetno enega najmnožičnejših tovrstnih grobišč
v Evropi, prav gotovo pa za najmnožičnejše prikrito grobišče v Sloveniji. Gre verjetno tudi za najmnožičnejše grobišče Hrvatov v njihovi zgodovini. Prav zaradi
takšne množičnosti so ugotovitve močno odmevale v slovenski in hrvaški javnosti pa tudi v svetu. Zasuti protitankovski jarek v Teznem je bil domačinom znan.
Vendar se ni vedelo za njegove dimenzije, njegova smer na terenu ni več vidna,
prav tako pa ni bilo nobenih neposrednih dokazov o obstoju posmrtnih človeških ostankov, kakor se ni vedelo, v kolikšni dolžini so ga uporabili za grobišče.
V Mariboru je bil začasno taborišče oziroma zbirno mesto zajetih in vrnjenih
Hrvatov. Takšni centri so bili na Studencih, v kadetnici, v tovarni avionskih delov
na Teznem. Iz teh centrov so ujetnike z kamioni vozili na streljanje na različne
lokacije, predvsem v protitankovski rov na Teznem. O njihovi usodi je odločitev

16

Mitja Ferenc, Poklon slovenskim žrtvam na napačnem kraju zločina, v: Mitsko in stereotipno v slovenskem
pogledu na zgodovino, Ljubljana 2006, str. 153–164.

17

Mitja Ferenc, Kad će konačno biti sahranjeni?: u Celju dostojan pokop već 10 godina čekaju posmrtni ostatci
40 Hrvata likvidiranih još sredinom prošloga stoljeća, Hrvasko slovo, 6. april 2007, leto. 13, str. 11.
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Na trasi bodoče avtoceste pri Teznem so leta 1999 na 70 m dolžine protitankovskega jarka izkopali 1179
trupel (Policijska uprava Maribor)

sprejemala OZNA 3. Jugoslovanske armade.18 Konec 90. let prejšnjega stoletja so
skozi Tezenski gozd načrtovali traso avtoceste. Oblasti so vedele za obstoj grobišča. Območje je bilo namreč v dokumentih Republiškega sekretariata za ljudsko
obrambo iz leta 1984 zavarovano kot območje vojnih grobišč.19 Aprila 1999 so
tako ob gradnji avtoceste na samo 70 m dolžine jarka, širokega od 4 do 6 metrov
in globokega od 3,20 do 3,50 metra, prek katerega so speljali avtocesto, odkopali
1179 okostij, ki so bile kasneje položena v grobno polje pri spomeniku na pokopališču Dobrava. Našli so povprečno osemnajst trupel na dolžinski meter jarka.
Najdenih je bilo tudi nekaj identiﬁkacijskih znakov, ki so nakazovali na narodnost
in status žrtev: vojaške oznake, vojaški čevlji, prstani, navadni in poročni, denarnice, žlice, pribor za britje, zlatniki. Žrtve so bile zvezane z žico. V preostali del jarka
niso posegali, tako da ni bil znan obseg in obstoj grobišča v celoti. Sondiranje – to
je izkop zemeljske plasti do nivoja najdbe človeških posmrtnih ostankov – je potekalo z namenom ugotoviti potek nekdanjega protitankovskega jarka in ugotoviti, v kolikšnem delu zasutega jarka se nahajajo človeški posmrtni ostanki. Ocene
o številu tam pobitih so bile namreč raznovrstne. Od mnenj, da so žrtve v celoti
izkopali že leta 1999 pa do ocen od 60.000–80.000. Nobena ocena pa ni slonela

18

Pavel Jamnik, 'Akcija Sprava'.Ugotovitve policijskega preiskovanja povojnih pobojev. Zaključno poročilo,
Ljubljana 2004, str. 41, 42.

19

Odredba RSLO SRS, št. SZ-800/239 z dne 17. 7. 1984.
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Sondiranje na Teznem leta 2007 je potrdilo, da je okoli 940 m jarka napolnjenega s trupli (Mitja Ferenc,
Evidenca prikritih grobišč v RS)

na verodostojnih virih. Zato je bila raziskava utemeljena že iz strokovnih in znanstvenih meril. Prav 14 sond je potrdilo obstoj grobišča na treh različnih območjih
v skupni dolžini okoli 950 metrov. Posmrtni ostanki leže v globini 1,5 m in jih je
moč najti v meter debeli plasti. Širina zasutega jarka pa je od 3–4 m. Čeprav se izogibam dajanju ocen o številu žrtev v posameznih grobiščih, dokler niso narejene
ustrezne raziskave, pa že preprost matematični izračun in primerjava z izkopom
leta 1999 pokaže, da tu leži lahko tudi še okoli 15.000 žrtev.20
Vendar število, strukturo in narodnost bi bilo zanesljivo mogoče podati le ob
izkopu in analizi najdenih predmetov ter okostij. Na podlagi leta 1999 ohranjenih predmetov in zbrane arhivske dokumentacije in ustnih virov ocenjujem, da
so žrtve v največjem številu pripadniki Hrvaških oboroženih sil Neodvisne države
Hrvaške. Med žrtvami pa so lahko – vendar v manjšem številu – tudi pripadniki
Črnogorske narodne vojske (t. i. črnogorski četniki), ki so bili vključeni v HOS
in prav tako zajeti pred Bleiburgom, nemški vojaki ter vojaške strukture madžarske in albanske narodnosti, (Hungarista legion in Skenderbegova legija) ki so bile
prav tako v sestavu hrvaške vojske. Manj verjetna je teza o Kozakih, ki naj bi jih
Rdeča armada pripeljala iz Gradca v Maribor in tu pomorila.21 Ta teza je sicer dokaj

20

Mitja Ferenc, Prikrito grobišče Tezno pri Mariboru, RTV Slovenija, Brez reza, 10. 10. 2007.

21

Janez J. Švajncer, Pisma bralcev, Delo, 17. 8. 2007, str. 5.
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privlačna za ušesa, saj žrtve in storilci ne bi bili pripadniki jugoslovanskih narodov.
Ob izvajanju sondiranja so se pojavili pričevalci, ki so v neposredni bližini trase
jarka pokazali na zasute bombne kraterje v bližini pokopališča. Te lokacije so bile
v oktobru leta 2007 sondirane in v vseh treh pokazanih kraterjih so bili najdeni
človeški ostanki in to komaj 20 cm pod površino.
Sicer redki pisni dokumenti, vendar množica ustnih pričevanj ne dopuščajo
veliko dvomov. O likvidacijah Hrvatov v Teznem imamo veliko ustnih pričevanj.
O pomorjenih Hrvatih oziroma ustaših, kakor označujejo Hrvate takratni viri, piše
tudi Zdenko Zavadlav, leta 1945 visok funkcionar OZNE v Mariboru, ki se je nekaj
let pred smrtjo 'odprl' in se izpovedal za nekatere zločine. Navaja grobišča ustašev v pancergrabnih v Teznem, v gramoznicah v Šterntalu (Kidričevo), Slovenski
Bistrici in Maclju (Hrvaška), ki so jih za seboj pustile jugoslovanske enote. Sestaviti so morali seznam in načrt vseh grobišč in s KNOJ-em organizirati zakritje ter
uničevanje trupel s polivanjem klorovega apna, nanašanjem zemlje in zasaditvijo
rastlinja.22
Hrvaška emigracija je po vojni zbirala pričevanja preživelih iz Križnega pota;
zlasti je znan fond dr. Krunoslava Draganovića, ki se danes večinoma nahaja v
Hrvaškem državnem arhivu. V zadnjih dveh desetletjih je hrvaško zgodovinopisje
reproduciralo kar nekaj knjig, ki analizirajo usodo hrvaških ujetnikov v okolici
Maribora. Največ razkrivajo pa dokumenti partizanskih enot.
Depeše 15. majevičke brigade štabu XVII. divizije – podpisan Miki23 – navajajo, da je brigada sodelovala v likvidiranju ujetnikov 19. do 21. maja 1945. V depeši
iz 20. maja je navedeno: "Jedan bat. uputili smo po nare# enju u St. Veit – Miklauš.
Ima zadatak da sa prvim bat. šeste brig. likvidira Ustaše od 5 stotina koji su na
sektoru Miklauš." Glavnina brigade je odšla v Maribor, saj v depeši za isti dan navaja: "Brigada je stigla dvadesetog u 6 sati (v Maribor, op. avtorja). Povezani smo
sa O.Z.N. –om. Zadatak naše brigade je likvidacija četnika i Ustaša kojih ima dve
i pol hiljade. Juče nam je poginuo nesre# nim slučajem komandat drugog bataljona na strelištu drug Moma Divljak. Danas smo nastavili sa streljanjem. Brigada je
smeštena u Gradu (Maribor, op. avtorja)." Za 21. maj je navedeno: "Nalazimo se
na istoj prostoriji (prostoru, op. avtorja). U toku celog dana radili smo isto što i juče
(likvidacija)."24
V operativnem dnevniku 3. bataljona VI. vzhodnobosanske brigade je za 23.
maj zapisano: "Po nare# enju štaba naše brigade, bataljon je imamo zadatak likvidiranje narodnih izdajnika. Zbog izvršavanja postavljenog zadatka nije se nikakav rad odvijao u toku dana." Za 24. maj je navedeno: "Kao i prošlog dana bataljon
je imao isti zadatak." Za 25. maj enako: "Kao i prošlog dana bataljon je imao isti
zadatak. Pred veče bataljon se po svršetku zadatka razmešta u gradu počevši pravi kasarnički život."25

22

Ivo Žajdela, Komunistični zločini na Slovenskem, 1. zvezek, Ljubljana 1991, str. 170, 171.

23

Rade Hamović, kasneje narodni heroj, generalmajor, načelnik operativnega oddelka GŠ JA.

24

Dokumenti, dokument št. 41; iz knjig depeš 15. majevićke brigade.

25

Dokumenti, dokument št. 43; 25. 5. 1945.
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Moram tudi zavrniti tezo, češ da so v množičnem grobišču na Teznem pokopani vojaki, ki so padli v zaključnih bojih. Če bi to bilo res, potem kosti rok in
nog ne bi bile povezane z žico. Iz izvedenskega mnenja sodnomedicinske stroke
pa je tudi razvidno, da so žrtve umrle zaradi strelnih poškodb na kraju najdbe. Ob
truplih so našli tudi tulce nabojev za ročno strelno orožje. Na podlagi izvedeniškega mnenja je državno tožilstvo dejanje okvaliﬁciralo kot kaznivo dejanje vojnega
hudodelstva zoper vojne ujetnike po 376. členu kazenskega zakonika RS.
Marca 2007 sta bili v BiH posneti izjavi dveh pred Pliberkom zajetih hrvaških
domobranov, ki so ju zaradi mladosti mobilizirali v 6. vzhodno bosansko brigado
JA, ki se omenja v prej prebranih depešah. Njuna natančna izpoved postopka izvedbe likvidacije več tisoč oseb, pri kateri sta sodelovala, sta redki pričevanji storilcev zločina.26

***
Opozoriti velja na Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o urejanju vojnih grobišč, ki sta ga podpisali pristojni ministrici 12. maja
2008. Sporazum predvideva in določa pogoje, pod katerimi lahko država pogodbenica na ozemlju druge države dodatno uredi, izkoplje in prekoplje posmrtne
ostanke žrtev vojne iz vojnih grobišč. Skladišča Inštituta za sodno medicino v
Ljubljani, Pogrebnega podjetja v Mariboru in skladišča v Slovenski Bistrici so polna posmrtnih ostankov hrvaških žrtev, zato je bila potreba po sklenitvi sporazuma iz dneva v dan večja. Čeprav velja iz izkušenj opozoriti, da je do konkretnih
dejanj še dolga pot. Zato so čudne nekatere negativne reakcije, češ da Slovenci s
poboji Hrvatov nimamo nič.27 Je že res, da so operativno likvidacije Hrvatov po
končani vojni v največji meri izvajale enote vseh štirih JA, ki so konec vojne operirale na slovenskem ozemlju, a ob vedenju in tudi asistenci slovenskih enot in
organov. Da pa mora država, na katerem ozemlju so vojna grobišča druge države,
ta označiti, pa določajo že ženevske konvencije.28 Območje grobišča na Teznem
naj bi uredili kot spominski park,29 za dostojen pokop posmrtnih ostankov iz različnih grobišč na Štajerskem pa tudi iz drugih krajev v Sloveniji, pa je Ministrstvo
za delo na dobravskem pokopališču v neposredni bližini protitankovskega jarka
zgradila kostnico.

26

Video posnetek pogovora Ivice Barešića in Ive Križanca z dne 27. 3. 2008, hrani avtor.

27

Citat izjave Janeza Stanovnika, predsednika ZZB v članku Ranke Ivelje, Kaj je vedel Tito ?, Dnevnik, Objektiv,
17. 5. 2008, str. 7: "Ti okupatorjevi sodelavci so padli v bojih s partizanskimi enotami od vsepovsod, zakaj naj
bi mi zdaj to raziskovali in sprejemali odgovornost za njihovo smrt ?!".

28

Ženevske konvencije o zaščiti žrtev vojn, Ljubljana 1993; Ženevska konvencija za izboljšanje položaja
ranjencev, bolnikov oboroženih sil v vojni (17. člen); Ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki
(120. člen); Ženevska konvencija za zaščito civilnih oseb med vojno (130. člen); Dopolnilni protokol (protokol I, 34. člen) o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov in Dopolnilni protokol (protokol II, 2.
člen) o zaščiti žrtev nemednarodnih oboroženih spopadov.

29

Seja Vlade RS, 6. 9. 2007.

452

S tudia
H istorica
S lovenica

Republika Slovenija je na Teznem leta 2003 postavila spomenik (Foto: Mitja Ferenc)

Namesto zaključka
Želeli ali ne, se vprašanja iskanja, raziskave in urejanja prikritih grobišč pogosto
prepletajo z vprašanji o krivdi in grehu. Torej z vprašanji, kdo je storil te zločine,
kdo bo zanje odgovarjal, kdo je kriv za pomore itn. Razumemo lahko, da ta vprašanja še danes povzročajo politične spopade in različne poglede na te dogodke.
Vendar pa bi morali vprašanja ureditve zamolčanih grobišč od vseh tem ostro ločiti. Pravica imeti grob je namreč stvar človeka in civilizacije in ne more biti povezana z vprašanjem, kdo je bil zmagovalec in kdo je bil na poraženi strani. Vprašanje zmagovalcev in poražencev se, ko gre za neurejenost prikritih grobišč in
nadaljevanja razmer, zlahka sprevrže v obsodbo zanamcev, da smo bili poraženci
vsi. To pa zato, ker tudi 60 let po koncu 2. svetovne vojne nismo združili politične
volje, občutljivosti svojcev in znanstvenega napora, da bi te razmere spremenili in
ta grobišča dokončno uredili. Eno najbolj pogostih vprašanje je, zakaj se je s temi
stvarmi – prikritimi grobišči, sploh treba ukvarjati. Odgovor je preprost. Zato, ker
tam so. Treba je videti in vedeti. Stvari, ki jih pustimo nerazjasnjene, ki jih ne razčistimo takrat, ko je to treba, imajo to zoprno lastnost, da se čez čas razčistijo same
na način, ki nikomur ni všeč.
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Mitja Ferenc
CONNECTED WITH THE PAST
Hidden Burial Grounds of Croats in Slovenia

SUMMARY
One of the chapters of the Second World War, where a number of open questions remain unanswered and about which little is known, involves events immediately after the end of the war.
This was the time of ﬁnal battles for the liberation of the country and ousting the occupier, but
also the time when bloody revenge was exacted by the winners on the defeated. This was the
time when thousands of people were executed, very often without court or sentence. A large
number of soldiers and civilians from all parts of the former Yugoslavia found themselves on the
territory of Slovenia, most of them from the Independent State of Croatia. The military victors
had no mercy for them. The return of the refugees that had been captured around Bleiburg and
through Dravska dolina towards Croatia was accompanied by mass liquidations, particularly of
Ustashas and o# cers of the home guard, which in Croatian collective memory is known as the
'Bleiburg tragedy', 'Stations' or the 'Death Marches'. The crime was intensiﬁed when silence was
ordered and the right to a marked grave denied.
It is a Slovene and Croatian peculiarity that before 1990 it was impossible and prohibited
to deal with the question of post-war executions and hidden mass graves, since this problem
was not resolved as it should have been in country that is equally respectful to all its citizens.
Even in the ﬁrst years after the democratic changes, the countries showed no particular interest
in the actual and systematic collection of data about the secret mass graves and even less so in
their investigation and arrangement. It was beyond comprehension that exhumations of the
former occupying soldiers were being carried out on the basis of agreements with Germany
and Italy and with the assistance of Slovene institutions; however, at the same time the search
for the graves of Slovene and Croatian victims had not even begun. It was only after the large
media interest that accompanied the event in 2001 when the municipality of Zgornja Bistrica
discovered remains of 431 victims in two mine-blasted shelters, that systematic registration began. With the help of criminal investigators, victims’ relatives and others, 571 secret mass graves
were located by the end of 2007. Mass graves of Croatian soldiers and civilians are found all
along the retreat line towards the Austrian border. On the basis of oral testimonies, probing and
rare exhumations of victims, we think that, of the mass graves registered so far, at 130 included
victims who were Croatian. Because the crimes and mass graves were covered up – many were
turned into dump yards – probing must ﬁrst be carried out to prove beyond doubt the existence
of a mass grave; its size is determined after that and then it is arranged. The Republic of Slovenia
undertook the methods and procedures of physical examination only in 2006. It thus probed
the 'Croatian' mass graves in Crngrob, Žančani, Kamniška Bistrica, on Pohorje, and in the antitank trench at Tezno and its surroundings. From the mined karst abyss at Konﬁn in Kočevsko,
the remains of 88 victims were brought out, 26 of whom were Croats. Since 2007, mass graves
have been examined by the standards that are used for discovering mass graves in Bosnia and
Herzegovina; this means that archeological and anthropological methods are used for the identiﬁcation of the victims to the highest possible degree, if not by their name and surname, at least
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by their sex, age, ethnic background, status etc. Media attention among the Croatian public was
particularly marked during the examination of the anti-tank trench at Tezno in August 2007,
which conﬁrmed the existence of the largest mass grave in Slovenia and probably the largest
mass grave of Croatians in history.
It is necessary to point out the Agreement between the Government of the Republic of
Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on the Management of Military Mass
Graves, which was signed by the responsible ministers on the 12th May 2008. The agreement
provides and deﬁnes the conditions under which the contracting country is allowed additional
management, exhumation and removal of the remains of victims of war from the military mass
graves on the territory of the other country. It also needs to be pointed out that the repositories
of the Institute for Forensic Medicine in Ljubljana, the Funeral Parlour Maribor and the repositories in Slovenska Bistrica stored large quantities of the remains of Croatian victims, which made
such an agreement ever more necessary. The area of the mass grave at Tezno should be turned
into a memorial park, while the Ministry of Labour built an ossuary for the graveyard in Dobrava
in the immediate vicinity of the anti-tank trench for decorous burial of the remains from various
mass graves in Styria and other places in Slovenia.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

'Maspok' in Slovenci
Aleš Gabrič
Dr., znanstveni svetnik
Inštitut za novejšo zgodovino,
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: ales.gabric@inz.si

Izvleček:

Avtor v prispevku analizira slovensko-hrvaške odnose ob prelomu šestdesetih v
sedemdeseta leta 20. stoletja, v obdobju, ko so v političnem vodstvu obeh republik
prevladali mlajši, manj ortodoksno komunistični politiki. Slovenija in Hrvaška sta
tedaj predstavljali neformalni 'blok razvitih' v državi, saj sta zagovarjali pomembnejšo vlogo tržno-ekonomskih načel v državi. Slovensko vodstvo je leta 1971, tako
kot vodstva drugih republik, ocenjevalo, da hrvaško vodstvo popušča nacionalističnim pritiskom 'maspoka' in ni več tako kot prej povsem podpiralo Hrvaške.
Prav tako pa se ni hotelo vtikati v obračun s hrvaškim vodstvom, saj je Slovenija
zagovarjala stališče nevmešavanja v notranje zadeve drugih republik, saj naj bi za
razmere v svoji republiki odgovarjalo njeno republiško politično vodstvo.

Ključne besede:

Slovensko-hrvaški odnosi, 'maspok', hrvaška pomlad, obračun s hrvaškim
vodstvom.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 457–476, 43 cit., 5 slik.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Živahno politično dogajanje na Hrvaškem na prelomu šestdesetih v sedemdeseta leta 20. stoletja v literaturi še ni dobilo poenotenega izraza, temveč najdemo
v njej zelo različno poimenovanje obdobja, ko je prišla hrvaška politika v oster
spor z zvezno jugoslovansko oblastjo. V hrvaški strokovni literaturi se za označevanje tega dogajanja pogosteje uporabljata izraza hrvaška pomlad in hrvaško
nacionalno gibanje, izraz 'maspok' pa je skovanka oziroma kratica za masovni
pokret, množično gibanje, ki se je razvilo na Hrvaškem v začetku sedemdesetih
let prejšnjega stoletja. V tem prispevku uporaba enega ali drugega pojma ne nosi
nikakršne pozitivne ali negativne konotacije, temveč je mišljeno zgolj za označevanje konkretnega političnega dogajanja, ki je imel jasno razvidno genezo in nato
ob koncu leta 1971 tudi hiter politično diktiran konec, ki ga je zaznamoval poraz
hrvaške politike in politično slovo dela hrvaškega vodstva s Savko Dabčević Kučar
in Mikom Tripalom na čelu.1
'Maspok' oz. hrvaška pomlad je bila ena od številnih reakcij ali odmevov na
jugoslovanski način reševanja nacionalnega vprašanja po letu 1945, ko je bila
Jugoslavija sicer formalno federativna država, a je bila dejansko politična moč v
precejšnji meri še vedno skoncentrirana v zveznih organih oblasti. Osrednji jugoslovanski državni in politični vrh je ob federalizaciji države po koncu 2. svetovne
vojne oblikoval nov državni ustroj tako, da so vse povezave potekale od državnega centra preko republiških na organe lokalnih oblasti. Stik med vodstvi posameznih republik je bil praktično onemogočen oziroma je bil omejen na reševanje ali
usklajevanje manj pomembnih konkretnih težav na terenu. Slovenija in Hrvaška
(tako kot ostale republike) niso mogle navezovati tesnejših stikov in se njuno državno ali partijsko vodstvo ni srečevalo na dvostranskih pogovorih, temveč so bili
lahko zgolj udeleženci pogovorov na vsedržavni ravni, kjer so obravnavali širše
probleme. Slovenski in hrvaški politiki v vodstvu Komunistične partije Jugoslavije
so tudi v kritikah na račun Slovenije in Hrvaške nastopali kot jugoslovanski (in
ne denimo kot slovenski ali hrvaški) politiki. Nacionalno vprašanje je bilo sprva
potisnjeno v ozadje, na javno sceno pa se je vrnilo leta 1957, ko je Edvard Kardelj
izdal nekoliko predelano že pred vojno napisano knjigo Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. V vrh Zveze komunistov Jugoslavije se je nacionalno vprašanje
vrnilo na njegovem sedmem kongresu aprila 1958 v Ljubljani, ko je predsednik
slovenske vlade Boris Kraigher kot prvi politik po vojni v Jugoslaviji na tako visokem političnem mestu ostro kritiziral "birokratske centralistične težnje."2
Ob zaostrovanju nacionalnih odnosov v Jugoslaviji sta bili Slovenija in Hrvaška
običajno na isti strani, v neformalnem bloku razvitih republik. Ko so o tej proble-

1

Podrobneje je to dogajanje v hrvaški znanstveni literaturi opisano v: Dušan Bilandžić, Hrvatska moderna
povijest, Zagreb 1999 (dalje: Bilandžić, Hrvatska moderna povijest), str. 553–628; Zdenko Radelić, Hrvatska
u Jugoslaviji 1945.–1991. : od zajedništva do razlaza, Zagreb 2006, str. 379–466. Od spominske literature
sta se tem obdobju posvetila zlasti dva izmed poglavitnih hrvaških protagonistov v delih: Miko Tripalo,
Hrvatsko proljeće, Zagreb 1990 (dalje: Tripalo, Hrvatsko proljeće); Savka Dabčević Kučar, '71 : hrvatski snovi
i stvarnost, Zagreb 1997.

2

Aleš Gabrič, Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji v prvem povojnem obdobju, v: Jugoslavija v hladni vojni :
zbornik z Znanstvenega posveta Jugoslavija v hladni vojni, Ljubljana, 8. – 9. maja 2000 = Yugoslavia in the
cold war : the collection of papers at the Scientific Conference Yugoslavia in the Cold War, Ljubljana, 8–9
May 2000 (ur. Jasna Fischer Jasna et. al.), Ljubljana 2004, str. 422–424.
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matiki novembra 1965 razpravljali na seji izvršnega komiteja Zveze komunistov
Jugoslavije, je glavni partijski ideolog Edvard Kardelj takole ocenil troje nasprotij
v odnosu do vloge federacije: "Smo v položaju, ki se je izkristalizirala zlasti v Srbiji
in ki vidi v obstoju nekih centralnih skladov in močnega centralizma v administraciji edino možnost za večji pritisk na federacijo iz preprostega razloga, ker Srbija
zavzema tretjino naše države. Ta pritisk se nato povezuje z oživljanjem različnih
unitaristično-centralističnih teorij, ostankov velikosrbskih teorij itn. /…/ Druga smer
prevladuje pri naših manj razvitih republikah, ki določene centralistične usmeritve
podpirajo v nekem strahu, da bo ta smer (deetatizacija in decentralizacija) privedla do zmanjšanja podpore narodov Jugoslavije gospodarskemu razvoju teh manj
razvitih republik. /…/ Nato imamo tretjo usmeritev, ki je v razvitih republikah (Slovenija in Hrvaška) v sedanjem sistemu usmerjena na nujnost decentralizacije, ki
pa prav tako ne prinaša rešitve za probleme, o katerih smo govorili."3 Kot največjo
nevarnost je Kardelj ocenjeval srbski nacionalizem iz preprostega razloga, ker je
bila Srbija največja republika in Srbi najbolj številčen narod v državi.
Razlike v odnosu med federacijo in republiko so izhajale v prvi vrsti iz gospodarskih vzrokov, a niso kaj dosti zaostajale tudi razlike na političnem in kulturnem področju. Raznolikost vzrokov in posledic je vplivala tudi na odnose
med Slovenijo in Hrvaško, ki sta kljub načelno enotnemu upiranju centralističnim težnjam občasno različno ocenjevali nekatere nerešene jugoslovanske notranjepolitične težave.
V skladu s propagiranjem sintagme bratstva in enotnosti po letu 1945 v medijih niso omenjali težave, ki je bila aktualna za oba naroda, za Slovence in za Hrvate,
tj. jezikovno vprašanje. Čeprav je bilo to vprašanje vedno bistveno bolj pomembno za Slovence, nam nekateri podatki kažejo, da tudi s hrvaškim jezikovnim vprašanjem leta 1945 ni bilo tako preprosto in da srbsko-hrvaški oziroma hrvaškosrbski jezik ni bil sprejet kot samoumevni skupni jezik v večinskem delu države.
Nov ustavni sistem sploh ni eksplicitno določal uradnega jezika na zvezni ali na
republiški ravni. Toda ob proglasitvi Ustave Federativne ljudske republike Jugoslavije v ustavodajni skupščini 31. januarja 1946 je prvi del ustave prebral Moša
Pijade v srbskem jeziku, drugi del ustave Zvonko Brkić v hrvaščini, Marjan Brecelj
je prebral tretji del v slovenskem jeziku, zadnji del ustave pa je v makedonskem
jeziku prebral Vlada Maleski.4 Edini znani slovenski odziv na tovrstno poudarjanje
enakopravnosti si je v dnevnik zabeležil Edvard Kocbek: "Najprej srbsko, nato hr-

3

Arhiv Republike Slovenije (AS), Fond centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (AS 1589), š. 54-IK,
Stenografske beleške sa sednice izvršnog komiteta CKSKJ, održane 12. i 13. novembra 1965. godine u
Beogradu, str. 173–175. Navedba v originalu: "Imamo jednu poziciju koja se naročito iskristalisala u Srbiji i
koja vidi u postojanju nekih centralnih fondova ili jakog centralizma u administraciji jednu mogu# nost ve# eg
pritiska na federaciju iz prostog razloga jer je Srbija tre# ina naše zemlje. Taj se pritisak odna povezuje sa
oživljavanjem raznoraznih unitarističko-centralističkih teorija, ostataka velikosrpkih teorija itd. /…/ Drugi
kurs je kod naših manje razvijenih republika koje odredjene centralističke orijentacije podržavaju u jednom
strahu da # e ovaj kurs (deetatizacija i decentralizacija) dovesti do smanjivanja podrške naroda Jugoslavije
privrednom razvitku tih manje razvijenih republika. /…/ Onda imamo tre# u orientaciju koja je u razvijenim
republikama (Sloveniji i Hrvatskoj) u sadašnjem sistemu orijentisana na pošto-poto decentralizaciju, koja u
stvari takodje prvo ne donosi rešenje za probleme o kojima smo govorili."

4

Zasedanje Ustavotvorne skupštine : 29. novembar 1945 – 1. februar 1946 godine : stenografske beleške.
Beograd [s.a.], str. 857.

459

A. Gabri~: 'Maspok' in Slovenci

vaško (precej slabo in zasilno), nato slovensko /.../ in nato makedonsko."5
Srbsko-hrvaški jezik je sicer neuradno, saj za to ni bilo nikakršne zakonske
podlage, dobil značaj vsedržavnega jezika v zveznih organih oblasti, v zveznih državnih podjetjih in še zlasti v Jugoslovanski armadi. Precejšen del odgovornosti
za to gre pripisati tudi tistim slovenskim, makedonskim in drugim politikom, ki
so se temu prilagodili in v zveznih organih oblasti namesto maternega uporabljali
'skupni' jezik. Slovenci, ki so kazali nezadovoljstvo do tega, se pri tem niso spraševali, kaj ta skupni jezik je oziroma kako naj ga imenujejo. Za Slovence je bilo moteče dejstvo, da slovenščina ni imela povsem enakopravnega položaja, kar ni bilo
skladno s federalno ureditvijo države, ki je na kulturnem področju puščala več
pristojnosti republikam. Drugotnega značaja za Slovence je bilo, če se je večinski
jezik imenoval srbski, hrvaški, srbsko-hrvaški, hrvaško-srbski ali celo kako drugače. Vprašanje, za katerega od jezikov gre, ni bilo 'slovensko' vprašanje, temveč
gledano s slovenskega vidika vprašanje, ki ga morajo rešiti tisti, ki ta jezik govorijo.
V Sloveniji tako tudi ni bilo zaslediti odmevov na Novosadski dogovor iz leta 1954
o enotnosti srbsko-hrvaškega oz. hrvaško-srbskega jezika, ki naj bi se sicer govoril
v več oblikah in pisal v dveh pisavah.
Jezikovna vprašanja so zopet prišla v ospredje zanimanja sredi šestdesetih let,
po sprejemu ustave SFRJ iz leta 1963, ki je na novo določila uporabo jezikov v državi. Zvezna ustava je v 131. členu določala, da se zvezni zakoni in akti objavljajo
v srbsko-hrvatskem oziroma hrvatsko-srbskem, slovenskem in makedonskem jeziku. Slovenske zahteve po večji vlogi slovenščine v javnem življenju, ki jih je sicer
bolj plaho podprla tudi slovenska politika, niso sprožile večjih političnih trenj v
Jugoslaviji, so pa uživale zlasti podporo Makedonije.6 Bolj pereče je postalo vprašanje hrvaškega jezika, ki ga je sprožila Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog
književnog jezika. Pobudo zanj je 9. marca 1967 dal upravni odbor Matice hrvatske, objavljena je bila 17. marca, pod njo pa so bile podpisane osrednje hrvaške
kulturne ustanove, ki se ukvarjajo s proučevanjem jezikoslovne problematike.7 V
naslednjih dneh so sledili v medijih ostri napadi na deklaracijo in njene podpisnike. Udruženje književnika Srbije je kot odgovor predlagal, da se za Srbe v Srbiji in
izven nje uvede uradni naziv srbski jezik. Kot škodljive za bratstvo in enotnost je
teze deklaracije ocenil tudi Josip Broz – Tito.8
V Sloveniji deklaracija o hrvaškem jeziku ni naletela na takšne odzive kot v
tistih republikah Jugoslavije, kjer so uporabljali srbsko-hrvaški oziroma hrvaškosrbski jezik. V medijih je bilo zaslediti bolj odzive o dogajanjih izven Slovenije, pristojni politični forumi pa o tem vprašanju niso razpravljali. Tudi komisija za mednacionalne in medrepubliške odnose centralnega komiteja Zveze komunistov

5

Edvard Kocbek, Dnevnik 1946 – I, Ljubljana 1991, str. 56.

6

Več o tem glej v poglavju: Aleš Gabrič, Slovenski jezik v javni rabi, v: Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992 : 2. del, Ljubljana 2005,
str. 1078–1081.

7

Objavo Deklaracije in kronologijo njenega nastajanja ter odzivov nanjo glej v: Deklaracija o hrvatskome
jeziku, Zagreb 1991.

8

Josip Pavičić, Dnevnik deklaracijskih zbivanja, v: Deklaracija o hrvatskome jeziku, Zagreb 1991, str. 19–24.
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Slovenije, ki je bila zadolžena za analizo tovrstnih vprašanj, se tega ni dotaknila,
temveč se je leta 1967 največ ukvarjala z ekonomskimi odnosi v Jugoslaviji in zagovarjala stališče 'razvitih', ki nasprotujejo prelivanju sredstev in neekonomični
uporabi proračunskih sredstev. Prav tako moteče je bilo zanjo pretirano poudarjanje jugoslovanstva v nacionalnem pomenu te besede. Tudi ko je komisija julija 1967 dobila obsežen elaborat zvezne komisije za medrepubliške odnose Neki
problemi kulture i medjunacionalni odnosi, v katerem je bilo tudi poglavje Nekateri poudarki o problematiki srbsko-hrvaškega oziroma hrvaško-srbskega jezika
(Nekolike napomene o problematici srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog
jezika),9 se ni odzvala in ni razpravljala o Deklaraciji o hrvaškem jeziku. Slovence
je bolj zanimalo poglavje o enakopravnosti vseh jezikov in uveljavljanje slovenščine v zveznih organih, tedaj še posebej podrejen položaj slovenščine v JLA.10
Tesnejše kot pri jezikovnem vprašanju je bilo sodelovanje med Slovenci in
Hrvati pri političnih razhajanjih med 'centralisti' in 'federalisti', ki so se okrepila po osmem kongresu Zveze komunistov Jugoslavije leta 1964, ko se je vodstvo
monopolne politične stranke prvič odkrito postavilo na federalistično stran. Ta
je videla boljše pogoje za prihodnje tudi v začetku izvajanja gospodarske reforme
leta 1965, ki jo je kreiral bivši predsednik slovenske vlade, tedaj pa podpredsednik Zveznega izvršnega sveta Boris Kraigher. Reforme so z večjim upoštevanjem
zakonitosti trga bolj ustrezale razvitejšemu delu Jugoslavije, ki je bil že prej manj
odvisen od pomoči zveznih skladov in (ne)ekonomskih dogovorov in prelivanja
sredstev v Jugoslaviji. Slovenija in Hrvaška sta odločno zagovarjali sprejem gospodarske reforme leta 1965 in bili najglasnejši zagovornici stališča, da lahko zgolj
uspešna ekonomska reforma Jugoslavijo približa razvitemu svetu in dolgoročno
dviguje življenjski standard ljudi.
Pomembno zmago federalistov je prinesel tudi politični poraz Aleksandra
Rankovića po t. i. brionskem plenumu centralnega komiteja ZKJ julija 1966. V naslednjih letih je bilo sprejetih več ustavnih amandmajev k ustavi SFRJ iz leta 1963,
ki so okrepili položaj republik, pa tudi pri kadrovski politiki na najvišjih mestih
so večjo vlogo dobile republike. Od sredine šestdesetih let je jugoslovansko politično vodstvo prvič po vojni resneje pomislilo na pomladitev vodilnega kadra v
državi, kar je v vodstva posameznih republik prineslo tudi sveže poglede na položaj Jugoslavije v prihodnje. Slovensko obdobje t. i. partijskega liberalizma je v
strokovni literaturi običajno omejeno na obdobje po maju 1967, ko je predsednik
slovenskega Izvršnega sveta postal Stane Kavčič, čeprav najdemo korenine idej, ki
jih je glasno zagovarjala ta vlada, že tudi pri prejšnjih vladah. S hrvaško pomladjo
pa v strokovni literaturi označujejo obdobje, ko je Savka Dabčević Kučar postala
predsednica centralnega komiteja ZKH. Razlika v političnem razvoju med republikama iz 'bloka razvitih' je bila torej že v tem, da so se v Sloveniji v tistem času že

9

AS 1589, š. 226-III, Neki problemi kulture i medjunacionalni odnosi, str. 24–28.

10

Da so slovenski časopisi dejansko objavljali zgolj reakcije v drugih republikah na deklaracijo (na Hrvaškem,
v Srbiji ter Bosni in Hercegovini), glej tudi v seznamu tozadevnih objavljenih medijskih poročil v: AS 1589,
š. 193-III, Nacionalno vprašanje, mednacionalni odnosi, nacionalizem (Dokumentacijska služba skupščine
SRS – bilten št. 6; Gradivo, dokumentirano od 10. 3. – 1. 4. 1967).
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pojavile težnje po prenosu oziroma razpršitvi težišča odločanja med političnimi
forumi ter zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, medtem ko na Hrvaškem tega
še bilo ni zaslediti. Poleg tega so v sporih med Slovenijo in federacijo v ospredje
prihajali bolj gospodarski vzroki, medtem ko je bilo težišče razprav v odnosu med
Hrvaško in federacijo na nacionalni problematiki.
Slovenija in Hrvaška, ki sta bili pri jezikovnih vprašanjih nekako indiferentni
do zahtev druge strani, sta večjo enotnost pogledov pokazali pri političnih zadevah in gospodarskih vprašanjih. Slovenska vlada Staneta Kavčiča je bila zagovornica nadaljevanja reforme, a pri tem ni imela popolne podpore niti v Sloveniji,
gospodarska politika v Jugoslaviji pa je vedno bolj postajala ujetnik političnih odnosov med razvitimi in nerazvitimi. Partijski 'liberalci' v različnih jugoslovanskih
republikah niso bili tako močno povezani med seboj kot 'konservativci' s Titom
in Kardeljem na čelu, ki so nato obračunali z 'liberalci' v vseh republikah, s predsednikom slovenske vlade Stanetom Kavčičem in 'kavčičevci' v Sloveniji, z 'maspokovci' na Hrvaškem, 'liberali' v Srbiji in drugje.
Eden od načinov, kako oslabiti premočne osebnosti v vodstvih posameznih
republik, je bila kadrovska politika, po kateri so takšne osebnosti poskušali imenovati na visoka mesta v federaciji. Stanetu Kavčiču je bil tako ponujen mandat za
sestavo zvezne vlade, a je tako kot Miko Tripalo čutil, da naj bi šla v Beograd zato,
da zapustita svoji republiki. Kavčič tako ni sprejel niti imenovanja za slovenskega
člana v ožjem vodstvu ZKJ, Tripalo pa ga je sprejel. V času, ko je delal v zveznem
partijskem biroju, je dobro sodeloval tudi s Stanetom Dolancem, ki je v njunih
pogovorih večkrat kritiziral nekatere bolj konservativne politike in del srbskega
partijskega vodstva. Dolanc ga je prepričeval, je zapisal Tripalo, "da o vsem tem
vseskozi govori Kardelju, toda on se težko sooča z dejstvi, saj je idealist, ki vse ljudi
presoja po sebi." Odnos Tripala in Dolanca pa se je naglo poslabšal v mesecih pred
obračunom s hrvaškim vodstvom.11
Tesne odnose med vodstvoma obeh republik kaže tudi podatek, da je Kavčič, ko je prejel mandat za sestavo Zveznega izvršnega sveta, mislil predvsem na
nadaljevanje gospodarske reforme Borisa Kraigherja, ki je bolj ustrezala razvitim
delom države. Zato je sprejetje funkcije pogojeval tudi z imenovanjem nekaterih
ljudi v vlado in je v spominih na prvem mestu zapisal ime "Savka" (Dapčević Kučar, op. avtorja).12 Tripalo je v spominih zapisal, da naj bi Kavčič pogojeval sprejem
mandata tudi z imenovanjem njega, tj. Tripala na mesto enega od treh podpredsednikov vlade.13 Toda zlasti starejši komunisti iz Titove garniture, ki nikakor niso
dojemali modernizacije sveta, so se ustrašili, da bi bolj sproščen gospodarski tokovi z več tržne ekonomije in konkurence utegnili vplivati tudi na večjo konkurenčnost na politični sceni. Kakršnakoli liberalizacija bi lahko po njihovem mnenju
ogrozila politični monopol Zveze komunistov in po preizkušenih obrazcih je bil
zanje obračun z drugače mislečimi edini možen izhod iz krize. Pri tem ločnice

11

Tripalo, Hrvatsko proljeće, str. 110. Navedba v originalu: "… da o svemu tome stalno govori Kardelju, ali da on
teško prihva# a činjenice, jer je idealist koji sve ljude sudi po sebi."

12

Stane Kavčič, Dnevnik in spomini : (1972–1987), Ljubljana 1988 (dalje: Kavčič, Dnevnik in spomini), str. 19.

13

Tripalo, Hrvatsko proljeće, str. 190.

462

S tudia
H istorica
S lovenica

Josip Broz Tito, Edvard Kardelj, France Popit in Stane Kavčič na Krvavcu, verjetno poleti 1968, še pred burnimi dogodki, ki so sledili (Kavčič, Dnevnik in spomini, slikovna priloga)

niso potekale zgolj po nacionalnih mejah, čeprav je bilo jasno, da so za reformno
politiko bolj zagreti v Sloveniji in na Hrvaškem kot pa npr. v Srbiji ali v nerazvitih
republikah, kjer so gospodarski reformi odkrito nasprotovali.
Večanje vloge republik je bilo v času 'partijskega liberalizma' vidno tudi v tem,
da so se po sprejetju ustavnih amandmajev in 'konfederalizaciji' države začela prvič srečevati republiška vodstva. Vodilni politiki se torej poslej niso srečevali zgolj
na sejah zveznih organov oblasti. Slovenski politični vrh je o tem razpravljal februarja 1970 in ocenil, da številni nacionalni nesporazumi v Jugoslaviji izhajajo
iz dejstva, da je med republiškimi vodstvi premalo stikov in da bi nejasnosti lahko
presegli z neposrednimi srečanji med vodstvi posameznih republik. Predvideli so
srečanja z vsemi republiškimi vodstvi in ob tem poudarili, da "z ozirom na zadnje
dogodke v SR Hrvatski bi kazalo še posebej razmisliti o morebitni prednosti na kontakte s to republiko."14
S sosednjo republiko so Slovence tedaj vezali tesni stiki, z 'zadnjimi dogodki'
pa so namigovali na X. plenum centralnega komiteja ZKH, ki je potekal v Zagrebu
od 15. do 17. januarja 1970, na njem so obravnavali pojave hrvaškega nacionalizma. Na Hrvaškem se je namreč ob prelomu v sedemdeseta leta razvilo množično
gibanje, ki je sicer izhajalo prvenstveno iz zahtev po večji avtonomiji Hrvaške znotraj Jugoslavije, toda ob tem je kmalu prišlo do razhajanj med hrvaško in srbsko
politiko v Jugoslaviji. Poleg hrvaškega političnega vodstva, zbranega v centralnem

14

AS 1589, š. 211-IV, Predlog skice za obiske med republikami, 10. 2. 1970.
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komiteju Zveze komunistov Hrvaške, so se kot novi stebri moči uveljavile še nekatere hrvaške kulturne ustanove, zlasti Matica hrvatska in del študentskega vodstva
na univerzi v Zagrebu. Zlasti iz teh krogov so prihajale radikalnejše zahteve po
emancipaciji Hrvaške in tudi ostre kritike na račun drugih delov Jugoslavije. Kritike na račun hrvaškega političnega vodstva, ki naj bi toleriralo hrvaške šovinistične
izpade, so prihajali iz vse Jugoslavije, tudi iz vrhov Zveze komunistov Jugoslavije
in zvezne vlade, ki jo je, ko je mandat zavrnil Stane Kavčič, vodil Slovenec Mitja
Ribičič.
Na X. plenumu centralnega komiteja ZKH je hrvaško politično vodstvo zavrnilo očitke o oživljanju hrvaškega nacionalizma in obsodilo stališča svojega člana
Miloša Žanka, tedaj podpredsednika zvezne skupščine, zaradi njegovih stališč in
časopisnih prispevkov, v katerih je opozarjal na krepitev hrvaškega nacionalizma
in šovinizma. Hrvaško vodstvo je ocenilo, da gre za unitaristične pritiske na Hrvaško, Žanko pa je ostal s svojimi stališči osamljen, bil je izključen iz vodstva hrvaške
partije in potisnjen v anatemo.15
Zaradi notranjih hrvaških težav je bilo predvideno srečanje s hrvaškim vodstvom šele tretje po vrsti, saj se je slovensko vodstvo pred tem 16. aprila 1970 v
Ljubljani sešlo z delegacijo SR Srbije in 12. maja 1970 obiskalo še vodstvo Bosne in
Hercegovine v Sarajevu.
Prvo srečanje med predstavniki Slovenije in Hrvaške je potekalo 1. junija 1970
na Otočcu, torej na kraju, ki je približno na pol poti med obema prestolnicama,
med Ljubljano in Zagrebom, in je bil tudi v kasnejših desetletjih, tudi še po osamosvojitvi obeh držav, pogosto gostitelj srečanja med vodstvi sosednjih držav.16 Srečanje junija 1970 lahko ocenimo kot prvo uradno srečanje med državnimi vodstvi, saj so bila srečanja slovenskih in hrvaških predstavnikov v prejšnjih političnih
sistemih lahko zgolj srečanja med političnimi predstavniki. Srečanja na Otočcu so
se udeležili vodilni iz republiških političnih organizacij, predsednika obeh vlad in
še nekateri. Pogovore je vodil predsednik centralnega komiteja ZKS France Popit,
hrvaško delegacijo pa je vodila predsednica hrvaškega centralnega komiteja Savka Dabčević Kučar. Politično situacijo v republikah sta uvodoma ocenila sekretarja republiških Zvez komunistov Andrej Marinc in Pero Pirker, predsednika obeh
vlad Stane Kavčič in Dragutin Haramija pa sta se osredotočila bolj na ekonomska
vprašanja. Pri političnih zadevah sta bili v ospredju vprašanje koordinacije odnosa
do katoliške cerkve in mejno vprašanje z Italijo, saj so že potekali pogovori z zahodno sosedo, ki so nekaj let kasneje privedli do podpisa Osimskih sporazumov.
Glede prvega je Marinc ocenil, da je "cerkvena hierarhija v Sloveniji konzervativnejša kot drugje v Jugoslaviji," zato je Slovenija nasprotovala "povišanju odnosov z
Vatikanom na diplomatsko raven,"17 prav tako pa ni razumela popuščanja Hrvaške
do teh stališč. Pirker mu je odgovoril, "da se duhovniki pri nas nekako popravljajo,

15

Več o tem glej: Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, str. 557–568. Glej tudi: Slučaj Žanko, Beograd 1986.

16

AS 1589, š. 211-IV, Zapisnik razgovora med predstavniki republike Hrvatske in republike Slovenije, ki je bil
dne 1. 6. 1970 na Otočcu.

17

Prav tam, str. 5.
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pri vas pa pokvarjajo in tako prihajajo na isti nivo."18 Poleg tega so Hrvati dodali,
da tudi škofje v Istri iz patriotskih vzrokov nasprotujejo pritiskom ezulov in emigracije v Trstu, kar je bilo možno razumeti kot podporo Jugoslaviji pri mejnem
vprašanju; podobne ocene iz slovenskih krogov ni bilo. Savka Dabčević pa je poudarila, da Hrvaška podpira povišanje odnosov med Jugoslavijo in Vatikanom, saj
naj bi to posledično okrepilo moč Komunistične partije Italije v zahodni sosedi
Jugoslavije.19 Na koncu so se dogovorili, da naj bi koordinirali politiko do katoliške cerkve, da bi izničili očitke o različni politiki Hrvaške in Slovenije do tega
vprašanja.
Glede slovenske manjšine v Italiji so Hrvati zatrdili, da bodo podpirali vse slovenske predloge. Pri gospodarski problematiki so se Hrvati strinjali z večino uvodoma izrečenih Kavčičevih predlogov. Ta je menil, da bi morali federacijo "čim bolj
razbremeniti ekonomskih funkcij in jih zožiti na nebistvene stvari," nasprotoval je
obstoju dveh ekonomskih sistemov, enemu za razvite in drugemu za nerazvite,
Haramija pa se je strinjal tudi z njegovim predlogom "za konvertibilni dinar,"20 kar
bi, če bi predlog potrdili na zvezni ravni, okrepilo 'blok razvitih' v državi. Haramija
je izpostavil "jadransko orientacijo" Hrvaške s krepitvijo pomorskega prometa in
turizma, pri čemer bi bil v boju proti Trstu "izrednega pomena dogovor med Reko
in Koprom." Predsednik hrvaške vlade je Slovence pozvali tudi, naj med prioritetne povezave vključijo tudi avtocesto Reka – Trst, potrdil pa je tudi pripravljenost
za sodelovanje pri skupnem projektu gradnje atomske elektrarne.21
V razpravi je bilo vidno, da so Hrvati močno pod občutkom kritik na svoj račun, ki so jih slišali po X. plenumu centralnega komiteja ZKH. Sergej Kraigher je
o tem dejal: "Morda je bilo za vas vprašanje postopka proti Žanku nepomembno,
pri nas pa tega nismo tako razumeli. Za nas je bil ta postopek sporen. Ne govorim
zato, da bi kritiziral postopek, ampak zato, ker mislim, da bi morali ob takih odločitvah vložiti več truda v to, da bi vsi te odločitve bolje razumeli."22 Pero Pirker mu
je odgovoril, da so zahtevali na Hrvaškem še hujši obračun z Žankom, da pa so to
uspeli preprečiti in da so tudi medijem preprečili, da bi iz Žanka naredili velikega
političnega nasprotnika.23
Prvo srečanje vodstev Slovenije in Hrvaške sicer ni prineslo dolgoročnih načrtov sodelovanja, je pa odprlo vsa tista vprašanja, ki so republiki povezovali že
prej in tudi v naslednjih obdobjih. Po pogovorih z vodstvi posameznih republik je
vodstvo ZKS ocenilo, da je hrvaško vodstvo še vedno pod močnim vplivom X. plenuma in da kažejo Hrvati "veliko pripravljenost za gospodarsko sodelovanje" zlasti
pri željah po gradnji jedrske elektrarne in pri t. i. jadranski orientaciji, tj. izboljšanje
prometnih povezav in turistične ponudbe. Toda tesnejše gospodarske povezave
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Prav tam, str. 18.

19

Prav tam, str. 44.

20

Prav tam, str. 10–11; potrditev Haramije na str. 27.

21

Prav tam, str. 32–33.

22

Prav tam, str. 39.

23

Prav tam, str. 40.
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naj bi ovirale težave, ki so se jih po slovenskem mnenju v hrvaškem vodstvu zavedali: "Močno so pod vtisom problematike v njihovi stari industriji – njeni akumulacijski sposobnosti itd." Medtem ko so bila za slovensko politično vodstvo v odnosu
do federacije bolj pereča gospodarska vprašanja, so pri hrvaškem vodstvu razbrali
sledeče: "V ospredje so postavljali vprašanja političnega sistema in odnosov med
republikami in federacijo."24
Občutek, da so Hrvati bolj kot na gospodarska pozorni na politična vprašanja, je bil pri slovenskih predstavnikih vse bolj očiten. Vse bolj zadržani so bili do
tesnejšega sodelovanja s Hrvaško slovenski predstavniki tudi zato, ker so tako kot
predstavniki drugih republik v Jugoslaviji ocenjevali, da krepitev hrvaškega nacionalizma ne prinaša nič dobrega. Hrvaško politično vodstvo je na vse bolj pogoste

24

AS 1589, š. 211-IV, a.e. 481, Nekatere specifičnosti v razgovorih s posameznimi republikami.
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očitke iz ostalih delov države o prebujanju "ustaške" dediščine odgovorilo 6. aprila
1971 na seji centralnega komiteja Zveze komunistov Hrvaške. Na njej je obsodilo
"sovražno dejavnost," vendar ne toliko hrvaških nacionalističnih oziroma šovinističnih izpadov, kot so jim očitali iz ostalih delov Jugoslavije, temveč organizirane
akcije za diskvaliﬁkacijo političnega vodstva Hrvaške, ki naj bi izhajale iz trditev
o možni povezanosti le-tega z ustaško emigracijo. Po informaciji, ki jo je vodstvo
Zveze komunistov Hrvaške dostavilo vodstvom Zvez komunistov v drugih republikah, naj bi bila tuja sovražna dejavnost neposredno povezana z odporom proti
centralizmu in unitarizmu v državi, ki je bilo obsojeno že na Brionskem plenumu
ob političnem padcu Aleksandra Rankovića. Ost kritike so hrvaški komunisti bolj
kot proti šovinističnim izpadom na Hrvaškem usmerili proti centralizmu in nekaterim zveznim organom oblasti, med njimi tudi proti predsedniku Zveznega
izvršnega sveta, torej Ribičiču. V informaciji so med drugim zapisali: "Ugotovljeno
je, da je politična propaganda v nekaterih okoljih, zlasti v nekaterih revijah in časopisih, sovpadala s temi sovražnimi dejanji, kar nakazuje potrebo, da se tudi v tej
smeri pristopi k ustrezni politični analizi in akciji." 25 Centralni komite Zveze komunistov Hrvaške je podprl stališča, ki so jih na sejah vodstva Zveze komunistov
Jugoslavije zagovarjali Vladimir Bakarić, Savka Dabčević Kučar in Miko Tripalo, in
se odločilo, da o svojih stališčih obvesti pristojne politične organe v federaciji in
na republiških ravneh.26
V ostalih delih Jugoslavije s tovrstnim stališčem seveda niso bili zadovoljni.
Slovenski politični vrh je o zaostrovanju odnosov v Jugoslaviji, ki naj bi jim botrovalo dogajanje na Hrvaškem, razpravljal na razširjeni seji sekretariata centralnega
komiteja Zveze komunistov Slovenije 16. aprila 1971. Stane Dolanc je kot uvodničar spore postavil v okvir zaostrenih srbsko-hrvaških odnosov in opozoril, da so
očitki na ravni tistih izpred 2. svetovne vojne. Mitja Ribičič je omenil, da so preiskali več konkretnih hrvaških kritik na račun delovanja zveznih organov oblasti,
a naj bi se izkazali kot neutemeljeni. Hrvaško stališče doživlja skorajda enotno
odklonilen odnos v vsej Jugoslaviji, je omenil Ribičič: "Mislim, da je v tem pogledu
razpoloženje skorajda 5 : 1."27 Podporo naj bi zaradi zaostrenih odnosov s Srbi
dobila hrvaška stališča le s Kosovega. Ribičič je še dodal, da naj bi hrvaške težave
izhajale tudi iz neskladnega razvoja njihovega gospodarstva, ki boleha za pomanjkanjem sposobnih kadrov, saj "v vseh mojih dosedanjih stikih me še noben razgovor ni tako demoraliziral kot razgovor z direktorji gospodarskih podjetij Zagreba
– brez perspektive, brez programa."28 Razprave slovenskega političnega vodstva
so se v glavnem vrtele okoli zaostrenosti srbsko-hrvaških odnosov in ugotavljanj,

25

AS 1589, š. 33-IV, Informacija o stavovima Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske u raspravi na 19.
sjednici, održanoj 6. travnja 1971. god., str. 2. Navedba v originalu: "Konstatirano je da je politička propaganda u nekim sredinama, posebno u nekim listovima i časopisima koinicidirala sa tim neprijateljskim akcijama,
što name# e potrebu da se i u tom pravcu poduzme odgovaraju# a politička analiza i akcija."

26

AS 1589, š. 33-IV, Informacija o stavovima Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske u raspravi
na 19. sjednici, održanoj 6. travnja 1971. god.; Osuda neprijateljske djelatnosti : Saopčenje sa 19. sjednice
Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske održane 6. travnja 1971.
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AS 1589, š. 33-IV, Zapisnik 81. razširjene seje sekretariata CKZKS, dne 16. aprila 1971, str. 7.

28

Prav tam, str. 8.
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Miting v Zadru maja 1971, na katerem so prisotni, kot na podobnih miting drugod na Hrvaškem, izrekali
podporo hrvaškemu vodstvu (Tripalo, Hrvatsko proljeće, slikovna priloga)

da so bili tako hrvaški kot srbski študentje v svojih demonstracijah zmanipulirani
s strani šovinističnih stališč. Stališča hrvaškega političnega vodstva so ocenili kot
neodgovorna, saj so krivca iskali zgolj zunaj svojega okolja pri drugih v Jugoslaviji.
Posebne pozornosti je bilo deležno vprašanje, ali naj slovensko politično vodstvo
javno pojasni svoje poglede na težave, ki so jih zakuhali drugi, zlasti Hrvati in Srbi.
Če bi bilo že nujno treba zavzeti jasno stališče, je miselnost slovenske politike povzel Milan Kučan, naj "se Hrvatom pove, da so uživali veliko podporo Slovencev, ko
so se principielno upirali centralizmu in hegemonizmu iz srbskih krogov, da so pa
sedaj s to zadevo to izgubili in da so šli v situacijo, kateri se slovenski narod odmika
in jim ne daje nobene podpore."29 Na koncu so se dogovorili, da naj Slovenija oziroma njeno vodstvo ne bi šlo v javnost z javno izjavo, da pa naj v zveznih organih
njeni predstavniki, če bodo k temu pozvani in bodo to morali storiti, izpostavijo
vzdržanost Slovenije do sporov med drugimi in nestrinjanje s kakršnimikoli nacionalističnimi prepiri, vse skupaj skladno z načelom, da Slovenci "ne smemo biti ne
sodniki, ne advokati, ne tožniki."30
Slovenska politika nevmešavanja v notranje zadeve druge republike je bila
načelna in je veljala v enaki meri za vse republike. Po drugi strani pa so slovenski
voditelji s tem jasno nakazali, da prav tako ne dovolijo, da bi o slovenskih pro-

29

Prav tam, str. 24.

30

Prav tam, str. 39.
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blemih odločali drugi oziroma da bi kdorkoli drug imel pravico odločati o zadevah, ki v prvi vrsti zadevajo Slovence. Tovrstno stališče je bilo zasnovano izrazito
'konfederalno', saj je izhajalo iz predpostavke slabitve zveznih organov oblasti in
krepitve republiških vodstev, ki bi se nato čim bolj avtonomno dogovarjali med
seboj, medtem ko bi zveznim organom oblasti ostale zgolj tiste pristojnosti, ki so
nujne za funkcioniranje države na mednarodnem prizorišču.
Hrvaško vodstvo je, po navedbah Mika Tripala, spoznalo, da ne uživajo več
podpore slovenskega vodstva, med manevri Svoboda '71. Ob večerni vojaški veselici v prisotnosti dela političnega in vojaškega vrha so, in vino veritas, padle tudi
bolj ostre besede. Tripalu sta pridigala tudi Kardelj in Popit in Tripalo je zaznal, da
je verjetno obtožnica proti hrvaškemu vodstvu že v izdelavi: "Ideja je tu, Slovenci
lahko ostanejo v ozadju, saj bodo to predstavili in razdelali drugi."31
Vrhunec politične in mednacionalne napetosti je sledil jeseni 1971, ko se je
hrvaško gibanje radikaliziralo z zahtevami študentov hrvaških univerz, ki so jim
odgovorili mladi iz srbskih mest, na manifestacijah pa so bile po mnenju vodilnih v državi izrečene številne protidržavne, nacionalistične in šovinistične parole.
Ob prejemu poročil o stavki študentov na Hrvaškem novembra 1971 je bilo med
Slovenci, ki so bili o stvareh bolje informirani, čutiti zadržanost. Ocene o povezanosti dela študentskega vodstva s "sovražnimi" skupinami izven države, ki so jih
prejemali tudi od vodstva Zveze komunistov Hrvaške,32 so nudile veliko vzrokov
za zaskrbljenost in za utrditev stališča, da gibanja ne podprejo oziroma se do njega konkretneje ne opredeljujejo, temveč po republiški pristojnosti presodijo, da
bo težave rešila oblast na Hrvaškem sama. Slovensko vodstvo je vodilo že opredeljeno politično linijo, ki jo je Franc Popit označil takole: "Pogosto se postavlja
vprašanje, ali se vpletati v zadeve druge republike ali ne. Mi smo se prav zaradi
tega nekako, naj tako rečem, držali ob strani, ker nismo hoteli dajati občutka, da se
vmešavamo v zadeve neke druge republike, saj na koncu koncev vsako republiško
vodstvo nosi pred svojim narodom, pred svojim delavskim razredom odgovornost
za svojo politiko."33
Omenjene besede je Popit izrekel na seji predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije 1. decembra 1971, ki je bila v Karadjordjevem. Na njej so vodilni jugoslovanski komunisti s Titom na čelu ostro napadli hrvaško vodstvo, ki je moralo
v obračunu, ki je sledil seji, zapustiti politično prizorišče. To je veljalo za vodilni osebnosti t. i. hrvaške pomladi Savko Dabčević Kučar in Mika Tripala ter še za
številne druge osebnosti iz vodstva Zveze komunistov Hrvaške. Tripalo je že po
uvodnih Titovih kritikah najožjim sodelavcem iz hrvaškega vodstva predlagal,
da demonstrativno odstopijo. Toda v nasprotno, naj se branijo, sta ga nagovarjala

31

Tripalo, Hrvatsko proljeće, str. 163. Navedba v originalu: "Ideja je data, Slovenci su mogli ostati u pozadini,
drugi # e to iznositi i dalje razra# ivati."

32

Več glej depeše v: AS 1589, PD-5, mapa Študentski dogodki v Zagrebu 1971.

33

AS 1589, š. 1183-IV, Autorizovane stenografske beleške sa 21. sednice predsedništva SKJ, Karadjordjevo, 1.
XII 1971 i 2. XII 1971, str. 29. Navedba v originalu: "# esto puta se postavlja pitanje da li se uplitati u poslove
druge republike ili ne. Mi smo se baš zbog toga nekako, da tako kažem, držali po strani jer nismo hteli da
ispadnemo kao da se mešamo u stvari neke druge republike, jer na kraju krajeva svako republičko rukovodstvo snosi pred svojom nacijom, pred svojom radničkom klasom odgovornost za svoju politiku."
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Miko Tripalo (levo) in Savka Dabčević Kučar (v sredini) oktobra 1971 na manevrih Svoboda '71 (Tripalo,
Hrvatsko proljeće, slikovna priloga)

vodji makedonskih in slovenskih 'partijskih liberalcev' Krste Crvenkovski in Stane
Kavčič, rekoč, "če zrušijo vas, je tudi z nami konec."34 Slutnja, da bi lahko znotraj
partijski obračun segel tudi v druge dele države, ni bil brez osnove in se je kasneje
izkazal kot pravilen.
Po seji v Karadjordjevem je vodstvo Zveze komunistov Slovenije vodstvu Zveze komunistov Jugoslavije poročalo, da so Titove besede iz seje v Karadjordjevem
naletele v Sloveniji na odzive podpore in da naj bi ljudje v Sloveniji izražali podporo sklepom seje predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije. Slovenci naj bi poudarjali podporo boju proti vsem tistim, ki delujejo proti državni ureditvi in proti bratstvu in enotnosti, pri čemer niso bile izpostavljene zgolj obsodbe pojavov
hrvaškega nacionalizma in šovinizma, temveč tudi podobnih pojavov v drugih
republikah.35 Ocene o odzivih ljudi na sklepe seje Predsedstva Zveze komunistov
Jugoslavije v Karadjordjevem in na njihovo realizacijo se v Sloveniji niso razlikovale od poročil iz drugih republik. Povsod je bilo govora, da se strinjajo s Titovo
kritiko in da je treba obračunati z nacionalističnimi izpadi na Hrvaškem, prav tako
pa reagirati tudi na nacionalizem v lastni republiki.36

34

Tripalo, Hrvatsko proljeće, str. 194. Navedba v originalu: "… ako sruše vas, onda smo i mi gotovi."

35

AS 1589, š. 1184-IV, Izveštaj o reagovanju na 21. sednicu Predsedništva Saveza komunista Jugoslavije;
AS 1589, š. 1184-IV, Izveštaj o aktivnosti CKSK Slovenije i organizacija SK Slovenije posle 21. sednice
Predsedništva SKJ.

36

Primerjaj poročilo CK ZKS s poročili centralnih komitejev iz drugih republik, ki so v isti arhivski škatli.
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O rezultatih seje v Karadjordjevem so morala razpravljati tudi republiška politična vodstva. Slovensko pri tem ni odstopalo od stališč, da to pravzaprav ni naša
težava. Zato tudi ni zanemarljivo dejstvo, da so na seji centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije 15. decembra 1971 to temo uvrstili šele na konec dnevnega
reda, kot peto točko tik pred točko razno. Po dolgem uvodu Franceta Popita, ki
je pojasnjeval stališča vodstva Zveze komunistov Jugoslavije iz seje v Karadjordjevem in orisal mnenja, ki so jih tam zagovarjali slovenski predstavniki, so nadaljnji
razpravljavci bolj poredko omenjali Hrvaško in se bolj spraševali o možnih sorodnih pojavih v Sloveniji in o slovenskemu odnosu do nekaterih stališč iz drugih
delov Jugoslavije, ki so botrovali zaostrenim nacionalnim razmeram v državi. V
odnosu do Hrvaške pa vodstvo slovenske Zveze komunistov v skladu z dotedanjo
politiko ni zavzelo nikakršnih konkretnih stališč, temveč je samoumevno pojmovalo, da morajo spremembe na Hrvaškem opraviti hrvaški komunisti sami.37
Pred največjo preizkušnjo, da spremeni 'nevtralno' politiko oziroma politiko
nevmešavanja v zadeve druge republike, je bilo slovensko vodstvo, ko je republiški sekretariat za notranje zadeve Slovenije (= slovensko notranje ministrstvo)
prejelo poziv zveznega sekretarja za notranje zadeve, naj pripravi bataljon policije, ki bi bil pripravljen, če bi se izkazala potreba po policijskem posredovanju v
Zagrebu. Slovensko notranje ministrstvo je o zahtevi nemudoma obvestilo vodstvo Zveze komunistov Slovenije in sporočilo, da brez njihovega stališča ne bodo
ukrepali. Predsednik centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije je zato
12. decembra 1971 sklical razgovor nekaterih najpomembnejših ljudi v Sloveniji;
poleg Popita so bili na njem še Sergej Kraigher, Stane Kavčič, Mitja Ribičič, Janez
Vipotnik in Andrej Marinc. Popit jih je obvestil o prošnji po morebitnem posredovanju slovenske policije na Hrvaškem in poudaril, da se v zveznem notranjem
ministrstvu bojijo, da bi do izgredov, ki bi zahtevali intervencijo policije, prišlo že
isti dan popoldne na nogometni tekmi Dinamo : Borac. Popit je predlagal, da se
dogovorijo, "a) ali je naše stališče, da v primeru potrebe damo na razpolago zahtevani bataljon milice; b) ali naj sporočimo, da naj ne računajo na to." Slovensko
vodstvo je bilo zelo zadržano do predloga, da bi s svojimi silami represije posredovali v drugi republiki, vendar so se spraševali, če lahko že vnaprej odločno odklonijo kakršnokoli pomoč pri morebitnem zatiranju hujših spopadov, če bi do njih
dejansko prišlo. Menilo so, da bi bilo še slabše, če bi morali za umiritev notranjih
konﬂiktov klicati na pomoč vojsko. Nekatere je motilo, da je za pomoč zaprosil
zvezni sekretariat za notranje zadeve, ne pa hrvaško vodstvo, ki naj bi bilo pristojno za reševanje sporov na svojem ozemlju. Še najbolj je prošnjo seveda podpiral
predsednik zvezne vlade Mitja Ribičič, najodločneje proti oziroma za pozitiven
odgovor zgolj v najnujnejšem primeru je bil Vipotnik, Stane Kavčič pa ni hotel
odstopiti od načela, da smejo pristati na pomoč zgolj, če bo šlo za neposredno
prošnjo Hrvaške in ne za zahtevo zvezne vlade. Vsi pa so bili enotnega mnenja,
da je še vedno bolje, da morebitne še hujše izgrede rešuje policija, kot pa da bi na
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AS 1589, š. 15-IV, Magnetogram 24. seje centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, 15. 12. 1971, str.
89–176.
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ljudi pošiljali vojsko.38
Najpomembnejši slovenski politiki so nato sklenili kompromis kompromisov,
ki sicer ni bil neposredna zavrnitev prošnje zvezne vlade, a so z uporabo 'če'-jev
in pogojev nakazali, da se hoče Slovenija vsekakor izvzeti iz posredovanja proti
nemirom v sosednji republiki. Sklenili so, "da naj bo pripravljen bataljon milice,
za katerega so prosili," a so dodali, "da ga pošljemo le v skrajnem primeru – če
bo nastala taka situacija." Na Kavčičev predlog so dodali, da "ta bataljon ne gre v
direktno intervencijo proti izgrednikom, ampak naj opravlja druge, manj eksponirane naloge (zaščita objektov, straže ipd.)." Zveznim organom oblasti so načelno
stališče, da ne odobravajo tovrstnih akcij, posredno nakazali tudi v zadnjem sklepu, "da sporočimo zveznemu sekretarju, da so naše mobilne enote majhne in da
ne morejo računati na veliko število ljudi, ker lahko nastane potreba po varnostnih
ukrepih tudi v Sloveniji."39
Po seji v Karadjordjevem so sledili odstopi in čistke med vodilnim hrvaškim
političnim kadrom. Slovensko vodstvo se tudi vnaprej ni hotelo vpletati v to dogajanje, temveč se je o dogajanju pustilo informirati neposredno od novega hrvaškega vodstva. Zato je delegacija Zveze komunistov Slovenije v sestavi France
Popit, Sergej Kraigher, Andrej Marinc in Milan Kučan 7. februarja 1972 obiskala
Zagreb. Hrvaški kolegi so jim razložili, da je "eskalacija nacionalizma na Hrvatskem prodrla zelo globoko tudi v množice in v celotno družbeno organizacijo" in
da "sedaj odkrivajo vedno nova dejstva, za katera tudi sodelavci v izvršnem komiteju v prvi fazi boja niso bili informirani." Hrvaško vodstvo je opozarjalo tako pred
hrvaškim kot pred srbskim nacionalizmom na Hrvaškem. Slovenski delegaciji so
se v pogovoru potrdili nekateri sumi, ki so jih imeli v odnosu do tesnejšega navezovanja s Hrvaško že prej, čeprav so bile hude obtožbe novega hrvaškega vodstva
na račun prejšnjih republiških voditeljev tudi del političnega rituala, po katerem
je treba odstavljene prikazati v kar se da slabi luči. Toda ocena Hrvatov o odsotnosti resnejših razvojnih projektov, češ da "pravzaprav nimajo resnejših projektov v
industriji za razvoj moderne velikoserijske proizvodnje, ki bi bila sposobna vključevati se v jugoslovansko tržišče in zlasti v mednarodno delitev dela," je bila po
svoje le potrditev tistega, kar so nekateri slovenski politiki razmišljali že po stikih
s prejšnjim hrvaškim vodstvom. V odnosu do gospodarskega razvoja Jugoslavije
in problema nerazvitih pa sta Slovenija in Hrvaška ostali na istem bregu, saj je tudi
novo hrvaško vodstvo menilo, da pri tem ne bi smeli sprejeti nobenega ukrepa,
"ki bi kazal na dve ekonomski politiki ali na dva ekonomska sistema v Jugoslaviji."
Predstavniki obeh republiških partijskih vodstev so prav tako enotno izpostavili
nasprotovanje centralizmu ali kakršnikoli restavraciji starih, že preseženih odnosov v Jugoslaviji. Zanimiva je tudi zabeležka slovenskih sogovornikov o stališčih
hrvaškega vodstva do prenove Zveze komunistov Hrvaške: "Pravijo, da jim je potrebna neke vrste kulturna revolucija evropskega tipa. Smatrajo, da morajo plebejske množice pripeljati v Partijo, ker drugače Partija ne bo avantgarda delavskega

38

AS 1589, PD-5, Zabeležka razgovora, /…/ dne 12/12-1971 ob 14.30 na CK ZKS.
Na dokument me je opozoril dr. Zdenko Čepič, ki se mu za informacijo iskreno zahvaljujem.

39

Prav tam.
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Josip Broz Tito na srečanju s hrvaškim vodstvom še pred čistkami. Rokuje se z Dragutinom Haramijo, med
njima je Vladimir Bakarić, za Titom pa stoji Miko Tripalo. Bakarić je ostal na svojem mestu, večina ostalega
hrvaškega vodstva, vključno s Tripalom in Haramijo, se je morala posloviti od svojih položajev (Tripalo,
Hrvatsko proljeće, slikovna priloga)

razreda in plebejskih množic. Oni so dobesedno rabili ta izraz. Pri tem pravijo, da
je treba Zvezo komunistov odločno očistiti malomeščanskega uradništva in malomeščanske ter uradniške mentalitete in vsega skorumpiranega, kar se je v tem času
navleklo v Zvezo komunistov."40
Stališče novega hrvaškega vodstva je nakazovalo delni povratek na staro, kar
se je nato okrepilo v naslednjih letih, ko so obračunu s hrvaškimi 'maspokovci' v
naslednjih letih sledili še obračuni z 'liberalističnimi' vodstvi v drugih republikah. V
Sloveniji je bil jeseni 1972 prisiljen politično sceno zapustiti predsednik slovenske
vlade Stane Kavčič, slediti pa so mu morali še številni podporniki njegove politike.
Tudi Kavčič je v spominih, ki jih je napisal po odstavitvi, poudarjal, da je slovenska
zadržanost do tesnejšega povezovanja s hrvaškim vodstvom v času maspoka izvirala deloma iz tega, ker so po mnenju večine slovenskega političnega vodstva zahteve maspoka pri političnih vprašanjih bolj kot liberalizacijo poudarjale hrvaštvo.
Poteze hrvaškega vodstva so ocenjevali kot nedorečene in zaletave, kar je npr.
možno razbrati v sledeči oceni Staneta Kavčiča: "Hrvati se dvigajo in padajo. Vse

40

AS 1589, š. 212-IV, Razgovor med predstavniki CK ZK Slovenije in CK ZK Hrvatske, Zagreb, 7. 2. 1972.
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ali nič. Zagnanost v nič, zagnanost za vse! In tako od Zrinjskega in Frankopana,
kjer so padale glave, preko madžarske revolucije sredi prejšnjega (19., op. avtorja)
stoletja, kjer so dobili za nagrado tisto, kar so Madžari dobili za kazen, in v stari Jugoslaviji, ko so na začetku agitirali za vse (jugoslovanstvo) in dobili nič, in od Mika
(Tripala, op. avtorja) in Savke (Dapčevi# Kučar), kjer so zopet letele glave."41
Kavčič je za poraz partijskih 'liberalcev' obtoževal predvsem nekatere ljudi iz
partijskega vrha. Za poraz svoje vlade in 'kavčičevcev' v Sloveniji je, tako kot za
'maspokovce' na Hrvaškem, povsem upravičeno krivil Edvarda Kardelja, "s katerim sta skupaj z Bakari# em odigrala in še igrata glavno vlogo pri obračunu, ki se
je začel jeseni 1971. leta. Pravi smisel (obračuna) pa je, znebiti se vseh osebnih
političnih nasprotnikov in konkurentov."42 Ocenjeval je, da je v obračunih verjetno
največ izgubila Srbija, ker naj bi ostala brez najboljših kadrov. Na vprašanje, kaj bo
prinesla prihodnost narodom na jugoslovanskem prostoru, je Kavčič 28. novembra 1972 v svoj dnevnik kar nekako preroško zapisal: "Ne bojim se za Slovenijo.
Mučita pa me Srbija in Hrvaška. In če so moje bojazni in slutnje pravilne?"43

Aleš Gabrič
'MASPOK' AND SLOVENES

SUMMARY
After 1945, Yugoslav policy was created in the federal centre, and Slovenia and Croatia could
not and were not allowed to develop closer ties; instead, their leaderships held talks with each
other indirectly as participants in meetings at the state level. In terms of the relationship towards
others in Yugoslavia, equality of languages represented one of the most burning questions for
Slovenians. Uno# cially, because no legal ground existed for this, Serbo-Croatian acquired the
status of a pan-national language. Slovenes were disturbed by the fact that the Slovene language
did not have an equal position, which went against the federal system on which the country was
based. Slovenes were not concerned with the question whether the majority language would be
called Serbian, Croatian, Serbo-Croatian, Croatian-Serbian or even something else. The question
about the language concerned was not a 'Slovene' question but rather, seen from the Slovene
point of view, a question that had to be resolved by those speaking it. Because of this, Slovenes
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Kavčič, Dnevnik in spomini, str. 28.

42

Prav tam, str. 150.

43

Prav tam, str. 24.
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did not get involved in and did not take a position on the polemics about others’ languages,
not even when the Declaration about the Croatian language (Deklaracija o hrvaškem jeziku)
appeared in March 1967.
At the time when party 'Liberals' dominated the leaderships of the League of Communists in
some republics, Slovenia and Croatia adopted similar points of view about the problems in the
country and mostly supported each other in the federal bodies. They adopted the points of view
that were seen as characteristic of the more developed parts of the country. It was in this period
that on the 1st June 1970 the ﬁrst o# cial meeting of the leaderships of Slovenia and Croatia took
place in Otočec. The meeting did not result in any long-term cooperation plans; however, it
was important because it was the ﬁrst statesmanly meeting between the leaderships of the two
neighbouring republics.
The Croatian leadership started losing the support of their Slovene counterparts in 1971,
when the majority of Slovenes believed that the Croatian leadership was giving in to nationalistic pressures and blamed all other parts of Yugoslavia for their problems except for their own
republic. Slovenia took a very moderate position on the unrest in Croatia, and Slovene political
leaders decided that their representatives in federal institutions would express their views only
if called upon to do so or if required. They apparently pointed out the reservation of Slovenia
in the conﬂicts with others and expressed disagreement with any nationalistic conﬂicts, which
was all in line with the principle that Slovenes "must be neither judges, advocates nor plainti# s."
The Slovene leadership also adhered to this principle in December 1971, when The Slovene
Secretariat of Internal A# airs received a call from the Federal Secretary for Internal A# airs that
they should prepare a police battalion for a possible intervention in Zagreb. In an attempt to
avoid this, the leading Slovene politicians composed an answer that did not directly reject the
appeal of the federal authorities; however, the restriction "only in extreme cases – if the situation
required" showed that Slovenia was not enthusiastic about sending its police to other parts of
the country or interfering in the internal a# airs of another republic.
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UDK 94(497.12:497.13)"1990/1991"
327(497.12:497.13)"1990/1991"
1.01 Izvirni znanstveni članek

"Oni niso enotni in takšni
bodo večno ostali"
Slovensko-hrvaški odnosi v času osamosvajanja

Rosvita Pesek
Dr. zgodovinskih znanosti, novinarka
RTV Slovenija
Kolodvorska 2–4, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: rosvita.pesek@siol.net

Izvleček:

Avtorica je na temelju časopisnih in televizijskih virov, pričevanj in memoarske
literature sestavila kronološki pregled sestankov med hrvaškim in slovenskim
političnim vrhom v času nastajanja samostojnih držav. Posebna pozornost je
namenjena poskusom tesnejšega sodelovanja na obrambnem področju (ki niso
bili realizirani), pa tudi razvoju teh odnosov po zmagi na volitvah leta 1990 in
oblikovanju skupnih stališč v odnosu do zvezne države SFRJ.

Ključne besede:

Osamosvojitev Slovenije, osamosvojitev Hrvaške, JLA, odnos Slovenija – Hrvaška,
obrambni sporazum, vojaški pakt.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 477–494, 83 cit., 2 sliki.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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O naravnem zavezništvu
Slovenija in Hrvaška sta na pot demokratizacije in nastajanja novih suverenih
držav stopali sočasno, čeprav je bila faktična samostojnost in teritorialna zaokroženost Hrvaške dosežena kasneje kot Slovenska. Le dva dni pred prvimi
demokratičnimi volitvami spomladi 1990 sta se predsednika obeh republiških
Izvršnih svetov Antun Milović in Dušan Šinigoj pogovarjala še o sodelovanju
v skupnosti Alpe Jadran in pripravah na turistično sezono,1 že dober mesec
zatem pa je nova HDZ-jeva in Demosova oblast omenjala naravno zavezništvo
med republikama in skupna prizadevanja za uveljavljanje suverenosti obeh republik.2 Volilni izidi so namreč v temelju posegli v odnose med republikama,
saj sta tako na Slovenskem kot na Hrvaškem zmagali opozicijski gibanji; demokratična opozicija Slovenije (Demos), ki jo je vodil dr. Jože Pučnik in Hrvaška
demokratična skupnost (HDZ), ki ji je predsedoval dr. Franjo Tu# man. Obe
opozicijski gibanji sta svoj volilni uspeh dosegli tudi s poudarjanjem nacionalne komponente, z obljubami o državni suverenosti in spremenjenih odnosih
v skupni državi SFRJ. Do prvega pomembnejšega srečanja po volitvah je tako
prišlo 17. maja 1990, na dan, ko je novi Peterletov Izvršni svet (IS)3 prevzel
posle od Šinigojevega Izvršnega sveta in se z omembe vredno ekipo republiških sekretarjev4 odpravil na Otočec, ki je postal v prihodnjih dveh letih najbolj pogost gostitelj srečanj delegacij obeh držav. Dr. France Bučar je ob tej
priliki medijem povedal, da doslej med Demosom in HDZ ni bilo posebnih
operativnih oblik sodelovanja, zdaj pa naj bi akcije bolj usklajevali.5 Delegaciji
sta poleg spoznavanja že na prvem srečanju obravnavali pomembno skupno
točko – ukaz zveznega sekretariata za Ljudsko obrambo, naj se orožje TO odda
v skladišča JLA, ki jih bo ta tudi nadzirala. Z Otočca so JLA pozvali, naj ta ukaz
prekliče, Tu# man pa je na tiskovni konferenci po poznovečernem srečanju z
zadovoljstvom ugotovil, da so pogledi na ustavna vprašanja skoraj istovetni.6
Dr. Jože Pučnik, ki se zaradi odsotnosti iz operativne izvršne oz. skupščinske
politike kasnejših srečanj na medrepubliški ravni praktično ni več udeleževal,
pa je ugotavljal, da Hrvaška in Slovenija skušata uveljaviti svojo suverenost, v
tem je podobnost njunih položaj in v tem je – vsaj s slovenskega stališča – nekakšno naravno zavezništvo.7

1

Tanjug, Skupna prizadevanja Slovenije in Hrvaške, Delo, 7. 4. 1990, str. 1.

2

Boris Boris Jež, Tu# man: izredne razmere bi pomenile popoln zlom države, Delo, 19. 5. 1990 (dalje: Jež,
Tu# man), str. 2.

3

V nadaljevanju bom zaradi poenostavitve Izvršni svet imenovala vlada in republiške sekretarje ministre.

4

Na Otočcu so bili Igor Bavčar, Janez Janša, Leo Šešerko, Ingo Paš, Dimitrij Rupel, Rajko Pirnat, predsednik koalicije dr. Jože Pučnik, predsednik skupščine dr. France Bučar, predsednik IS skupščine Republike
Slovenije Lojze Peterle, v hrvaški delegaciji pa predsednik dr. Franjo Tu# man in pretendenti za ministrska
mesta Vladimir Šeks, Dalibor Brozović, Bernardo Jurlina in Josip Manolić.
Boris Jež, Izredni ukrepi samomor SFRJ, Delo, 18. 5. 1990, str. 1.

5

Prav tam.

6

Jež, Tu# man, str. 1.

7

Prav tam.
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Teza o t. i. naravnem zavezništvu med Ljubljano in Zagrebom je značilna za
celotno osamosvojitveno obdobje in je med slovenskimi politiki opazno bolj negovana kot med hrvaškimi. Februarja 1991, ko je srbsko-armadna politika (Slobodan Milošević in Veljko Kadijević) namignila slovenskemu članu zveznega
predsedstva dr. Janezu Drnovšku, da se Slovenija lahko enostavno odcepi, je to
ponudbo predsednik slovenske skupščine dr. Bučar takole komentiral: "Ta stvar
je seveda sama po sebi zelo vabljiva in tudi sprejemljiva ob pogoju, da s tem, če se
Slovenija izloči, dobimo tudi priznanje s strani preostalega dela Jugoslavije /…/, ker
s tem so potem za nas vsi problemi mednarodnega priznanja rešeni. # e pa tega ni,
potem se nam lahko zgodi, da je to samo taktičen manever, da nas ločijo od Hrvatov, ostanemo osamljeni, skregani s Hrvati, brez zaveznikov, brez mednarodnega
priznanja. Ko bi potem enkrat s Hrvati obračunali, potem seveda mi pademo kot
zrela hruška v naročje tem planerjem."8 Dr. Bučar je nasploh veljal za velikega zagovornika sodelovanja s Hrvaško oziroma skupnih nalog, ki ju čakajo, saj je tudi
v jeseni 1990, ko so se pri njem oglašali pobudniki z zamislijo o plebiscitu,9 kot
argument navajal, da sta Slovenija in Hrvaška kot siamska dvojčka in zato razpis
plebiscita ta trenutek ne pride v poštev. Prav zato je bilo tudi njegovo razočaranje,
ko se je na slovenskih tleh začela obrambna vojna, veliko, in je hrvaško "stanje ob
strani" ocenil kot presenečenje, "ker Hrvati niso izkoristili te, najverjetneje, neponovljive priložnosti. Morali bi jo izkoristiti. Ne iz ljubezni do Slovencev, ampak iz
lastnega interesa."10

O vojaškem (ne)sodelovanju
Slovensko-hrvaško vojaško sodelovanje v času osamosvajanja je pravzaprav tema,
ki ni bila prisotna pred očmi javnosti, sporazum o sodelovanju pa je bil nasploh
dolgo prikrit, o njem se je tudi veliko špekuliralo. JLA je bila skupen sovražnik, ki
je s svojimi akcijami in grožnjami vznemirjala obe republiški vodstvi. Začelo se je
z že omenjenim odvzemom orožja TO, prav v dneh, ko se je nova oblast v obeh
republikah šele konstituirala in z armadnim oporekanjem legitimnosti demokratičnih volitev.
Prvo v medijih zaznano srečanje je bilo v začetku septembra 1990, ko sta se
ministra za notranje zadeve Josip Boljkovac in obrambo Martin Špegelj s slovenskima kolegoma Igorjem Bavčarjem in Janezom Janšo pogovarjala o novih
vidikih obrambe in varnosti v republikah,11 intenzivnost in globina odnosov
pa se je znatno povečala v začetku leta 1991.12 17. januarja 1991 sta se omenje-

8

Dokumentacija TVS (dalje: TV DOK), vka 738/2, Žarišče, Dan pred resolucijo o razdružitvi, 19. 2. 1991.

9

Tone Jerovšek, Osamosvojitev Slovenije – 15 let kasneje, znanstveni simpozij v Mariboru, 24. november
2006, beležka R.P.

10

Dejan Jović, Kucanje na evropska vrata, Intervju France Bučar, Danas, 13. 8. 1991.

11

Martin Špegelj in Josip Boljkovac v Sloveniji, Delo, 5. 9. 1990. str. 2.

12

Sestali so se še 31. januarja 1991, in sicer v zgodnjih jutranjih urah, na dan, ko se je iztekel ultimat za privedbo
Martina Špeglja k vojaškemu preiskovalnemu sodniku.
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ni četverici ministrov na gradu Mokrice pridružila še prva moža tajnih služb,
načelnik hrvaške SDV Jovo Perković in načelnik SDV dr. Miha Brejc. Sporočilo
za javnost je bilo skopo, v zadnjem stavku pa je navedeno, da so govorili o
razmerah v Jugoslaviji, ki so nastale po odvzemu orožja. "V zvezi s temi vprašanji so bili sklenjeni dogovori o medsebojnem sodelovanju."13 Takrat se o tem
ni vedelo praktično nič, kasneje pa so mnogi o tem govorili kot o slovenskohrvaškem vojaškem paktu.
Janez Janša je deset let po osamosvojitvi povedal, da je bil sporazum, ki so ga
podpisali vsi štirje zelo kratek, v njem je pisalo: "Slovenija in Hrvaška bosta skupaj pripravljali odpor in v primeru agresije JLA na eno ali drugo državo tej agresiji
tudi skupno nasprotovali."14 Po besedah Janše je bil ta sporazum "kasneje potrjen v
skupni podpisani izjavi predsednikov dr. Franja Tu# mana in Milana Kučana, ki je
bila tudi javno objavljena."15
Iz dokumentov izhaja, da se je četverica ministrov čez tri dni, torej 20. januarja, še enkrat sestala v Zagrebu in predsednikoma obeh republik predlagala dogovor, podpis in objavo skupne izjave, ki pa tako jasne zaveze "o skupnem nasprotovanju agresorski JLA" ne vsebuje več, pač pa govori o usklajenosti akcij, kar
zadeva oskrbo poveljstev in enot, odpoklic svojih državljanov iz JLA, zasegu imetja in drugo. Božo Repe je ob objavi sklepov iz zagrebškega sestanka, v katerem
je predlagana skupna izjava predsednikov, obrazložil, da slovensko predsedstvo
sporazuma ni potrdilo, pač pa je sprejelo bolj splošno in manj obvezujočo izjavo
"izhajajoč iz prepričanja, da bi tak sporazum Slovenijo potegnil v srbsko-hrvaški
konﬂikt, ki je že od spomladi potekal na Hrvaškem, kar bi močno otežilo slovensko
osamosvojitev."16
Hrvaški Globus je 'Hrvaško-slovenski sporazum o obrambi' objavil v posebni izdaji že 12. februarja 1991 (Delo je izjavi objavilo dan zatem pod naslovom
'Slovensko-hrvaški sporazum o medsebojni obrambi'), v njem pa je zapisanih 8
ukrepov, ki jih bosta sprejeli Slovenija in Hrvaška v primeru oborožene intervencije proti zakonitim oblastem in državljanom v obeh republikah, in sicer bosta:
razglasili popolno samostojnost obeh republik in odpoklicali svoje predstavnike iz federacije, prekinili ﬁnanciranje federacije, obvestili Varnostni svet OZN in
zahtevali intervencijo mirovnih sil, pozvali državljane obeh republik, naj zapustijo JLA, zaplenili lastnino federacije na svojem ozemlju, ukinili oskrbo enot in
ustanov JLA, uporabili vsa zakonita sredstva za zaščito in obrambo demokratične
ureditve in suverenosti (uporaba teh sil in sredstev bo vzajemna), pristojni pravosodni organi pa bodo sprožili postopke proti vsem pripadnikom JLA, ki bodo
sodelovali v nasilnih akcijah.17

13

Sosedski posvet o obrambi, Delo, 18. 1. 1990.

14

Janez Janša, Razprava, v: Slovenska osamosvojitev 1991 : pričevanja in analize, simpozij v Brežicah, 21. in 22.
junij 2001 (zbornik), Ljubljana 2002 (dalje: Janša, Razprava), str. 367.

15

Prav tam.

16

Božo Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (II. del: Slovenci in federacija), Ljubljana 2003
(dalje: Repe, Viri II), str. 335, dokument št. 91.

17

Rat protiv Hrvatske, Globus, 11. 2. 1991.
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Tudi Beograd ga je hitro dobil v roke, po mnenju Špeglja pa je objava dokumenta prinesla bistveno več pozitivnega kot negativnega. "V Beogradu so videli,
da se ne šalimo, da se pripravljamo, da nismo brez orožja, vedeli pa so tudi za
svoje vojaške slabosti."18
Martin Špegelj je povedal, da je bila njegova ocena takrat, da so odnosi v zavezništvu s Slovenijo nekaj, kar je naravno in kar se razume samo po sebi. "Žal
pa ni bilo tako in ne verjamem, da bi bilo drugače, če bi bili sklenjeni formalni
sporazumi."19
Zaradi Tu# manove zamisli o delitvi BiH je bilo namreč vojaško sodelovanje
s Slovenijo v ključnem trenutku z njegove strani zavrnjeno. "Prepovedano je bilo
kakršnokoli delovanje glede izvedbe načrtov skupne vzporedne obrambe."20 Tako
se Hrvaška ni vpletla v spopad med Slovenijo in JLA, saj je predsednik Tu# man
razglasil, da še ni čas za obračun z armado, ki je bila po njegovih besedah 3. sila v
Evropi, ki bi jih lahko pregazila. Po zapisih hrvaškega obrambnega ministra Špeglja je ministrski sporazum, ki sta ga pomladi podpisala tudi predsednika Kučan in
Tu# man, padel v vodo zato, ker ga je slednji de facto prelomil zaradi svojih dogovorov z Miloševićem.21 Ti dogovori med Miloševićem in Tu# manom pa naj bi bili
sklenjeni konec marca 1991 na sestanku v Kara# or# evu, na katerem sta si predsednika razdelila 'interesne sfere' v BiH.
Kljub temu so bili načrti o slovenski in hrvaški obrambi pripravljeni 17.
junija 1991, torej teden dni pred formalno osamosvojitvijo obeh republik,
in eden od njih je bil naslovljen 'Skupni načrt obrambe Slovenije in Hrvaške
(VI/1991)'.22
Martin Špegelj v spominih na drobno opisuje tudi svoj "križev pot " v prizadevanjih, da bi se Hrvaška vendarle odločno postavila v bran Republiki Sloveniji,
pri tem se je skliceval tudi na podpisani sporazum o prijateljstvu, sodelovanju in
varnosti, a je bil hrvaški predsednik Tu# man neomajen. "Mi v vsem tem ne bomo
so-de-lo-va-li na no-ben način! Ne dovolim aktiviranja no-be-nih enot! Na našem
ozemlju ne sme priti do ni-kakr-šnega incidenta z JNA,"23 mu je odsekano in s poudarki odgovarjal hrvaški predsednik. Špegelj piše, da je Igorju Bavčarju in Janezu
Janši zelo natančno pojasnil svoj položaj in obljubil, da jima bo pošiljal vse informacije o JLA. "Občutila sta moje nezadovoljstvo. V resnici sem se počutil izdanega,
do Slovencev pa kot prevarant. Le kakšno vlogo mi je predsednik Tu# man namenil
in kaj sploh namerava? Skoraj leto dni sodelujemo s Slovenci, podpisali smo vse
potrebne sporazume, in zdaj – nič! "24

18

Martin Špegelj, Slovensko-hrvatske veze u vrijeme osamostaljivanja, v: Slovenska osamosvojitev 1991 :
pričevanja in analize, simpozij v Brežicah, 21. in 22. junij 2001 (zbornik), Ljubljana 2002 (dalje: Špegelj,
Slovensko-hrvatske veze u vrijeme osamostaljivanja), str. 272.

19

Prav tam.

20

Prav tam, str. 273.

21

Martin Špegelj, Sjećanja vojnika, Zagreb 2001 (dalje: Špegelj, Sjećanja vojnika), str. 149.

22

Špegelj, Sjećanja vojnika, priloge, zemljevid 10.

23

Prav tam, str. 228.

24

Prav tam, str. 229.
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Tudi zaradi Špegljeve nemoči (v katero je padel z montiranim ﬁlmom in je
bil zoper njega izdan nalog za privedbo k vojaškemu preiskovalnemu sodniku)
in nasploh razmerij v hrvaški politiki, v kateri je bila prva in zadnja beseda predsednikova25 ne glede na argumente, in predvsem zaradi dogovorov, ki jih je imel
Tu# man z Miloševićem, je že prvi dan vojne iz Zagreba v klet Cankarjevega doma
prišel faks z naslednjo vsebino:"Ja ne mogu ništa. Sad ste sami! Špegelj!"26
Po oceni Janeza Janše je prav tako razmišljanje Tu# mana in njegovih svetovalcev povzročilo prvi dan vojne na Slovenskem novo presenečenje. "Presenečenje 27. junija 1991 ob enih ponoči, ko so tanki odšli iz vrhniške vojašnice, ni bilo
presenečenje zaradi tega, ker so odšli, ampak zato, ker so prišli čez barikade, ki
niso bile minirane, bi pa morale biti."27 O tem presenetljivem in dokaj šokantnem
dejstvu drugi viri ne pišejo.
Drugi dan vojne v Sloveniji, 27. junija 1991, je hrvaški predsednik Tu# man
slovenskega predsednika Kučana pisno obvestil, da vrhovni državni svet obsoja
napad JLA na suvereno in samostojno Slovenijo, da so odloki ZIS o posegu armade
nezakoniti, da pozivajo JLA, naj se takoj umakne v vojašnice, v nasprotnem primeru bo Hrvaška pozvala svoje državljane v JLA, naj ne sodelujejo v nasilnih akcijah v
RS in da se bo Hrvaška zoperstavila uporabi svojega ozemlja za nasilne akcije proti
Sloveniji.28
"4. julija 1991 je prišel iz Beograda ultimat, naj se razorožimo, federaciji pa
prepustimo mejne prehode do 7. julija. Podpisal ga je naš 'prijatelj' Mesi# ,"29 je v
svojih spominih zapisal Rupel, ki je k temu pridal še, da sta Stipe Mesić in makedonski član zveznega predsedstva Vasil Tupurkovski prepričevala slovenske politike, naj se vdajo, saj so generali trdno odločeni, da jih zmeljejo.
Zanimivo pa je, da so bili v Srbiji vseskozi skeptični do morebitnega zavezništva med nekaterimi republikami, predvsem med Slovenijo in Hrvaško. Tako je Borisav Jović v svoj dnevnik zapisal: "Oni niso enotni in takšni bodo večno ostali."30

Umik JLA iz Slovenije
Na srečanju z evropsko ministrsko trojko na Brionih je vzporedno potekala tudi
tiha diplomacija med slovenskim članom v zveznem predsedstvu dr. Janezom
Drnovškom in srbskim članom predsedstva dr. Borisavom Jovićem, v katerem
slednji ni zanikal, da bi bila Srbija (v zveznem predsedstvu je obvladovala 4 gla-

25

Špegelj piše, da je Tu# man svoj "ne" v pomoči Sloveniji pojasnil z besedami, da ima Hrvaška na svojem
teritoriju vstajo in da ne potrebujejo še spopada z JNA. Za Špeglja je bilo takšno razmišljanje popolnoma
nerazumljivo, saj je to pomenilo, da Tu# man po 11 mesecih oborožene vstaje Srbov na Hrvaškem ocenjuje,
da le-ta ni bila povezana z JLA in njenim delovanjem.
Prav tam, str. 232.)

26

Rosvita Pesek, Projekt osamosvojitev, TV DOK, 1996.

27

Janša, Razprava, str. 367.

28

Konrad Kolšek, Spomini na začetek oboroženega spopada v Jugoslaviji 1991, Maribor 2001, str. 179, 180.

29

Dimitrij Rupel, Srečanja in razhajanja, Nova revija (2001) (dalje: Rupel, Srečanja in razhajanja), str. 189.

30

Špegelj, Slovensko-hrvatske veze u vrijeme osamostaljivanja, str. 270.
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sove od osmih; poleg srbskega še glas Črne gore in avtonomnih pokrajin Kosova
in Vojvodine, katerima je avtonomijo ukinila) pripravljena podpreti umik JLA iz
Slovenije. "Že na začetku sem na seji podal predlog za umik vojske iz Slovenije. Za
mano se je prijavil k besedi general Veljko Kadijevi# , obrambni minister. Ugotovil je,
da zahteve JLA, ki jih je sprejelo tudi predsedstvo SFRJ kot vrhovni poveljnik, naj se
razmere v Sloveniji za JLA uredijo, niso bile izpolnjene. Zato je na vidno presenečenje nekaterih udeležencev seje potem tudi on predlagal umik JLA iz Slovenije /…/
Ante Markovi# je zelo nasprotoval temu sklepu. Znova in znova smo razpravljali.
Tudi Mesi# je bil proti, najprej tudi Tupurkovski in Bogi# evi# . V odmoru sem govoril
z njimi in jih skušal prepričati, naj vendar glasujejo za. Uspelo mi je prepričati Tupurkovskega in Bogi# evi# a, Mesi# pa je glasoval proti."31
Hrvaška uradna politika je kmalu pojasnila, da Stipe Mesić ni glasoval proti
umiku vojske iz Slovenije, ampak je terjal tudi umik JLA iz Hrvaške, kar pa zvezno
predsedstvo ni sprejelo.32
Na vprašanje, ali je zaradi umika JLA iz Slovenije Hrvaška bolj ogrožena, pa je
hrvaški predsednik na tiskovni konferenci 'naivno' povedal, da ima zagotovilo generala Kadijevića, da vojska ne bo udarila po Hrvaški. Ko pa je komentiral dosežen
dogovor o umiku JLA iz Slovenije, pa je priznal, da umik vojske iz Slovenije Hrvaški
ne prinaša nič dobrega, saj bo armada ostala še vedno bližini, le v političnem smislu bo Hrvaški lažje.33
Angleška dopisnica Financial Timesa Laure Silber in BBC-jev novinar Allan
Little sta v knjigi 'Smrt Jugoslavije' zapisala, da je k makedonski in bosanski podpori za umik JLA iz Slovenije ključno vlogo odigrala besedica "začasen". "Seveda
pa so se vsi zavedali, da ni šlo za začasen umik in da umik JLA pomeni, da se je
Slovenija odcepila od Jugoslavije in da se je – kar je bilo vznemirljivo za Hrvaško –
odcepila sama."34

Kako skupaj iz Jugoslavije?
Glede na že omenjeno tezo o naravnem zavezništvu med Slovenijo in Hrvaško
so bili stiki med najvišjimi republiškimi vodstvi temu primerno intenzivni (glej
kronološki pregled). Ta intenzivnost se je posebej povečala pred ključnima dogodkoma; plebiscitom v RS in sprejetjem ustave v RH decembra 1990 ter pred
dokončnim Velikim dnevom, ko sta obe skupščini tako rekoč sočasno razglasili
samostojnost 25. junija 1991. Opaziti je, da sta se republiški vodstvi dokaj pogosto usklajevali in srečevali tudi na predvečer pomembnejših zveznih dogodkov
v Beogradu, ali pa še istega dne in tako sproti komentirali zvezne ukrepe oz. se
nanje pripravili. Že od poletja 1990 pa se kot pogovorna stalnica omenja konfe-

31

Dr. Janez Drnovšek, Moja resnica, Ljubljana 1996, str. 260.

32

TV DOK, d 540, TVD 2, 19. 7. 1991.

33

Prav tam.

34

Laura Silber, Allan Little, Smrt Jugoslavije, The death of Yugoslavia, prevod Barbara Sedmak, Marjan Sedmak,
Ljubljana 1996, str. 182.
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deracija in nekakšna (za)obljuba, da si bosta republiki prizadevali za uveljavitev
tega statusa, čeprav se je vsebina oz. predstava o konfederalnih povezavah pogosto spreminjala.Tako naj bi bil že 2. oktobra 1990 na srečanju v Zagrebu predlog
konfederalne pogodbe tako rekoč usklajen,35 pri čemer so ugotavljali, da je gradivo mogoče objaviti kot teoretični model konfederativne ureditve. v katerem je
koncept odnosov podoben onemu, ki velja v EGS.36 Mediji so poročali, da bosta
republiki skupaj pripravili ureditev svojega konfederalnega statusa, "če ni volje, da
se cela Jugoslavija preuredi kot konfederacija."37
Dan zatem, ko je bil v slovenski skupščini sprejet predlog zakona o plebiscitu,
sta se v Celju na družabnem dogodku sestala predsednika obeh republik. Javno se
je ugibalo o podpisu novega 'celjskega' dogovora med Slovenijo in Hrvaško, ki bi
govoril o medsebojnih odnosih med suverenima sosednjima prijateljskima državama v sedanji sestavi SFRJ, ki pa ga ni bilo, čeprav so to napovedovali.38 Hrvaški
sabor39 je kmalu zatem kot edini od republiških zakonodajnih organov v SFRJ, ki
jih je obiskala slovenska skupščinska delegacija, podprl legitimno pravico RS, da
s plebiscitom doseže neodvisnost svoje države. Ko je 22. decembra hrvaški sabor
sprejel novo ustavo RH, je v njej pisalo, da bo Hrvaška del Jugoslavije do podpisa
zgodovinskega dogovora. Med drugim so z ustavo sprejeli nov grb in novo zastavo
s šahovnico ter povedali, da niso razpisali plebiscita (po vzoru Slovenije) zato, ker
so to opravili že z volitvami in ker bi plebiscit poglobil odpor pri Srbih na Hrvaškem in pri JLA.40
Srbski vdor v jugoslovanski monetarni sistem, ki je bil ugotovljen v začetku
leta 1991 je vzpodbudil skupno reakcijo predsednikov obeh republiških IS. Lojze
Peterle je ocenil, da je to dejanje nesprejemljivo in kriminalno in da se s tem končuje enoten monetarni sistem v SFRJ. Republiki bosta zavarovali svoji gospodarstvi, uskladili pa sta se tudi o tem, da bi federaciji plačevali le manjšo kotizacijo, ki
bo zadoščala le za polovico administracije in diplomacije. Peterle je še povedal,
da republiki ne bosta priznavali več novih dolgov v imenu federacije. Josip Manolić pa je v javni izjavi ocenjeval, da so bile že pred vdorom v NBJ druge diverzije,
recimo v davčni sistem SFRJ in v razbijanje skupnega trga, kar ima za posledico
popolno uničenje tržnih reform. "Danes v Srbiji deluje plansko socialistično gospodarstvo in to skupaj delovati ne more,"41 je ugotavljal Josip Manolić.
Pomlad 1991 je minevala v znamenju sestankovanj predsednikov vseh šestih
republik, ki naj bi skušali najti rešitev za jugoslovansko krizo, a je bil to le še eden ob
brezumnih in bolj taktičnih poskusov, za katerega je slovenski predsednik Kučan že
dokaj kmalu ugotovil, da gre bolj za kupovanje časa in za mlatenje prazne slame.
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Peter Potočnik, Hrvaška in Slovenija si bosta pomagali, Delo, 3. 10. 1990, str. 1.
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Jana Taškar, Le samostojna Slovenija ali pa konfederativna povezava, Delo, 4. 10. 1990, str. 3.
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Prav tam.
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Peter Potočnik, Novi celjski dogovor Hrvaške in Slovenije, Delo, 8. 12. 1991, str. 1.
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Peter Potočnik, Odposlanci slovenske skupščine v treh republikah pojasnili namen plebiscita, Delo, 13. 12.
1990, str. 3.
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TV DOK, d 410, TVD 2, 22. 12. 1990.

41

TV DOK, d 418/4, TVD 3, 8. 1. 1991.
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V februarju 1991 je bilo že pri dr. Jožetu Pučniku kot tudi Milanu Kučanu zaznati javen odmik od razmišljanj o konfederativni Jugoslaviji. Za tako obliko povezovanja z drugimi republikami, predvsem s Hrvaško, je bilo ocenjeno, da ni več
nobenih možnosti in da se konfederacija že nekaj časa omenja zgolj kot 'ﬁnta'.
Februarja so klubi delegatov brez LDS pripravili resolucijo o razdružitvi in tako
nadaljevali s skupščinsko razpravo o načinu razpada skupne države. V razpravi
je bilo jasno zaznati, da obstaja zavedanje o odcepitvi iz Jugoslavije tudi na boleč način, in da se bo Slovenija razdružila, če sporazuma ne bo. Hrvaško politično
vodstvo je vseskozi zagotavljalo, da bo popolna osamosvojitev Slovenije izzvala
podobno odločitev tudi na Hrvaškem, a so na srečanju v začetku aprila 1991 na
gradu Strmol že opozarjali na možne zaplete. Po njihovi oceni bi se s tem namreč
odprlo vprašanje Bosne in Hercegovine, to pa je točka, na kateri se ne bi bilo mogoče izogniti konﬂiktu širših razsežnosti. Zato so bila njihova prvotna prizadevanja usmerjena še v skupnost suverenih republik, vsaj kot prehodno obliko urejanja odnosov na ozemlju Jugoslavije.42
V Sloveniji je prav v mesecu aprilu izvršna oblast s 13 projektnimi skupinami
najbolj pospešila priprave na samostojnost in konec meseca znotraj Demosove
večinske koalicije na Račjem otoku dosegla tudi popolno politično soglasje, da
je 26. junij datum, do katerega mora Slovenija stopiti na pot državne samostojnosti, Hrvaška pa se je pripravljala na referendum in na mogoče zaplete pri inavguraciji Hrvaškega člana zveznega predsedstva Stipeta Mesića za predsednika
tega organa.
Namesto referenduma o neodvisnosti so za presenečenje poskrbeli hrvaški
Srbi in 12. maja v Kninski krajini in občini Pakrac v Slavoniji izvedli referendum
o priključitvi t. i. avtonomnega območja k Srbiji in obstanku v Jugoslaviji. Na ta
dan so v Zagrebu ustanovili društvo hrvatsko-srbskega prijateljstva, predsednik
Tu# man pa je izjavil, da je bilo med srbsko in slovensko politiko doseženo soglasje, da se lahko Slovenija izdvoji iz Jugoslavije, da se bodo potem Srbi lažje lotili
Hrvaške. "Idite bre, što pre,"43 naj bi po njegovih besedah srbska politika namignila
slovenski. Le dva dni zatem, 14. maja 1991, je na srečanju v Banskih dvorih hrvaško vodstvo še vedno zagotavljajo, da Hrvaška stopa po poti Slovenije44 in da bodo
po razglasitvi slovenske samostojnosti to takoj storili tudi v saboru, "če ne istega, potem zagotovo naslednjega dne."45 Iz zapisa pogovora še izhaja, da je hrvaško
vodstvo od slovenskih kolegov terjalo jasen odgovor na vprašanje, ali je Republika
Slovenija pripravljena sprejeti zvezo suverenih držav s Hrvaško.46 Konkretizirala
so se tudi druga povsem praktična vprašanja o življenju v novo nastajajočih državah. Na tem sestanku so hrvaški politiki med drugim zagovarjali odprto mejo, ki
naj funkcionira brez posebnih institucij, in da bi se carinske, obmejne, varnostne
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TV DOK, d 463/3, TVD 2,3, 8. 4. 1991.
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TV DOK, vka 483, TVD 2, 12. 5. 1991, dr. Franjo Tu# man.
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N.G., Dogovor pred sejo zveznega predsedstva, Delo, 15. 5. 1991, str. 1.

45

Repe, Viri II, str. 357, dokument št. 99, Zapis pogovora delegacij Republike Slovenije in RH v Zagrebu dne 14.
5. 1991.
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Prav tam.
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in druge funkcije izvajale le na državnih mejah z Avstrijo, Italijo in Srbijo. Dvanajst
dni kasneje na Otočcu so se pogovori o ﬁzičnem varovanju meje že konkretizirali, govorili so o gospodarskem sodelovanju v novih razmerah, o vprašanju carin
s federacijo in usklajevali poglede za sestanek z Markovićem.47 Hrvaška javnost
je bila zaradi govora o meji presenečena,48 predsednik vlade Josip Manolić pa je
konec maja še pojasnjeval, da Hrvaška še ni vrgla puške v koruzo glede zamisli o
prihodnji zvezi suverenih držav "ne igra pa samo na to karto, temveč na bodoči
popolnoma samostojni Slovenijo in Hrvaško."49

Zadnji skupni dnevi v Jugoslaviji
Čeprav so za analizo meddržavnih razmerij najbolj pomembna srečanja delegacij zakonodajne in izvršne oblasti, pa velja omeniti tudi vsaj eno akcijo opozicije.
16. junija 1991 so se sestale postkomunistične stranke BIH, Hrvaške in Slovenije.
Imenovale so se 'prenoviteljske' in zgolj 9 dni pred razglasitvijo neodvisnosti so
se sestale na Otočcu. Od tam so poslale poziv, v katerem so zahtevale takojšnjo
sklenitev sporazuma o Jugoslovanski skupnosti suverenih republik, v katero naj
se vključijo vse republike, ki priznavajo suverenost in celovitost drugih republik.
Hkrati so predstavnike republik, ki delujejo v zveznih telesih, pozvali, naj v njih
ostanejo še naprej dejavno navzoči.50 S tem so zgolj potrdile, da konec 80-ih let
nismo zmogle stopiti na nacionalne okope, da je jugoslovanski koncept pri njih še
vedno prevladal nad nacionalnim in da so bitko s pozicijo, ki je ponudila jasnejšo
rešitev t. i. jugoslovanske krize z oblikovanjem suverenih držav, dokončno izgubile, čeprav so se formalno deklarirale zanjo.
Pred razglasitvijo neodvisnosti 25. junija 1991 sta se delegaciji obeh držav na
najvišji ravni sestali še v Ljubljani in tik pred zdajci še v Zagrebu. V Ljubljani je tudi
hrvaška politika povsem jasno povedala, da bo razglasila samostojnost Hrvaške
najkasneje do 26. junija in tako dokončno odgovorila na zahtevo, da do 15. julija
pričakuje pozitiven odgovor na reševanje jugoslovanske krize, sicer bo objavila
datum svoje osamosvojitve. Na sestanku je bila dana podpora nadaljevanju pogovorov, ki bi pripeljali do zveze suverenih držav.
Republiki sta sklenili, da bosta nastopali skupaj, tudi v pogovorih z zvezno
vlado, s sodelovanjem pa nadaljevali tudi po osamosvojitvi. "Hrvatom smo med
drugim predlagali, da bi se pogovorili o statusu italijanske manjšine v Sloveniji in
v Hrvaški, da bi enotno uredili njen status. Toda za to ni bilo ne časa ne posluha."51
Tri dni pred osamosvojitvijo je odšla v Banske dvore na zadnje usklajevanje slovenska delegacija. Po besedah Milana Kučana so podrobno predstavili, kako je Slo-

47

TV DOK, 26. 5. 1991.
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P.P., Hrvaška gre po isti poti kot Slovenija, Delo, 29. 5. 1991, str. 2.
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Prav tam.
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TV DOK, vka 512/3, TVD 2, 16. 6. 1991.
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Miran Lesjak (pripravil), Igor Bavčar, Moj dnevnik 1991, Moja ali tvoja vojna, Delo SP, 4. 1. 1992 (dalje:
Bavčar, Moj dnevnik 1991), str. 18.
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Zadnji obisk hrvaške delegacije v Ljubljani pred razglasitvijo samostojnosti obeh držav, 15. junij 1991
(Fotodokumentacija Dela, foto: Aleš Černivec)

venija pripravljena za prevzem carine, zasedbo mejnih prehodov in številne druge
operativne stvari. "Tu# man je vprašal svoje – kako je pa pri nas – in so mu povedati,
da oni pa niso tako daleč,"52 se je sestanka čez leta spominjal Kučan. Igor Bavčar
pa je zapisal: "Hrvati kljub dogovoru iz Ljubljane niso imeli v rokah prav nič in celo
tako daleč smo prišli, da je Tu# man spraševal svoje ministre: 'Kako to da ovo nismo
napravili? Zar vam nisam rekao, da pripremite taj zakon? Pa dobro, imamo nešto
u frižideru…' pa to in ono, skratka nič. Zadeva je prišla tako daleč, da je Kučan na
koncu rekel: 'Mi pričakujemo samo to, da – če nič drugega – ne spustite vojske, ko bo
šla na nas. Odgovor je bil: naravno, mi znamo…' in v tem smislu naprej."53
Skupno sporočilo namenjeno javnosti iz tega zadnjega sestanka pred osamosvojitvijo se je glasilo, da bosta Slovenija in Hrvaška Jugoslavijo zapustili skupaj in
ob istem času.
Tik pred Velikim dnem so torej slovenski politiki spili še grenko čašo spoznanja, da se hrvaške oblasti razen, da so prekopirale slovensko zakonodajo, na
dejansko samostojnost hrvaške države niso pripravile. Ali kot je ocenil dr. Bučar,
pogost udeleženec v delegacijah, jih je v Banskih dvorih pričakal cel protokolarni
'pomp', za katerim pa ni bilo nič vsebine.54
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Rosvita Pesek, Projekt osamosvojitev, TV DOK, 1996, Milan Kučan.
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Bavčar, Moj dnevnik 1991, str. 18.
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Rosvita Pesek, Projekt osamosvojitev, TV DOK, 1996.
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Zadnji obisk slovenske delegacije v Banskih dvorih 22. junija 1991, tik pred razglasitvijo samostojnosti obeh
novo nastalih držav (Dokumentacija TVS)

Hrvaški sabor je 25. junija 1991 pol ure pred slovensko skupščino razglasil
neodvisnost in samostojnost Republike Hrvaške.

Kronološki pregled meddržavnih srečanj55
Srečanja slovenskih in hrvaških najvišjih predstavnikov oz. njihovih delegacij so
praviloma potekala za zaprtimi vrati. Po njih sta vodji delegacij običajno dala izjavi za novinarje, pogosto pa je sekretariat za informiranje o srečanju novinarje obvestil zatem, ko se je le–to že zgodilo z nekaj skopimi in dokaj formalnimi stavki.
Ob srečanjih na Hrvaškem se je nekajkrat zgodilo, da je o njih poročala le njihova
tiskovna agencija HINA, oziroma da je bila le ta agencija na licu mesta, drugi mediji
so jo zatem le povzemali. Pregled srečanj je nastajal predvsem na temelju medijskega obveščanja javnosti.

55

Krnološki pregled meddržavnih srečanj je – ob odsotnosti primarnega arhivskega gradiva – nastal na temelju časopisnih člankov in osrednjih informativnih oddaj Televizije Slovenija oz. Televizije Ljubljana.
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17. maja 1990 sta se delegaciji Demosa in HDZ srečali na Otočcu.56 Dan zatem je
Zagreb obiskal Milan Kučan.
5. junija 1990 je hrvaška delegacija obiskala Kranjski sejem opreme in sredstev
civilne zaščite, ki ga je odprl Franjo Tu# man.
29. junija 1990 na dan, ko je Ante Marković v Beogradu predstavil nove ukrepe,
se v Zagrebu sestaneta slovensko in hrvaško predsedstvo.57
3. septembra 1990 sta Slovenijo obiskala Josip Boljkovac in generalpolkovnik
Martin Špegelj. Sprejela sta ju kolega Igor Bavčar in Janez Janša.
3. oktobra 1990 je bil v Zagrebu poznovečerni sestanek58 obeh delegacij, slovenska TO je že imela novega poveljnika, Hrvaška pa se je že soočala s srbskimi
nemiri. Dogovorili so se za pripravo konfederalne pogodbe.
22. novembra 1990 na srečanju59 na Trški gori pri Novem mestu so spregovorili
o pripravah na novo hrvaško ustavo in slovenski plebiscit.
29. novembra 1990 se slovenska in hrvaška delegacija60 sestaneta z Antejem
Markovićem, predsednikom ZIS. Teme; gospodarstvo, razvojne perspektive in
ustavne spremembe.
29. novembra 1990 se Franjo Tu# man in Milan Kučan sestaneta s predsednikom
zvezne vlade Hrvatom Antejem Markovićem v vili Weis v Zagrebu. Prepričujeta ga,
naj se postavi na čelo procesa razdruževanja zvezne države, kar pa je zavrnil, češ
da verjame, da je Jugoslavijo možno ohraniti in to je tudi njegova naloga.61
4. decembra 1990 se sestaneta ustavni komisiji slovenske skupščine in hrvaškega sabora in govorita o pripravah na novo ustavo.
7. decembra 1990 se na javni prireditvi Celjski večeri pogovarjata oba predsednika republik Tu# man in Kučan.62
12. decembra 1990 je delegacija slovenske skupščine na Hrvaškem pojasnjevala
namere plebiscita.
18. decembra 1990 delegaciji63 v Zagrebu nasprotujeta sklicu zveznega zbora
dan zatem, ki naj bi presojal o plebiscitu.
22. decembra 1990 je Hrvaška v saboru sprejela novo ustavo. Iz Slovenije se dogodka udeležijo predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, minister Dimitrij
Rupel in predsednik skupščine France Bučar.
8. januarja 1991 vodji delegacij obeh republik Lojze Peterle in Josip Manolić obsodita srbski ﬁnančni vdor v zvezni sistem, ki ga prvi označi za kriminal, drugi pa
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Srečanja so se udeležili: J. Pučnik, F. Bučar, I. Bavčar, J. Janša, I. Paš, D. Rupel, R. Pirnat, L. Šešerko, F. Tu# man,
V. Šeks, D. Brozović, B. Jurlina in J. Manolić.
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Srečanja so se udeležili: M. Kučan, F. Bučar, L. Janko, F. Tu# man, S. Mesić in Ž. Domljan.
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Srečanja so se udeležili: M. Kučan, F. Bučar, L. Peterle, J. Drnovšek, J. Manolić in D. Bilandžić.
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Srečanja so se udeležili: F. Tu# man, J. Manolič, M. Kučan in L. Peterle.
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Srečanja so se udeležili: F. Tu# man, J. Manolić, S. Mesić, M. Kučan in L. Peterle.
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Milan Kučan, delovno gradivo za oddajo Priznanje Slovenije, hrani M. Janežič Ambrožič, TVS, 2001.
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Delov dopisnik Peter Potočnik je poročilo iz srečanja naslovil 'Novi celjski dogovor Hrvaške in Slovenije', ki
pa ni bil podpisan. Delo, 8. 12. 1991, str. 1.
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Srečanja so se udeležili: F. Tu# man, Ž. Domljan, J. Manolić, S. Degoricija, I. Vekić, M. Ramljak, M. Jurinjak, M.
Kučan, L. Peterle, F. Bučar in M. Šetinc.
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za diverzijo.64
17. januarja 1991 se na gradu Mokrice sestanejo Špegelj, Boljkovac, Janša in
Bavčar in po časopisni notici65 sklenejo dogovor o medsebojnem sodelovanju.
20. januarja 1991 se v enaki zasedbi sestanejo v Zagrebu in predlagajo predsednikoma republik dogovor in podpis skupne izjave o ukrepih, ki bodo izvedeni v
primeru oborožene intervencije66.
21. januarja 1991 se sestanejo67 predsedstvo RS in predsednik Tu# man in ponudijo v razpravo model konfederacije kot zveze samostojnih držav, v kateri bi
uresničevali predvsem skupne ekonomske interese.
24. januarja 1991 se v Beogradu sestaneta slovenska in srbska delegacija in skleneta, da se mora jugoslovanska kriza reševati na temelju pravice naroda do samoodločbe.68 V sporočilu69 piše, da Srbija upošteva interes Slovenije, da na temelju
pravice do samoodločbe neomejeno uresniči pravice slovenskega naroda do lastne opredelitve glede prihodnjega povezovanja z drugimi jugoslovanskimi narodi oz. republikami. Slovenija pa upošteva interes srbskega naroda, da živi v eni
državi in da mora bodoči jugoslovanski dogovor ta interes spoštovati.
31. januarja 1991 se v Sloveniji sestanejo Špegelj, Boljkovac, Bavčar in Kacin, ki
je nadomeščal Janšo.70
12. februarja 1991 sta se delegaciji obeh predsednikov pred pogovori v zveznem
predsedstvu (dan kasneje) sestali na Otočcu in poudarili, da je treba pogajanja
končati do konca junija 1991.
23. marca 1991 je Tu# man na poletih v Planici povedal, da bo ponudil pogovore
o vprašanju, ali so za zvezo suverenih republik ali za razhod.71
28. marca 1991 se v Splitu začne prvi pogovor predsednikov vseh šestih jugoslovanskih republik, ki podprejo pravico naroda do samoopredelitve vključno s
pravico do odcepitve.72
4. aprila 1991 je potekala v Beogradu razširjena seja predsedstva, kjer je zavrnjena zamisel o referendumu po celi SFRJ, saj so rešitve mogoče zgolj v republikah.73
8. aprila 1991 je na gradu Strmol v Cekljah na Gorenjskem hrvaška delegacija
zagotovila, da bo popolna osamosvojitev Slovenije izzvala podobno odločitev Hrvaške.74
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TV DOK, vka d 418/4 TVD 3, 8. 1. 1991.
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Sosedski posvet o obrambi, Delo, 18. 1. 1990.
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Repe, Viri II, str. 335, Dokument št. 91.
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Prav tam, str. 337, Dokument št. 93.
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Laura Silber in Allan Little v knjigi Smrt Jugoslavije (str. 181) omenjata srečanje med Miloševićem in
Kučanom kot usodno, saj naj bi se prvič sporazumela o pravici narodov do odcepitve in tako brez blagodejnosti mednarodnega posredovanja razrešila ključna vprašanja.
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Repe, Viri II, str. 261, Dokument št. 64.
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Sosedi skrbi varnost, Delo, 1. 2. 1991, str. 1.
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TV DOK, d 455, TVD 2, 23. 3. 1991.
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TV DOK, d 458/2, TVD 2, 28. 3. 1991.
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TV DOK, d 461/4 TVD 2, 4. 4. 1991.
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TV DOK, d 463/3, TVD 2, 8. 4. 1991.
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21. aprila 1991 sta se v Zagrebu sestala predsednika vlad Peterle in Manolić na
temo, kako zaščititi skupne interese v prehodnem obdobju do sporazuma med
republikami o prihodnosti države.75
14. maja 1991 se v Banskih dvorih delegaciji76 sestaneta v pričakovanju menjave
v zveznem predsedstvu, ko naj bi Srba Borisava Jovića nasledil Hrvat Stipe Mesić.77
26. maja 1991 se delegacij na Otočcu pogovarjata o številnih operativnih podrobnostih, od meje do carin in uresničevanja natančne koordinacije.78
4. junija 1991 sta se na Otočcu srečala Davorin Rudolf in Dimitrij Rupel. Hrvaško
stran je motilo postavljanje kakšnih koli meja, Rudolf pa je vztrajal, da morajo biti
meje med državama evropske.79
15. junija 1991 se je hrvaška delegacija mudila v Ljubljani. Iz sestanka80 je objavljeno81 skupno sporočilo, da se bosta obe republiki osamosvojili najkasneje do
26. junija 1991.
16. junija 1991 se na Otočcu sestaneta najmočnejša 'prenoviteljska' opozicijska
prvaka obeh republik Ciril Ribičič in Ivica Račan (in BiH) in pozoveta k oblikovanju jugoslovanske skupnosti suverenih držav.
22. junija 1991 odide slovenska delegacija82 v Banske dvore na zadnje usklajevanje pred osamosvojitvijo in se z gostiteljem zavzame za normalen postopek razdruževanja ter uskladi še zadnje podrobnosti.83

Zaključek
Odnosi med severnima republikama v SFRJ v času nastajanja samostojnih držav
Republike Slovenije in Republike Hrvaške so bili večplastni. Sprejeto je bilo stališče, da gre za naravno zavezništvo med obema republikama, predvsem pa za dokaj usklajen nastop v odnosu do federalnih struktur. Takšno sodelovanje in enaka stališča v prizadevanjih za konfederalni status, je bilo med republikama kljub
nekaterim oscilacijam v odnosih tudi dejansko vzpostavljeno, čeprav je iz pri nas
dostopnih memoarskih virov zaznati razočaranje nad dejansko operativno pripravljenostjo Hrvaške v izteku osamosvojitvenih dni. Prevladovalo je prepričanje,
da je oblastna politika v Zagrebu zgolj prekopirala našo zakonodajo, dejansko pa
na samostojnost še zdaleč ni bila primerljivo pripravljena. Državi sta predvsem v

75

TV DOK, d 470, TVD 2, 21. 4. 1991.

76

Na sestanku so bili; M. Kučan, F. Bučar, J. Janša, F. Tu# man, J. Manolić, Ž. Domljan in S. Mesić.

77

TV DOK, 485/1 TVD 2, 14 .5. 1991.

78

TV DOK, 26. 5. 1991.

79

Rupel, Srečanja in razhajanja, str. 160.

80

Sestali so se: S. Mesić, M. Kučan, I. Bavčar, J. Janša, A. Ocvirk, Ž. Domjan, M. Špegelj, L. Peterle, J. Boljkovac, D.
Rupel in J. Drnovšek.

81

TV DOK, vka 512, TVD 2, 15.5.1991

82

Na sestanek so odšli: M. Kučan, F. Bučar, L. Peterle in D. Rupel.

83

TV DOK, d 517/1, TVD 2 in TVD 3, 22. 6. 1991.
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zadnjem mesecu pred osamosvojitvijo stike na najvišji ravni intenzivirali, a kljub
temu je ostala vrsta odprtih vprašanj, tudi mejnih, s posledicami katerih se ukvarjajo politične strukture še danes.
Na področju izvršne oblasti je bilo sodelovanje med državam še posebej obetavno v notranjem in obrambnem resorju, a tu je bilo tudi razočaranje največje.
Štirje ministri (Igor Bavčar, Janez Janša, Josip Boljkovac in Martin Špegelj) so v
začetku leta 1991 paraﬁrali sporazum o prijateljstvu in sodelovanju med republikama, ki pa v času agresije JLA na Slovenijo ni bilo realizirano. In še ko je bila julija
1991 na zveznem nivoju v Beogradu sprejeta odločitev o umiku JLA iz Slovenije,
je edino hrvaški član predsedstva glasoval proti.
Poleg izvršne oblasti sta sodelovali tudi najmočnejši opozicijski stranki, Račanovi in Ribičičevi 'prenovitelji', ki pa se tik pred zdajci nista postavili na nacionalne okope. Še julija 1991 sta iz Otočca skupaj s 'prenovitelji' iz BIH pozivali k
takojšnji sklenitvi sporazuma o jugoslovanski skupnosti suverenih republik.
Kljub temu sta se Slovenija in Hrvaška osamosvojili na isti dan 25. junija 1991
in se tudi medsebojno prvi priznali.

Rosvita Pesek
"THEY ARE NOT UNITED AND WILL ALWAYS REMAIN SUCH."
Slovene-Croatian Relations at the Time of Independence

SUMMARY
At the time they were becoming independent states, the relations between the two northern republics in SFRJ (Socialist Federal Republic of Yugoslavia) had several facets. A standpoint was adopted that an alliance between them was natural, and they above all should be well synchronized
in their relations with the federal structures. Such cooperation and equal standpoint in the endeavour for a confederate status was indeed established between them in spite of some oscillations,
even though the available memoir sources reveal disappointment over the operative readiness
of Croatia in the days before independence. Most people were convinced that the authorities in
Zagreb merely copied our legislation, yet that they were much less prepared for independence
than Slovenia. The countries intensiﬁed contact at the highest level particularly in the ﬁnal month
before independence; however, a number of questions, the question of borders among them, remained open, and their consequences keep political structures busy even today.
Cooperation in the ﬁeld of the executive branch of power seemed particularly promising
between the internal and defense ministries; however, the disappointment in this ﬁeld was li-
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kewise the deepest. Four ministers (Igor Bavčar, Janez Janša, Josip Boljkovac and Martin Špegelj)
signed an agreement about amity and cooperation between the republics, which, however, was
not realized during the aggression of the JLA (Yugoslav National Army) against Slovenia. And
even when a decision was made at the federal level that the JLA would retreat from Slovenia, it
was only the Croatian member who voted against the proposal.
Besides the executive branch of power, the two strongest opposition parties, the 'reformists'
of Račan and Ribičič, took part in the entire process; however, they decided not to stand on the
national bulwarks. Even in July 1991 they demanded, together with the 'reformists' from BIH,
that immediate agreement be reached about the Yugoslav community of sovereign republics.
Despite this, Slovenia and Croatia declared independence on the same day, 25th June 1991,
and were also the ﬁrst to recognize each other.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Vojna na Hrvaškem 1990–1992
in njeni odmevi v osrednjih
slovenskih časnikih
Miro Hribernik
Prof. zgodovine in geograﬁje
Šentovec 14, Sl – 2310 Slovenska Bistrica
e-mail: miro.hribernik@gmail.com

Izvleček:

Avtor obravnava vojno na Hrvaškem v njenem najintenzivnejšem obdobju v drugi
polovici leta 1991. Na podlagi člankov in komentarjev v osrednjih slovenskih časnikih ter spominov nekaterih takratnih akterjev skuša prikazati vzroke, potek in
posledice vojne. Hrvaška je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja krenila
na pot samostojnosti, ni pa računala na nasprotovanje velike na Hrvaškem živeče
srbske manjšine, ki se je podkrepljena z nacionalizmom uprla novoizvoljeni oblasti. Upor je kasneje prerasel v vojno, katere cilj je bil uničenje Hrvaške in nastanek
velike srbske države. Kljub velikim žrtvam in materialnemu uničenju je Hrvaški na
koncu uspelo izboriti svojo samostojnost in mednarodno priznanje.

Ključne besede:

Vojna na Hrvaškem, srbska manjšina, nacionalizem, vstaja Srbov, vzhodnoslavonsko bojišče, bitka za Vukovar, zahodnoslavonsko bojišče, banijsko-kordunsko
bojišče, liško in severnodalmatinsko bojišče, južnodalmatinsko (dubrovniško)
bojišče.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 495–526, 152 cit., 5 slik.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Izbruh velikosrbskega nacionalizma v Jugoslaviji v drugi polovici
osemdesetih let
Čas na prelomu v zadnje desetletje 20. stoletja je za socialistično Jugoslavijo prinesel velike spremembe. Kmalu po Titovi smrti so do tedaj prikrite napetosti izbruhnile na površje. Leta 1981 so izbruhnili nemiri Albancev v avtonomni pokrajini
Kosovo, ki so zahtevali neodvisnost od Srbije, pokrajina pa naj bi postala sedma
republika federacije. Nemiri na Kosovu so pomagali oživiti srbski nacionalizem, ki
ga je komunistični režim desetletja držal pod kontrolo. Za zaščito srbskega življa
na Kosovu se je zavzela tudi Srbska pravoslavna cerkev, ki se je tako priključila velikosrbskemu gibanju. Septembra 1986 so beograjske Večernje novosti objavile odlomke Memoranduma SANU,1 v katerem je bil položaj srbskega naroda v Jugoslaviji prikazan kot katastrofalen: razkosan naj bi bil na sedem republik in pokrajin,
ekonomsko podrejen Sloveniji in Hrvaški ter zaradi starega sovraštva komunistov
oropan svoje duhovne, kulturne in državniške identitete. Komajda varen v ožji
Srbiji (to je brez avtonomnih pokrajin Kosova in Vojvodine, op. M. H.) je bil hudo
ogrožen v republikah in pokrajinah, kjer je bil v manjšini, predvsem na Kosovu,
pa tudi na Hrvaškem, saj je bil tu izpostavljen tihi asimilaciji. Srbi na Hrvaškem
– razen v času druge svetovne vojne – še niso bili v takšni nevarnosti kot tedaj.
Za zaščito njihovih legitimnih pravic bi bilo torej potrebno spremeniti ustavo iz
leta 1974, uvesti demokratični federalizem, ki ne bi oviral gospodarske integracije
države, ter udejanjiti "popolno nacionalno in kulturno celovitost srbskega naroda,
neodvisno od republike ali pokrajine, v kateri živi."2 Z 'referendumom srbskega
naroda', ki naj bi ga izpeljali brez upoštevanja meja drugih republik, naj bi se uresničila samoodločba srbskega naroda.3 Memorandum je medvojno tezo KPJ, da je
Jugoslavija temnica nesrbskih narodov, spremenil v tezo, da je SFRJ postala nova
temnica, ampak samo za srbski narod.4 Dejansko je Memorandum zahteval združitev vseh Srbov v eni državi, torej teritorialno združitev tedanje republike Srbije z
deli ozemlja Hrvaške ter BiH, kjer so živeli Srbi.
Maloštevilni kritični glasovi so utonili v množični mobilizaciji, do katere je
prišlo v Srbiji konec osemdesetih let, ko se je na tisoče ljudi začelo zgrinjati na
ulice in tako izražati svoje nezadovoljstvo. Na čelo tega gibanja je prišel Slobodan Milošević, ki je znal tolmačiti prikriti, a zakoreninjeni strah svojega naroda

1

Odločitev za pripravo Memoranduma je bila sprejeta na Skupščini SANU 23. maja 1985. Predsedstvo SANU je
naslednji mesec imenovalo 'Odbor za pripravo memoranduma o aktualnih družbenih vprašanjih', v katerega
je bilo sprejeto 23 rednih in dopisnih članov. V Beogradu je bil objavljen še dvakrat: v času proslave ob šeststoletnici kosovske bitke, v izredni številki štirinajstdnevnika Duga (junija 1989) ter v času končnih priprav
za vojno proti Hrvaški, v tedniku Novosti 8, 12. februarja 1991. Objavil ga je tudi zagrebški sociološki časopis
Naše teme, 33 (1989), št. 1–2, str. 128–163.
Dušan Bilandžić in ostali, Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991–1995, Zagreb–Sarajevo 1999 (dalje:
Bilandžić, Rat u Hrvatskoj), str. 30.

2

Jože Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992, Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije,
Koper 1995 (dalje: Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992) str. 382.

3

Viktor Meier, Zakaj je razpadla Jugoslavija, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1996, str. 81.

4

Dušan Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999 (dalje: Bilandžić, Hrvatska moderna povijest), str.
754.
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pred sodobnim svetom ter njegove hegemonistične težnje. V Srbiji, Vojvodini in
Črni gori so poleti leta 1988 potekali množični mitingi s parolami o enotni Srbiji,
enotni Jugoslaviji in za zamenjavo oblasti, ki ne podpira množičnega nacionalnega gibanja. Tako sta pod pritiskom mitingašev padli pokrajinski vladi Vojvodine
in Kosova, v začetku leta 1989 pa še republiška vlada Črne gore. Na Hrvaškem je
prišlo konec osemdesetih let do svobodnih volitev, na katerih je zmagala Hrvaška demokratska zajednica (HDZ) pod vodstvom Franja Tu# mana. Nova oblast
na Hrvaškem je ob prevzemu oblasti, namesto da bi pomirila srbsko manjšino,
sprejela vrsto ukrepov, katerih cilj je bil zmanjšati njeno nesorazmerno vlogo v
javnem življenju. Skupaj s temi ukrepi je oživljala stare hrvaške simbole, ki so jih
uporabljali ustaši v času Pavelićeve NDH5, kar je med Srbi povzročilo veliko ogorčenje. Milošević je znal spretno izkoristiti napetost med Srbi na Hrvaškem in začel
netiti odpor proti legalni hrvaški vladi.
Večina Srbov na Hrvaškem je živela na območju bivše Vojne Krajine6 ob bosanski meji. Tu# man ni storil ničesar, da bi jih pomiril. HDZ-jeva oblast je trdila, da
po zvezni ustavi etnične skupine, ki so priznane kot narodi (Srbi, Hrvati, Slovenci,
Muslimani, Črnogorci, Makedonci), ne morejo biti manjšine in zato nimajo pravic,
če živijo zunaj svoje nacionalne republike. Tem besedam so sledila tudi dejanja:
številni Srbi so na območjih, kjer so bili v večini, izgubili službo v javni upravi in
milici (v kateri jih je bilo kar 67 %).7 Tovarne in podjetja na območjih s srbskim
prebivalstvom so prešla pod kontrolo Tu# manovih ljudi. Srbske strahove, ki so
pripeljali do upora proti legalni hrvaški oblasti in na koncu do vojne, pa je znal
učinkovito izkoristiti srbski predsednik Milošević.

Upor Srbov proti novoizvoljeni oblasti na Hrvaškem
Leta 1991 je na Hrvaškem živelo 581.663 Srbov, kar je predstavljalo 12,2 % hrvaškega prebivalstva.8 Srbi so imeli od skupaj 114 hrvaških občin večino le v enajstih,
kar je bila le četrtina od vseh na Hrvaškem živečih Srbov, ostale tri četrtine Srbov

5

V času druge svetovne vojne so imeli Hrvati svojo marionetno državo Nezavisno državo Hrvatsko (NDH), ki
je bila pod nemškim patronatom. NDH je obsegala območje današnje Hrvaške in BiH, na vzhodu pa je segala
vse do Zemuna v Srbiji. Oblast v njej so imeli ustaši pod vodstvom Anteja Pavelića. Ustaški režim je začel
iztrebljati v NDH živeče Srbe in jih zapirati v koncentracijska taborišča (najbolj znano je bilo Jasenovac). Srbi
so začeli vse Hrvate enačiti z ustaši, čeprav niso vsi Hrvati podpirali ustaškega režima. Veliko Srbov se je zato
pridružilo srbskim monarhistom četnikom in kasneje partizanom. Povojna komunistična oblast je skušala
s politiko 'bratstva in enotnosti' zgladiti in pomiriti hrvaško-srbska nasprotja, vendar je hrvaška medvojna
epizoda ostala v zavesti mnogih na Hrvaškem živečih Srbov.

6

Srbi so na območje Krajine, ki je bila takrat obmejna pokrajina Habsburškega cesarstva, prišli po turški
zasedbi Srbije, BiH in Slavonije v 15. stoletju, vendar na ozemlju današnje Hrvaške niso bili niti nezaželeni
niti hlapci. Ti predeli so bili namreč zaradi turške nevarnosti skorajda popolnoma prazni. Srbi so avstrijskim
oblastnikom ponudili svojo pomoč v obrambi pred Turki, sami pa so v zameno dobili številne privilegije
(ni jim bilo treba plačevati desetine, niso bili niti 'raja' niti tlačani, nad njimi fevdalni in cerkveni gospodje
niso imeli oblasti, za obrambo hrvaške meje pa so bili dodatno plačani iz cesarjeve blagajne, niso pa se smeli
svobodno preseljevati po cesarstvu).

7

Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992, str. 405.

8

Stanko Žuljić, Velikosrpski etnos i velikosrpstvo, Zagreb 1997, str. 166, 188, 240.
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so živele izven teh občin, kjer pa niso imeli večine. V začetku leta 1990 je bila v
Kninu ustanovljena Srbska demokratska stranka (SDS), katere voditelji so zahtevali avtonomijo za Srbe na Hrvaškem. Za Tu# manovo HDZ srbska avtonomija ni
bila sprejemljiva, ker je v tem videla oviro pri ustanavljanju hrvaške nacionalne države, podpora SDS pa je naglo naraščala. Del hrvaških Srbov se je začel pripravljati na oborožen odpor že pred večstrankarskimi volitvami na Hrvaškem. Začetek
ločitve srbskega gibanja od Hrvaške je bil sklep delegatov Skupščine občine Knin
v začetku junija 1990, da se ustanovi Skupnost občin severne Dalmacije in južne
Like s sedežem v Kninu ter da Knin izstopi iz dotedanje skupnosti splitskih občin.
Na tem območju naj bi Srbom omogočili uporabo lastnega jezika in cirilice, dali
pa naj bi jim tudi televizijski program in časopise.9 Hrvaški Sabor je 25. julija 1990
sprejel amandmaje k hrvaški ustavi, s katerimi so iz naziva republika in državnih
simbolov, grba in zastave, zbrisali socialistična znamenja in uvedli nove zgodovinske hrvaške simbole. Istočasno so na vsesrbskem zborovanju v Srbu v Liki sprejeli
deklaracijo o suverenosti in avtonomiji srbskega naroda na Hrvaškem, s katero so
zanikali oblast Republike Hrvaške na območjih, kjer so Srbi predstavljali večinsko
prebivalstvo.10
Kninski župan dr. Milan Babić11 je zaradi informacij o razorožitvi rezervne sestave milice v Benkovcu in premikih oklepnikov hrvaške policije 17. avgusta v
Kninu razglasil vojno stanje. Oboroženi civilisti, ki so se nenadoma pojavili, so s
hlodi in kamenjem zgradili barikade. Ker so za barikade uporabljali večinoma hlode, je vstaja dobila naziv 'hlodovska revolucija'. Tu# man je proti upornim Srbom
poslal tri helikopterje s specialci, ki pa so jih migi JLA12 prisilili na vrnitev v bazo.13
JLA se je tako prvič postavila na stran upornih Srbov, Hrvaška pa dejansko izgubila
oblast nad delom svojega ozemlja.
19. avgusta 1990 se je začel referendum o avtonomiji Srbov na Hrvaškem. Volišča so bila kar na improviziranih mestih, seveda brez volilnih imenikov, kar je
omogočalo, da je nekdo glasoval večkrat. Glasovali so lahko vsi Srbi na Hrvaškem
in tudi tisti, ki so rojeni na Hrvaškem, pa tam niso več živeli. Glasovnice so objavili
tudi v časopisih in jih je bilo možno izpolnjene poslati celo iz tujine. Ko so Večerovi novinarji obiskali volišče v radiu Knin, so jim ponudili, da tudi oni glasujejo o
srbski avtonomiji, kar pa so le-ti zavrnili.14 Na Hrvaškem in zunaj nje je glasovalo
756.781 ljudi, za srbsko avtonomijo jih je bilo 756.549, proti 172, 60 lističev pa je
9

Hrvati v skrbeh za meje republike, Delo, 12. 6. 1990, l. 32, št. 135, str. 2.

10

Hrvaški Srbi za suverenost, Delo, 26. 7. 1990, l. 32, št. 172, str. 1; Bili se bomo z ustaši, Večer, 26. 7. 1990, l. 46,
št. 172, str. 2.

11

Milan Babić, zobozdravnik in kninski župan (Kukar v bližini Sinja/Hrvaška, 26. februar 1956 – Hagg/
Nizozemska, 5. marec 2006). Bil je nepomembna osebnost na obrobju KPH, s katero se je razšel leta 1989,
ko se je odločil, da bo oblikoval novo politično organizacijo, ki naj bi se imenovala Kninska demokratična
zveza. Glede na začetne Babićeve težnje stranka ni imela nobene izrecne narodnostne usmeritve. Bil je obtožen vojnih zločinov – leta 2006 je v zaporu v Haagu storil samomor.
Laura Silber in Allan Little, Smrt Jugoslavije, Ljubljana 1996 (dalje: Silber–Little, Smrt Jugoslavije), str. 100.

12

Jugoslovanska ljudska armada.

13

Migi JLA zavrnili helikopterje RSNZ, Delo, 18. 8. 1990, l. 32, št. 192, str. 1; V Srbiji pozivajo k vstaji, Večer, 18.
8. 1990, l. 46, št. 192, str. 1.

14

Barikade in plebiscit so nujni, Večer, 20. 8. 1990, l. 46, št. 193, str. 2.
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Dr. Milan Babić kot haaški obtoženec, kjer je
leta 2006 storil samomor (www.delo.si/assets/
media/picture/iman/
2006_03/sz5_milan_
babic)

bilo neveljavnih.15 Srbi so tako lahko nadaljevali tudi s političnim osamosvajanjem.
Skupščina občine Knin je skupaj s predstavniki članic skupnosti občin severne Dalmacije in Like 21. decembra 1990 svečano proglasila Statut Srbskega avtonomnega območja – Krajine (SAO Krajina).16 V začetku leta 1991 se je vstaja krajinskih
Srbov začela širiti tudi na druga območja na Hrvaškem. 1. marca 1991 so v Pakracu
v zahodni Slavoniji policisti Srbi, v sodelovanju z oboroženimi srbskimi civilisti,
razorožili policiste Hrvate. 2. marca je hrvaška policija izpeljala akcijo in zavzela
uporno policijsko postajo v Pakracu, uporniki pa so se razbežali. Predsednik zveznega predsedstva Jović je ukazal JLA, da se postavi med sprte strani v Pakracu in
s tem prepreči mednacionalne spopade.17 Ta vzorec dogajanja je kasneje prešel v
navado: lokalni Srbi so izzvali hrvaške oblasti v spopad, vojska je posegla vmes, da
bi ločila sprte strani, v resnici pa je zavarovala uporna srbska območja pred hrvaško policijo. 25. marca 1991 je okoli 300 pristašev SDS-a sredi Plitvic (v Liki, severno od Knina) pripravilo miting, na katerem so zahtevali priključitev Plitvic k SAO
Krajini,18 kar se je kasneje tudi zgodilo. 31. marca so na Plitvice prispele posebne
enote hrvaške policije, ki so jih uporni Srbi pričakali v zasedi. Hrvaškim specialcem
je uspelo zasesti vse pomembnejše objekte v Plitviškem narodnem parku,19 padli
pa sta tudi prvi žrtvi vojne na tleh Jugoslavije. Do jutra 1. aprila je JLA zasedla vse
najpomembnejše mostove, ceste, križišča in javna poslopja na Plitvicah.20 Dogajanje na Plitvicah in drugod v Krajini je zaostrilo razmere tudi v vzhodni Slavoniji.
SDS je nemudoma zahteval, da se celotna pokrajina priključi k Srbiji, čeprav je tu

15

Razglasili srbsko avtonomijo, Večer, 2. 10. 1990, l. 46, št. 230, str. 2.

16

Nino Košutić, Statut srbske avtonomije, Večer, 22. 12. 1990, l. 46, št. 297, str. 4; Sprejeli predlog statuta
Krajine, Delo, 20. 12. 1990, l. 32, št. 295, str. 2.

17

Borisav Jović, Zadnji dnevi SFRJ, Ljubljana 1996 (dalje: Jović, Zadnji dnevi SFRJ), str. 274; Konrad Kolšek,
Spomini na začetek oboroženega spopada v Jugoslaviji 1991, Maribor 2001 (dalje: Kolšek, Spomini), str. 93.

18

Goran Moravček, Srbski miting resnice sredi Plitvic, Delo, 26. 3. 1991, l. 33, št. 71, str. 2.

19

Nino Košutić, Krvav spopad v narodnem parku, Večer, 1. 4. 1991, l. 47, št. 76, str. 1.

20

S. Nedeljković in M. Lovrić, Armada vrača mir, Narodna armija, 4. 4. 1991, l. 46, št. 2699, str. 4–5.
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živelo manj kot 20 % Srbov.21 Nastajati so začele oborožene vaške patrulje in barikade na cestah. Na tradicionalni delavski praznik prvi maj so vaščani Borovega Sela
razobesili jugoslovanske zastave. Ponoči so se štirje policisti iz Osijeka pripeljali v
vas, odločeni, da odstranijo jugoslovansko zastavo in jo zamenjajo s hrvaško. Vendar so se policisti znašli pod točo krogel, tako da sta dva pobegnila, dva ranjena pa
so Srbi zajeli. 2. maja zjutraj se je v Vinkovcih zbrala skupina hrvaških policistov in
se z avtobusi odpravila v Borovo Selo z namenom, da rešijo oba ranjena kolega.
Pripadniki srbskih para-vojaških enot, med katerimi je bilo veliko prostovoljcev, ki
so prišli preko Donave iz Srbije, so v Borovem Selu čakali v velikem številu in so bili
nameščeni po vsej vasi ter krili glavne ulice s streh hiš. Hrvaški policisti so se tako
zapeljali naravnost v klavnico. Ubitih je bilo dvanajst hrvaških policistov in več kot
dvajset ranjenih.22 3. maja je Borovo Selo zasedla JLA.
Zakaj Hrvaška ni odločneje nastopila proti srbskemu izzivanju? Morda je razlaga v tem, da je bila do konca leta 1990 srbska stran veliko bolje oborožena kot
pa hrvaška. Hrvaško TO (razen na območju Knina) je namreč JLA maja 1990 popolnoma razorožila (okoli 200.000 kosov orožja). Zakaj je prišlo do razorožitve
pojasnjuje Kadijević v svojih spominih: "Teritorialno obrambo je treba maksimalno paralizirati v tistih delih države, kjer bi lahko služila kot osnova za oblikovanje
vojske secesionističnih republik oziroma secesionističnih sil. S tem namenom je bila
vsa Teritorialna obramba razorožena, še preden so se začeli vojaški spopadi v Jugoslaviji. S pomočjo dela starešin v TO smo poskušali Teritorialno obrambo držati
izven nadzora secesionističnih političnih vodstev. V tem smo delno uspeli, povsod
pa bolj kot v Sloveniji. Razumljivo je, da smo teritorialno obrambo srbskih delov na
Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini uporabili v delovanju skupaj z JLA."23 Hrvaški
obrambni minister Martin Špegelj24 je v svojih spominih zapisal, da se je Tu# man
bal spopada z JLA25 in je venomer ponavljal, da imajo opravka s tretjo najmočnejšo

21

Branko Caratan, Vojna in mir na Hrvaškem, v: Teorija in praksa, družboslovna revija, januar–februar 1992, l.
29, št. 1–2, str. 14.

22

Peter Potočnik, Hrvaško-srbski spopadi so zahtevali desetine mrtvih, Delo, 4. 5. 1991, l. 33, št. 102, str. 1; Kri
in solze mednacionalnega brezumja, Večer, 4. 5. 1991, l. 47, št. 102, str. 1.

23

Veljko Kadijević, Moje vi# enje razpada : vojska bez države, Beograd 1993 (dalje: Kadijević, Moje vi# enje
razpada), str. 94.

24

Martin Špegelj, general (Stari Gradac pri Virovitici/Hrvaška, 11. november 1927). Med 2. svetovno vojno je
bil pri partizanih, po vojni je končal Artilerijsko vojaško akademijo. Od 1947 do 1982je bil v službi JLA. Od
septembra 1982 do septembra 1985 je bil poveljnik TO SRH. Od septembra 1985 do septembra 1989 je bil
poveljnik 5. armadnega območja/severozahodnega bojišča s sedežem v Zagrebu. Bil je minister za obrambo
RH od 24. avgusta 1990 do 15. junija 1991, ko se je s Tu# manom razšel zaradi različnih pogledov na obrambo Hrvaške, od 15. junija do 7. avgusta 1991 poveljnik Zbora narodne garde, od 22. septembra 1991 do 31.
decembra 1992 glavni inšpektor hrvaške vojske.
Špegelj, Sjećanje vojnika.

25

Po angleških vojaških virih je bila JLA po tehnološki in organizacijski plati vsega spoštovanja vredna vojaška
sila, čeprav je bila oborožitev nekaterih rodov vojske zastarela (letalstvo, oklepne enote). V mirnodobni
sestavi je štela 180.000 vojakov (kar je 15 % vojne sestave), od tega 78.600 poklicnih časnikov (po večini
Srbov in Črnogorcev) in 101.400 vojakov nabornikov. Med naborniki je bilo konec leta 1990 36 % Srbov,
20 % Hrvatov, 16 % Muslimanov, po 8 % Slovencev in Albancev, 6 % Makedoncev, 2,5 % Črnogorcev in 2 %
Madžarov. V svoji sestavi je imela 8 tankovskih, 5 oklepnih, 27 pehotnih, 1 zračno desantno, 14 artilerijskih,
6 protitankovskih in 4 protiletalske brigade. JLA je premogla okoli 2000 tankov, 1100 oklepnih transporterjev, nad 2200 težkih topov in havbic, 160 večcevnih raketnih ramp, 6400 minometov, 4200 lahkih, 2000
protitankovskih in 2300 protiletalskih topov, 374 letal, 190 helikopterjev in 70 ladij.
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silo v Evropi. Tu# man se je tudi vseskozi zanašal, da se kriza da rešiti s pogajanji.
Hrvaška je začela s pripravami na osamosvojitev in 19. maja 1991 izvedla referendum, na katerem so se odločali o neodvisnosti Hrvaške. Referendum so bojkotirale občine s srbsko večino. Za suvereno in samostojno Hrvaško je glasovalo 94
% volivcev, za nadaljnji obstoj Hrvaške v Jugoslaviji pa je bilo 5 % volivcev.26 Tudi
kninski Srbi so izvedli svoj referendum 12. maja 1991, na katerem se je vprašanje
glasilo: "Ali ste za priključitev SAO Krajine k republiki Srbiji in za to, da Krajina
skupaj s Srbijo, # rno goro in drugimi, ki to želijo, ostane v Jugoslaviji?"27 Na podlagi
referendumskega izida (80 % volivcev se je izreklo za priključitev k Srbiji) je krajinski parlament razglasil Krajino za sestavni del državnega ozemlja Srbije.28 25.
junija 1991 je hrvaški Sabor sprejel deklaracijo o vzpostavitvi suverene in samostojne države Hrvaške, ustavni sklep o suverenosti in samostojnosti republike in
posebno listino o pravicah Srbov in drugih narodnosti.29

Upor preraste v vojno
Po načrtih JLA 'Okop 1, 2, 3 in 4' naj bi se aktiviral načrt RAM (okvir), narejen februarja 1991. Po tem načrtu naj bi se na območju Hrvaške ter BiH izvedli "širjenje in
čiščenje tega prostora od znotraj ter povezovanje srbskih enklav na tem prostoru."30
Cilj operacije RAM je bil oblikovanje Velike Srbije in Skupnosti srbskih Držav.31 Ta
cilj bi lahko dosegla JLA, vendar spremenjena v najemniško srbsko vojsko. S tem
namenom so v JLA že opustili Titovo ikonograﬁjo, se detitoizirali in uvedli srbsko
ikonograﬁjo. Izvajanje načrta RAM je predvidevalo več faz. Prva faza je predvidevala prihod srbskih rezervistov in prostovoljcev na razna območja, pod parolo 'zaščite golorokega srbskega naroda'. Cilj te faze je bil vzpodbuditi nacionalno sovraštvo. Višja faza RAM-a je predvidevala ﬁzično spojitev SAO Vzhodna Hercegovina
in SAO Krajine ob vojaškem zlomu Zahodne Hercegovine in Dalmatinske Zagore.
S Splitom bi morala opraviti Mostarska brigada. Pri vsem tem so vojaški načrtovalci računali na nemoč in pravno neutemeljenost pomembnejših mednarodnih
intervencij, ki bi skušale preprečiti takšne akcije. Po njihovih analizah se je uresničevanje takega načrta skladalo z dolgoletnimi težnjami Zahoda, da bi povezal

Bojan Bauman, Demilitarizacija ali tu bi bilo kaj deliti, Večer, 29. 12. 1990, l. 46, št. 302, str. 29; Vojskovanje
za Veliko Srbijo, Revija Obramba, oktober 1991, l. 23, št. 10, str. 40.
26

Peter Potočnik, Je bil vojvoda v Krajini?, Delo, 23. 5. 1991, l. 33, št. 118, str. 2; Na referendumu za samostalnost
Hrvatske 94,17 posto gra# ana, v: Ante Beljo, Kronologija rata, Agresija na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu,
Hrvatski informativni centar, Zagreb 1998 (dalje: Večernji list, Beljo, Kronologija rata), str. 58.

27

V SAO Krajini imeli referendum o ločitvi, Delo, 13. 5. 1991, l. 33, št. 109, str. 1.

28

Pridružitev k Srbiji, Večer, 17. 5. 1991, l. 47, št. 113, str. 3; Pravijo, da so del Srbije, Delo, 17. 5. 1991, l. 33, št.
113, str. 2.

29

Nino Košutić, Hrvaška – samostojna in suverena, Večer, l. 47, št. 147, str. 4; Peter Potočnik, Hrvaška je samostojna, Delo, l. 33, št. 147, str. 1 in Hrvatska samostalna država, Večernji list, Beljo, Kronologija rata, str. 70.

30

Nikica Mihaljević, Hrvaška jesen 91 št. 10, Delo, 17. 10. 1991, l. 33, št. 243, str. 4; Stipe Mesić, Kako je srušena
Jugoslavija, Zagreb 1994, str. 236.

31

Marković razkril srbsko-armadno zaroto, Večer, 20. 9. 1991, l. 47, št. 219, str. 2.
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Jadransko morje s Črnim; to bi bilo uresničljivo preko Velike Srbije. Da bi izpolnili
pričakovanja Zahoda, so bili Srbi pripravljeni prepustiti Kosovo Albaniji, zato pa
so zahtevali BiH. V vse garnizije JLA na Hrvaškem so prišle močne okrepitve, ki so
jih potrebovali za globoki desant v sovražnem zaledju. Te sile naj bi tudi pod krinko preprečevanja spopadov zasedle območja nemirov in tako zaščitile uporne
Srbe in potem začele širiti območja pod srbsko kontrolo na Hrvaškem. Območje
srbske vstaje na Hrvaškem se je širilo južno od reke Save, od Hrvatske Kostajnice
do Zadra, obsegala je Banijo, Liko, Kordun ter t. i. Dalmatinsko ploščo (Bukovica,
Ravni kotari in šibeniško zaledje). Na drugi strani je to območje zahodne Slavonije
od Gradiške do Virovitice in Orahovice ter vzhodne Slavonije in Srema od Osijeka
do Iloka. Ta območja so predstavljala izhodiščne pozicije v napadu na Hrvaško.
Generali so načrtovali tudi popolno blokado Hrvaške iz zraka in morja. Načrt je
predvideval presekanje Hrvaške v smereh Gradiška – Virovitica; Bihać – Karlovac – Zagreb; Knin – Zadar in Mostar – Split. Močna oklepno-mehanizirana sila
naj bi 'osvobodila' vzhodno Slavonijo, po tem pa se spojila s silami v zahodni Slavoniji in prodrla do Zagreba in Varaždina. Istočasno naj bi močne sile iz rajona
Herceg-Novi – Trebinje blokirale Dubrovnik in prodrle do doline Neretve in na
ta način pomagale silam, ki so delovale v smeri Mostar – Split. Po oblikovanju
in zavarovanju meje Srbske Krajine na Hrvaškem naj bi JLA umaknila preostale
enote iz Slovenije in se nato umaknila še iz Hrvaške.32 Po teh načrtih naj bi okoli
62 % hrvaškega ozemlja prešlo v srbske roke, pa čeprav je na tem območju živelo
le 19,6 % Srbov, ostalo (80,4 %) pa so bili Hrvati in druge nacionalnosti. S tem bi
rešili problem zgolj 55 % Srbov na Hrvaškem (316.000), saj je izven tega ozemlja,
v večjih mestih, živelo še okoli 230.000 Srbov.33 Istočasno pa naj bi potekala pogajanja s hrvaškim vodstvom in s tem ustvarjala lažno upanje, da je mogoče vse
rešiti s pogajanji. V načrtu so predvidevali tudi organiziranje specialne vojne proti
zahodnim republikam.
Konec julija 1991 je na Hrvaškem izbruhnila vojna v pravem pomenu besede. Do tedaj so srbski uporniki brez večjih oboroženih spopadov s hrvaško stranjo
uspeli okupirati velik del Hrvaške. Pri tem so jim pomagala JLA in paravojaške formacije. Hrvaška si ni več mogla dovoliti popuščanja in še naprej izgubljati oblast
nad deli svojega ozemlja. Okrepljena z umaknjenimi enotami iz Slovenije in mobiliziranimi silami iz Srbije se je JLA pripravila na odločilno bitko. Boji so izbruhnili v
širokem loku od Gospića na jugu in Karlovca na severu, ki je blizu Zagreba in južno
od njega, preko Pakraca in Okučanov do Vukovarja v vzhodni Slavoniji. Izoblikovali
sta se dve značilni prostranski enoti. Prva je obsegala območje zahodno od memorandumske črte Virovitica – Karlovac – Ogulin – Karlobag do slovenske meje, kjer
vojne praktično ni bilo, in druga vzhodno od te črte, kjer so potekali najhujši spopadi. Armada se je na Hrvaškem bojevala izredno regionalizirano, na več samostojnih
in popolnoma ločenih celotah. Tako se je izoblikovalo več bojišč, ki med sabo niso
bila vojaško povezana, ampak le smiselno v uresničevanju projekta Velike Srbije.

32

Kadijević, Moje vi# enje razpada, str. 134–135.

33

Teodor Geršak, Trpeti, čakati, umirati – in uspeti, Revija Obramba, november–december 1991, l. 23, št.
11–12, str. 29.
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Meje Velike Srbije po
Memorandumu SANU
(www.freewebs.com/
magnaserbia/Velika%20
Srbija)

Vzhodnoslavonsko bojišče
Na tem bojišču so potekali najbolj srditi boji z največ žrtvami in je bilo osrednje
v vojni na Hrvaškem. Leži na skrajnem vzhodu Hrvaške in z reko Donavo meji na
Vojvodino, kar je omogočalo JLA neomejeno logistično podporo. Območje obsega rodovitna polja v okolici Belega Manastira v Baranji, Osijeka, Vinkovcev, Vukovarja in Iloka na skrajnem vzhodu Hrvaške. Ravninsko ozemlje in zelo razvejano
komunikacijsko omrežje sta omogočala množično uporabo oklepno-mehaniziranih enot in vseh drugih sredstev težke vojne tehnike. Narodnostna sestava je
bila zelo pisana, naselja s hrvaškim in srbskim prebivalstvom pa so bila med seboj
pomešana. Na tem območju so hrvaške sile začele z obrambnimi pripravami veliko prej kot na drugih bojiščih, saj je JLA precej prej in bolj odkrito začela zbirati
sile za napad, 'četniki' pa so veliko prej začeli z izzivanji. Jugogenerali so po vsej
verjetnosti načrtovali okupacijo vzhodne Slavonije v dveh etapah. V prvi etapi naj
bi sile JLA okupirale Baranjo z angažiranjem sil na smeri Batina – Beli Manastir –
Petlovac – Belišče, 'četniške sile' iz Tenje, Bijeloga Brda in Šodolovaca pa naj bi napadale Osijek. Hkrati naj bi hrvaške sile vezali z napadi iz Bobote, Trpinje, Borovega Sela, Negoslavcev in Mirkovcev na Vukovar in Vinkovce. Drugo etapo napada
naj bi uresničili z angažiranjem sil na smeri Šid – Tovarnik – Orolik – Vinkovci, s
čimer bi obkolili Vukovar, Botin, Lovas, Šarengrad in Ilok. Z napadom v smeri Belišče – Valpovo – Petrijevci in Valpovo – Bizovac pa naj bi obkolili Osijek. Hrvaški
bi tako odvzeli velike poljedelske površine in precejšen del živilskopredelovalne
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industrije, presekali bi pomembne komunikacije in s tem prenesli težišče bojev
drugam.34 Za uresničitev ciljev so predvidevali uporabo novosadskega korpusa,
garnizij v Osijeku, Vukovarju, Vinkovcih in # akovu, ob pomoči 'četniških sil' in
petokolonašev iz naselij s pretežno srbskim prebivalstvom.
Aktivna bojna delovanja so se začela že konec junija 1991, ko so 'četniki' iz Tenje poskušali napasti Osijek; napadli so tudi Vinkovce, vendar so jih branilci zavrnili. 6. julija so hrvaške sile začele potiskati upornike iz Tenje, nakar je posredovala
JLA in iz vojašnice 'Milan Stanivuković' v Osijeku začela streljati na hrvaške sile in
na samo mesto. Osiješki župan Zlatko Kramarič je zato obtožil poveljnika osiješke
garnizije Boro Ivanovića, da sodeluje s "četniškimi teroristi."35 Iz Osijeka naj bi se
zaradi napadov izselilo okoli 4.000 ljudi. Hkrati so oklepno-mehanizirane enote
začele prodirati v Baranjo. JLA je začela s topništvom in vojaškimi letali napadati
Vukovar, Dalj, Osijek, Borovo in Erdut. Pri Vukovarju so se spopadli prebivalci Borovega Sela in hrvaška policija, nakar je vmes posegla JLA.36 Iz 'četniškega oporišča'
v Mirkovcih pa so z minometi napadli Vinkovce.37 Vneli so se hudi boji med ZNG
in teroristi iz Mirkovcev, nakar je v spopad posegla JLA in z mitraljezi streljala na
hrvaške gardiste. Kasneje so Vinkovce začela preletavati vojaška letala, ki so napadla položaje ZNG-ja, občinsko skupščino in policijsko postajo.38 Malo hrvaško vas
# elije pri Vukovarju, ki je bila leto dni blokirana z okoliškimi srbskimi vasmi, so
uničile minometne granate, nato pa so jo izropali in požgali srbski teroristi.39 Pod
hudim pritiskom JLA so 1. julija organizirali evakuacijo civilnega prebivalstva iz
Dalja, ki ga je JLA potem zavzela. Taktika napadalca je bila v vsej vzhodni Slavoniji enaka. Topniško pripravo so skušale izkoristiti oklepno-mehanizirane pehotne
enote, ki pa so jih branilci vse po vrsti zavračali in jim ob tem zadajali velike izgube. Vojašnico ZNG v Erdutu so začeli obstreljevati kar z vojvodinskega ozemlja,40
z izgovorom, da je ZNG napadla enoto JLA, ki varuje most čez Donavo pri Bogojevu. V začetku avgusta so se okrepili topniški in minometni napadi na Dalj, Erdut
in Aljmaš. Na srbsko stran so odkrito stopile tankovske enote JLA, ki so prihajale
preko bogojevskega mostu v vzhodno Slavonijo, okrepljene s srbskimi rezervisti.
Spopadi so se razširili tudi na vas Sarvaš v bližini Osijeka,41 ki je poleg vasi Laslovo
in Bilje predstavljala enega od treh branikov Osijeka. Po poročilih Tanjuga naj bi
bilo središče Dalja posejano s trupli ubitih hrvaških policistov in gardistov.42 Kljub
34

Marinko Ogorec, Strateška ofenziva na Hrvaško, Revija Obramba, julij–avgust 1992, l. 24, št. 7–8, str. 18–19.

35

Četniki sodelujejo z armado, Večer, 8. 7. 1991, l. 47, št. 156, str. 1.

36

11-urni spopad pri Vukovarju, Večer, 6. 7. 1991, l. 47, št. 155, str. 24.

37

Pet bomb na vojašnico, Večer, 20. 7. 1991, l. 47, št. 167, str. 20.

38

Smrt kosila po Vinkovcih, Večer, 23. 7. 1991, l. 47, št. 168, str. 2; Peter Potočnik in Goran Moravček, Prava
vojna v Slavoniji, Delo, 23. 7. 1991, l. 33, št. 169, str. 1.
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Drama u selu # elije, Večernji list, Beljo, Kronologija rata, str. 72; Nino Košutić, Več kot dramatično, Večer, 12.
7. 1991, l. 47, št. 160, str. 24.
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Hrvaška v vojni, Večer, 26. 7. 1991, l. 47, št. 171, str. 1; Goran Moravček in Peter Potočnik, Armada kot na
divjem zahodu, Delo, 26. 7. 1991, l. 33, št. 172, str. 2.
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Invazija na Slavonijo, Večer, 2. 8. 1991, l. 47, št. 177, str. 1; Goran Moravček in Peter Potočnik, So res izdajalci
krivi, da Hrvaška izgublja vojno?, Delo, 2. 8. 1991, l. 33, št. 178, str. 2.
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V Dalju nad 80 mrtvih?, Večer, 3. 8. 1991, l. 47, št. 178, str. 1.
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močnim napadom, velikanski premoči v bojni tehniki ter številu vojakov JLA ni
uspela uresničiti nalog v predvidenem času. Uspešno je bila izpeljana samo okupacija Baranje, ki se je začela 28. julija, ko so JLA in 'četniki' zasedli Beli Manastir.43
Okupacijo Baranje so v veliki meri omogočili petokolonaši, ki so bili v najvišjih
organih oblasti tega območja. Glede na to, da JLA in 'četniki' niso mogli s klasičnimi napadi uresničiti določenih ciljev, so začeli s težkim topništvom in letalstvom
sistematično uničevati Vinkovce in Osijek, predvsem pa Vukovar, ki jim je bil na
poti pri nadaljnjem osvajanju vzhodne Slavonije. S temi napadi so skušali omehčati obrambni sistem in omogočiti prodor svojim pehotnim silam. Iz Baranje se
je 28. septembra začel topniški napad na Osijek in Valpovo, okrepili pa so se tudi
napadi na Vukovar, ki se je kmalu znašel v polobkrožitvi. Njegova edina povezava
z zaledjem je bila cesta proti Vinkovcem. Napadalec je skušal to povezavo pretrgati in JA je z oklepnimi silami napadla v smereh Sotin – Negoslavci – Bršadin in
Orolik – Stari Jankovci – Nuštar.

Bitka za Vukovar
Bitka za Vukovar se je začela že v drugi polovici julija 1991. Takrat so se začeli
oboroženi napadi upornih Srbov, miniranje prog in objektov, divjanje domačih in
na novo dospelih 'četnikov', začelo pa se je tudi ropanje in odnašanje naropanega
v Srbijo. Peko mostu pri Batini in kasneje tudi pri Erdutu so začeli prihajati tanki
novosadskega korpusa, preko mostu pri Županji pa sile tuzlanskega korpusa. V
smeri Šid – Tovarnik – Orolik – Negoslavci so prihajale močne sile JA in TO Srbije. JA se je grupirala v Negoslavcih, Bršadinu, Trpinji, Pačetinu, Boboti, Borovem
Selu in na reki Donavi. Do 1. oktobra 1991 je bil Vukovar obkoljen iz treh smeri:
Negoslavci – Sajmište, Borovo Selo – Borovo naselje in Bršadin – Borovo naselje.
Splošni napad JLA na Vukovar se je začel 24. avgusta z letalstvom in topništvom,44
zaradi hrvaške sestrelitve dveh letal JLA. Razen orožja, streliva in vojakov je Vukovar potreboval tudi organizirano obrambo, ki jo je konec avgusta prevzel Mile Dedaković – Jastreb45 in organiziral obrambo Vukovarja v šestih sektorjih. Branilci
so imeli nekaj minometalcev in protitankovskega orožja ter večjo količino min.46
Hrvaške sile niso nikoli uspele osvojiti vojašnice JLA 'Petrova gora' v Vukovarju,
ki je tako postala izhodišče za srbski napad na Vukovar. V začetku oktobra so se
Vukovarčani umaknili v skupna zaklonišča, v katerih je bilo ponekod tudi do 700
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Marinko Ogorec, Strateška ofenziva na Hrvaško, Revija Obramba, julij–avgust 1992, l. 24, št. 7–8, str. 19.
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Rakete na civiliste, Večer, 26. 8. 1991, l. 47, št. 197, str. 1; Goran Moravček, Z letali nad Vukovar, Delo, 26. 8.
1991, l. 33, št. 198, str. 1.
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Mile Dedaković – Jastreb (Nijemci blizu Vinkovcev/Hrvaška, 4. avgust 1951). Kot podpolkovnik JLA je delal
na poveljstvu 5. vojaškega območja v Zagrebu. V času vojne za Slovenijo je prestopil v ZNG. O Jastrebu so
govorili, da lahko spije veliko, pa vendar ostane vedno trezen. Slovel je tudi po odločnosti. Nikoli se ni hotel
z nikomer pogajati. Preden je kaj rekel, je dobro premislil, a potem je bila njegova odločitev sveta. Ni trpel
neposlušnosti in površnosti. Bil je pravi vojak in tega so se zavedali vsi, ki so z njim delali.
Borko De Corti, V letu zadet jastreb, Večer, 30. 12. 1991, l. 47, št. 302, str. 5; Marjan Jerman, Iz pekla, Ljubljana
2001 (dalje: Jerman, Iz pekla).
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Bilandžić, Rat u Hrvatskoj, str. 80.
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ljudi. Kljub velikanski premoči v orožju Srbom ni uspelo doseči temu ustreznega
napredka. Stopnja pobegov je bila zlasti med nesrbskimi častniki in rezervisti zelo
velika. Oktobra je načelnik generalštaba Adžić za poveljnika vukovarske operacije
imenoval generala Životo Panića. Panić je paravojaške skupine vključil v poveljniško strukturo JLA, tiste, ki se niso bili pripravljeni boriti, pa odstranil s fronte. 13.
oktobra so hrvaške sile iz smeri Nuštra prvič skušale prebiti obroč okoli Vukovarja
z napadom na Marince, ki so bili v rokah JLA in 'četnikov'.47 Hrvaške sile so uspešno napredovale in zavzele že skoraj polovico Marincev, od katerih naprej je bila
prosta pot do Vukovarja. Vendar je Tu# man zahteval prekinitev napada, ker naj bi
to od njega zahtevala ES, ki je želela v Vukovar poslati konvoj mednarodne humanitarne organizacije Zdravniki brez meja, ki bi iz mesta rešil ranjence. Sredi oktobra je JLA s topništvom napadla Ilok na skrajnem vzhodu Hrvaške,48 iz katerega se
je potem organizirano izselilo več kot 7.000 ljudi,49 kmalu pa so ga brez resnejšega
odpora okupirali 'četniki' in JLA. Srbsko vodstvo se je odločilo, da je treba za vsako
ceno zavzeti Vukovar. V ta namen so na pomoč novosadskemu korpusu poslali
enote TO Srbije, Gardno divizijo JLA iz Beograda50 in poveljstvo 1. vojaškega območja. Kadijević je zapisal, da je vojska ostala brez udarne sile, zaradi pomanjkanja
vojakov in njihovega dolgega zbiranja, kar je upočasnilo uresničevanje načrtov.
Po zavzetju Vukovarja vojska ni bila sposobna izvesti prodora proti Zagrebu in Varaždinu, kot je bilo prvotno načrtovano.51 Mesto se je znašlo v popolni obkolitvi,
tako da so orožje, strelivo, doma narejene bombe in sanitetni material branilcem
odmetavali ponoči s pomočjo poljedelskih in športnih letal. Leteli so na 3.000 metrih višine in tovor odmetavali v samem središču mesta zraven bolnišnice.
3. novembra je gardna brigada začela zaključne operacije 'osvobajanja' Vukovarja.52 Po nekaterih poročilih naj bi bila JLA le 200 metrov od središča mesta.
Na srbsko mesto Šid, ki leži sedem kilometrov od hrvaške meje, so hrvaške sile
5. novembra izstrelile okoli 30 granat iz 19 kilometrov oddaljene vasi Nijemci,
že pred tem pa so raketirale vojvodinsko vas Bač.53 V Šidu je imela armada močne oklepne, pehotne in helikopterske enote, ki so služile kot izhodišče za napad
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Na kratko iz Hrvaške, Večer, 14. 10. 1991, l. 47, št. 239, str. 3.
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Napaden tudi Ilok, Večer, 16. 10. 1991, l. 47, št. 241, str. 2.
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Spopad se širi, Večer, 18. 10. 1991, l. 47, št. 243, str. 2; Iz Iloka prognano 10.000 Hrvata, Večernji list, Beljo,
Kronologija rata, str. 104.

50

Gardna divizija JA pravzaprav ni bila divizija, temveč zelo močan korpus, katerega naloga je bila neposredna
obramba Beograda. Divizija je imela tri moto-mehanizirane brigade, dva tankovska polka (okoli 300 tankov), dva artilerijska polka za podporo, polk protioklepne artilerije, mešan polk protiletalske obrambe in
mešan inženirski polk, skupaj 18.000–20.000 ljudi. Ko je ta kolona 19. oktobra odšla proti Vukovarju, jo je
množica ljudi na zahodnih izhodih iz Beograda pospremila s cvetjem, ploskanjem in pozdravljanjem. Kmalu
po prihodu na Hrvaško je bila kolona pri Tovarniku napadena s strani male enote ZNG-ja, ki ji je uničila
nekaj tankov in oklepnih vozil. Za vojake je bil to šok in nekateri so se enostavno vrnili domov. Tako so nekaj
dni ob cesti Šid-Ruma stali popolnoma brezhibni tanki brez posadke.
Bilandžić, Rat u Hrvatskoj, str. 53.
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Kadijević, Moje vi# enje razpada, str. 137–143.
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Goran Moravček, Vukovar in Dubrovnik sta tik pred vojaškim zlomom, Delo, 4. 11. 1991, l. 33, št. 257, str. 1;
Vukovar na kolenih, Večer, 4. 11. 1991, l. 47, št. 256, str. 2.
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Granate na Šid, Večer, 6. 11. 1991, l. 47, št. 258, str. 2; Srbija trdi, da se spopadi selijo na njeno ozemlje, Delo,
6. 11. 1991, l. 33, št. 259, str. 1.
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Pokopališče' tankov na Trpinjski cesti v Vukovarju. Hrvaške sile so uničile med 400 do 600 tankov in oklepnih
transporterjev JLA, večinoma z ročnim protioklepnim orožjem (www.geocities.com/tegetthoff66/vukovar/
tenk10)

na 30 kilometrov oddaljen Vukovar. Hrvaške sile so obstreljevale tudi Apatin, vas
Ilinci pri Šidu in vas Bukovica pri Bijeljini v BiH.54 Srbski obrambni minister se je
zaradi tega obrnil na mednarodno skupnost z zahtevo, da obsodi napade, kot da
ne bi vedel nič o tistem, kar so v Vukovarju počele čete JLA. S Panićevim prevzemom poveljevanja vojaški akciji, so razmere v Vukovarju postale brezupne. Branilci so začeli Zagreb obtoževati, da hoče zavestno žrtvovati Vukovar za to, da bi si
pridobil mednarodno naklonjenost. Poveljnik Jastreb je odšel v Zagreb k Tu# manu in ga rotil, naj pomaga Vukovarju. Jastreb je pred tem večkrat klical Tu# mana
in obrambnega ministra Šuška in ju prosil za pomoč v orožju za Vukovar, ki pa
naj bi ga Tu# man raje pošiljal Hrvatom v Hercegovino.55 V Vukovarju so se začeli
poulični boji iz prsi v prsa. Kako so potekali je živo opisal ranjen srbski rezervist:
"Sodeloval sem pri 'čiščenju' Vukovarja. Hudo je, ko ubiješ prvega človeka, ko imaš
že krvave roke, pa vse postane rutina. V teh bojih pobijajo vse – od hrvaške miši do
otroka in starke. Taki so pač poulični boji. Tudi oni pobijajo vse – od srbske miši,
do srbskega otroka in starke. Preden sem bil ranjen, smo 'čistili' neko ulico. Nikjer
ni bilo žive duše, razen 80-letne starke. Eden izmed naših je vztrajal, da jo moramo pustiti pri miru, ker pozna njenega sina in vnuka. # eprav smo vedeli, da je to
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Se vojna širi v Srbijo in BiH?, Večer, 7. 11. 1991, l. 47, št. 259, str. 3.
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Novinar RTV Slovenija Marjan Jerman je bil v času svojega obiska v Vinkovcih v tesnih stikih z Jastrebom, ki
mu je izročil tonske posnetke svojih pogovorov s Tu# manom in Šuškom, ki jih je potem objavil v svoji knjigi
Iz pekla, str. 222–233. Iz pogovorov Jastreba s Tu# manom je razvidna popolna nezainteresiranost Tu# mana
za razmere v Vukovarju.
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noro, smo ga ubogali. Naslednjih sto metrov ulice smo osvajali dve uri, nato pa so
nas nenadoma zasuli z granatami iz minometov. Starka jim je povedala, kje smo.
Od tedaj tudi naš tovariš pobija vse, od hrvaške miši do…."56 V pripravah na drugi
poskus preboja obroča okoli Vukovarja so hrvaške sile začele v začetku novembra močno obstreljevati srbske položaje v okolici Vukovarja. O srditosti spopadov
priča tudi to, da je ena od granat zadela in ubila poveljnika novosadskega korpusa
Mladena Bratića.57 12. novembra zvečer so hrvaške sile poskušale prebiti obroč
okoli Vukovarja, boji pa so trajali še ves naslednji dan. Zaradi močnih srbskih sil
preboj ni uspel. 16. novembra je JA zavzela predmestje Vukovarja, in sicer Borovo
Selo. Sedemsto civilistov je v strahu zapustilo svoja zaklonišča in zbežalo v bolnišnični kompleks. Do tega dne je JLA na črti Županja – Vinkovci – Vukovar zbrala
650 tankov, 100 večcevnih raketometov, 250 havbic večjega kalibra in približno
45.000 vojakov.58 17. novembra je bil Vukovar razen nekaj žepov odpora, od katerih je bil najbolj znan tisti okoli same bolnišnice, v srbskih rokah. 18. novembra so
poveljniki vukovarske obrambe sprejeli poraz po skoraj treh mesecih obleganja.59
Obe strani sta se sporazumeli o evakuaciji civilnega prebivalstva in 700 bolnih in
ranjenih ljudi iz bolnišnice pod nadzorstvom opazovalcev ES in mednarodnega
Rdečega križa. 19. novembra je JLA prišla v vukovarsko bolnišnico pred mednarodnimi opazovalci. Do večera, ko so prišli v bolnišnico mednarodni opazovalci, je
JLA nenadzorovano evakuirala bolne in ranjene. Srbski prostovoljci so hrumeli po
ulicah Vukovarja, trpinčili Hrvate in predvsem kradli.
JLA je za mesec dni zaprla tudi upraviteljico vukovarske bolnišnice dr. Vesno
Bosanac in jo obdolžila, da ni hotela zdraviti ranjenih srbskih civilistov, vendar so
jo kasneje izpustili.60 JLA je v Vukovarju ločila ženske in otroke od moških. Prve so
kasneje izpustili, moške pa so odpeljali v taborišča v Sremski Mitrovici v Vojvodini
ali pa so jih skupaj z ranjenci iz bolnišnice likvidirali na Ovčari zunaj Vukovarja.61
Iz same bolnišnice je izginilo oziroma bilo ubitih okoli 300 ljudi: 18 zaposlenih, 25
članov tehničnega osebja, 60 civilistov in okoli 200 ranjencev, ki so jih Srbi ubili na
Ovčari.62 Poveljnika vukovarske obrambe Jastreba je dal Tu# man po padcu mesta
aretirati pod obtožbo, da je agent KOS-a in da je izdal Hrvaško s predajo Vukovarja
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Od miši do starke, Delo, 17. 10. 1991, l. 33, št. 243, str. 6.
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Padel general Mladen Bratić, Večer, 5. 11. 1991, l. 47, št. 257, str. 2; Peter Potočnik, Odločilni spopadi v hrvaško-srbski vojni, Delo, 5. 11. 1991, l. 33, št. 258, str. 1.
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Marinko Ogorec, Strateška ofenziva na Hrvaško, Revija Obramba, julij–avgust 1992, l. 24, št. 7–8, str. 20.
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JA zavzela Vukovar!, Večer, 18. 11. 1991, l. 47, št. 268, str. 1; Po poročilih agencij je Vukovar že padel, Delo,
18. 11. 1991, l. 33, št. 269, str. 1.
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Drama Vukovarja še ni končana, Večer, 25. 11. 1991, l. 47, št. 274, str. 3; Nino Košutić, Dr. Vesna Bosanac na
prostosti, Večer, 11. 12. 1991, l. 47, št. 288, str. 5.
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Razmere v vojvodinskih taboriščih za vukovarske ujetnike je v svoji knjigi Slovenec v gardi : 'Pravica do
ubijanja' (Maribor 1993) opisal Bojan Krajnc iz Maribora. Krajnc se je po vojni v Sloveniji prijavil v ZNG
in sodeloval na zahodnoslavonskem bojišču. Ker z razmerami in odnosi v ZNG ni bil zadovoljen, je sam
organiziral skupino mož, ki se je preko Madžarske in Vojvodine skušala prebiti do Vukovarja in pomagati
pri obrambi mesta. Vendar je bila njegova skupina v Vojvodini odkrita in tako so pristali v taborišču v bližini
Subotice. Krajnc je 19 dni preživel v taborišču, nakar se je s pomočjo denarja, s katerim je podkupil nekega
vodnika JLA rešil skupaj z nekaj tovariši.
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Pripadniki srbskih paravojaških enot po zavzetju
Vukovarja ob civilistu, ki
so ga kasneje najverjetneje likvidirali. Skupno
število srbskih vojakov
na vukovarskem bojišču
v trenutku zavzetja mesta naj bi znašalo 80.000,
medtem ko je bilo hrvaških branilcev v samem
mestu od 1.800 do 2.000
(www.safaric-safaric.
si/1991-2006_Vukovar)

ter da si je prisvajal denar, namenjen za obrambo Vukovarja. Zamerili so mu tudi
obtoževanje hrvaškega vodstva, da premalo pomaga Vukovarju.
Padec Vukovarja je določil novo taktiko JA, ki je po enakem scenariju skušala
obkoliti Osijek in Vinkovce. Napade so usmerili na mestna obrobja, središča mesta
pa so nenehno obstreljevali s topništvom. Zraven tega so v večjih mestih delovale
diverzantske in petokolonaške skupine, ki so skušale vnesti nered med branilce
in povzročiti strah in paniko med civilisti. Močna ofenziva JLA in 'četnikov' se je
umirila v začetku decembra 1991. Hrvaške sile so v drugi polovici decembra 1991
začele ofenzivo na okupirano Baranjo, med katero so osvobodile Kopačevo in velik del Kopaškega Rita.63 Konec decembra 1991 je zato JA začela novo ofenzivo,
ki pa je prenehala s podpisom dogovora o prekinitvi ognja v Sarajevu 2. januarja
1992. Frontna črta se je tako ob koncu druge faze vojne ustalila na črti Belišče –
Osijek – Ernestinovo – Vinkovci – Županja.

Zahodnoslavonsko bojišče
Intenzivnost bojev na zahodnoslavonskem bojišču je le malo zaostajala za ostrino
vzhodnoslavonskih bojev. Območje se razprostira južno od Virovitice, od težko
prehodnih Bilogore, Papuka, Ravne gore in Psunja, in se v širokem pasu nadaljuje
vse do ravninske Posavine, skozi katero teče prometna žila z vzhodnim delom
Hrvaške. Večja mesta na tem območju so Virovitica, Podravska Slatina, Daruvar,
Pakrac, Grubišno Polje, Slavonska Požega in Nova Gradiška. Bojišče je bilo dokaj izolirano od drugih srbskih enklav na Hrvaškem, z njegovo okupacijo pa naj
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Desant na Baranjo, Večer, 20. 12. 1991, l. 47, št. 296, str. 2; Peter Potočnik, Vse več osvobojenega ozemlja,
Delo, 20. 12. 1991, l. 33, št. 297, str. 1.
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bi Srbi dosegli severni del meje Velike Srbije. Ustalitev fronte v zahodni Slavoniji
bi pomenila neposredno grožnjo Zagrebu in bi bila izhodišče za prodor v severovzhodno Hrvaško. JLA in srbski skrajneži so imeli na tem območju zaledje in
logistično podporo v banjaluško-prijedorski regiji in Podkozarju v BiH, kjer je prevladovalo srbsko prebivalstvo.64
Načrt okupacije zahodne Slavonije so verjetno koordinirali z načrti v vzhodni
Slavoniji in tako, da bi ločili hrvaške obrambne sile ter jih uničili po delih. Glavna
ofenziva je bila načrtovana v smeri Bosanska Gradiška – Stara Gradiška – Okučani – Lipik – Pakrac – Daruvar – Grubišno Polje – Virovitica. Cilj je bil presekati Hrvaško na memorandumski črti in nato 'pomiriti' vso zahodno Slavonijo. Pomožna
ofenziva naj bi potekala v smeri Nova Gradiška – Požega – Našice, njena naloga
pa je bila vezava hrvaških obrambnih sil, s čimer naj bi omogočili hiter prodor
glavnih ofenzivnih sil. Z zasedbo prometnice Virovitica –Podravska Slatina – Našice naj bi se tukajšnje sile združile s silami JA v vzhodni Slavoniji. Po tem načrtu
bi bila Slavonija odrezana od ostalih delov Hrvaške, saj bi bile presekane najpomembnejše prometnice, avtocesta Zagreb – Slavonski Brod – Županja in podravska magistrala Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Našice – Osijek.65 Za uresničitev tega načrta so predvidevali uporabo banjaluškega korpusa, ki je nastopil v
glavni smeri napada. Zraven tega naj bi uporabili še del sil zagrebškega korpusa, ki
se je po vrsti premirij umaknil iz Zagreba, Jastrebarskega in okolice. Pri napadu so
predvidevali tudi uporabo garnizijskih sil iz Virovitice, Slavonskega Broda ter Bjelovarja in močnih 'četniških sil' iz srbskih vasi z območja Papuka, Psunja, Bilogore
in Krndije. Lokalni Srbi v zahodni Slavoniji so podobno kot pred njimi v kninski
Krajini in vzhodni Slavoniji 13. avgusta 1991 ustanovili SAO Zahodna Slavonija.
Bojno delovanje na tem bojišču se je začelo 16. avgusta s 'četniškim' napadom na
Okučane. Hrvaške sile so napad odbile, nakar se je vmešala JLA in napadla most
čez Savo pri Stari Gradiški in s topovi začela streljati iz Bosanske Gradiške.66 Most
pri Stari Gradiški so hrvaške sile razstrelile. Napad je hrvaške obrambne sile presenetil, tako da so 'četniki' in JLA že naslednji dan zasedli Okučane, ki ležijo na
strateško pomembni točki ob avtocesti Zagreb – Beograd. Medtem, ko je JLA napredovala v smeri Lipik – Pakrac – Grubišno Polje, so 'četniki' 19. avgusta silovito
napadli Pakrac in Daruvar, vendar so jih hrvaški branilci odbili.67 Hrvaške sile so
21. avgusta pri Pakracu začele protinapad, v katerem so razbile večje skupine 'četnikov' in prostovoljcev. Uspešen protinapad so hrvaške sile razširile tudi na okolico Daruvarja in Grubišnega Polja, vendar jim je obupno primanjkovalo orožja in
streliva. Hrvaške sile so nadaljevale s svojo ofenzivo in so kmalu 'četniške' enote in
JLA potisnile s položajev pri Okučanih.
Na srbski strani je zaradi hrvaškega napredovanja prišlo do padanja bojne mo-
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Boji že v zahodni Slavoniji, Večer, 17. 8. 1991, l. 47, št. 190, str. 2; Goran Moravček, Boji za srbsko črto, Delo,
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rale in širjenja panike. Vrhunec je ta proces dosegel 25. septembra, ko so oﬁcirji JLA
pobili nekaj sto rezervistov, ki se niso hoteli bojevati na okučanskem bojišču.68 JLA
si je skušala povrniti izgubljeno pobudo s silovitimi letalskimi napadi na Pakrac in
Daruvar.69 Zaradi tega se je fronta za kratek čas ustalila, nadaljevali pa so se siloviti
topniški napadi na Pakrac, Novo Gradiško in Lipik. Več žrtev je bilo tudi v vaseh
okoli Podravske Slatine.70 Obstreljevanje mest in letalski napadi so se nadaljevali
tudi ves oktober. Novo Gradiško so letala napadla z 250 kilogramskimi in kasetnimi bombami.71 V začetku novembra so hrvaške sile znova začele protinapad,
med katerim so očistile 'četniška oporišča' v Grubišnem Polju in okolici, od koder je Tanjug poročal o premoči hrvaških sil. V operaciji, imenovani Otkos-10, so
osvobodili okupirane dele Bilogore, od koder so Srbi z minometi in s topništvom
napadali občine Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina, Daruvar in Bjelovar.72 V drugi fazi operacije so osvobodili področje Papuka. Do sredine novembra
se je hrvaška ofenziva razširila tudi na Pakrac, nakar je JLA odgovorila s silovitimi
topniškimi napadi na vsej fronti.73 15. novembra 1991 je JLA začela silovit napad
v smeri Nova Gradiška – Požega, zraven tega pa je silovito obstreljevala Pakrac.74
Ofenziva JLA je bila kratkotrajna in so jo do 19. novembra hrvaške sile popolnoma
zaustavile. Zadnji poskus preboja je sledil 30. novembra, ko je banjaluški korpus
napadel na načrtovani smeri Okučani – Pakrac – Daruvar – Virovitica, vendar so
ga hrvaški branilci zaustavili. Boji so potekali pri Novski, pri Lipiku pa so srbske
enote ropale zapuščene hiše. Obstreljevali so Podravsko Slatino in Novo Gradiško,
z minometi sta bila napadena Pakrac in Daruvar, s tanki pa so srbske sile napadle
na severu Slavonske Požege.75
Po zaustavitvi srbskega prodora v začetku decembra so hrvaške sile začele
silovito protiofenzivo na zahodnoslavonskem bojišču, med katero so v začetku
decembra osvobodile Lipik. Sredi decembra so hrvaške sile osvojile vas Miokićevo,
iz katere so srbski uporniki napadali področje Papuka in Bilogore ter vasi Donji,
Srednji in Gornji Borki, iz katerih so streljali po Daruvarju.76 Hrvaške sile so v naslednjih dneh 'očistile' še nekaj vasi na območju Papuka. V vaseh Hum, Bokani
in Voćin so Srbi pred umikom zverinsko pobili najmanj 40 civilistov in požgali
hiše.77 Voćin je imel pred vojno 1.500 prebivalcev, na začetku spopadov pa so ga
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zasedli 'četniki' Dragoslava Bokana in se začeli izživljali nad tamkajšnjimi Hrvati.78
Srbi so imeli v katoliški cerkvi v Voćinu imeli skladišče streliva, ko pa jih je napad
hrvaški sil presenetil, niso imeli časa streliva umakniti, zato so strelivo s cerkvijo
vred razstrelili.
Hrvaške sile so v tej operaciji, imenovani Orkan '91, popolnoma zaustavile
prodor banjaluškega korpusa in osvobodile več kot 170 km² okupiranega ozemlja, uničile 21 srbskih oporišč in osvobodile 21 naselij.79 Enote JA so sarajevsko
premirje dočakale skoraj na izhodiščnih položajih, s katerih so začele ofenzivo. Če
bi bilo premirje sklenjeno kasneje, bi hrvaške sile verjetno prodrle vse do Save in
sprostile tudi avtocesto Zagreb – Beograd. Poleg bojev za otoke je bilo zahodnoslavonsko bojišče edino, na katerem so se hrvaške sile od samega začetka uspešno
upirale nasprotniku.

Banijsko-kordunsko bojišče
Banijsko-kordunsko bojišče je predstavljalo najbolj severozahodno bojišče v vojni na Hrvaškem in je bilo hkrati najbližje Sloveniji. Območje se razprostira južno
od Zagreba do meje z BiH, v katerem ima velik pomen sisaško-kutinski industrijski bazen, v katerem so pomembne zmogljivosti naftno-predelovalne industrije.
Na zahodu sega območje do Karlovca, od koder se proti jugu nadaljuje do Plitvic.
Večja mesta na tem območju so: Sisak, Petrinja, Glina, Vojnić in Karlovac. Čeprav
Zagreb ne sodi v sklop tega bojišča, sem dogajanje okoli njega predstavil v tem
okviru, ker so se napadi nanj vršili v glavnem iz okupiranih delov banijsko-kordunskega bojišča. Srbi so skušali načrt okupacije tega območja na začetku uresničiti samo z metodami specialne vojne, ki je slonela na močnih 'četniških' oporiščih na Zrinski in Petrovi Gori in močnih petokolonaških silah v skoraj vseh večjih
naseljih na tem območju.80 Zato tudi niso načrtovali pomembnejšega posega JLA,
razen enot iz garnizij Petrinja, Sisaka, Kostajnica in Karlovac, katerih naloga je bila
oskrba srbskih skrajnežev z orožjem in opremo in morebitna posredna pomoč.
Velik del tega ozemlja je naseljevalo prebivalstvo srbske narodnosti, ki mu je s pomočjo močne propagande uspelo okupirati velik del ozemlja, ki bi ga drugače morali zavzeti s klasično ofenzivo. Enote JLA so zato skušale napredovati ločeno po
smereh majhne globine, ob podpori enot iz vojašnic na tem območju. Verjetno so
temeljne cilje hoteli doseči na smereh Topusko – Glina – Petrinja – Sisak, Bosanska Kostajnica – Hrvatska Kostajnica – Sunja, Miočinovići – Blinja – Komarevo,
Gornje Taborište – Pokupska Slatina – Pokupsko in Bović – Trepča – Jamnička
Kiselica – Pisarovina.81 Nosilci ofenzive naj bi bili ob zaščiti JLA 'četniki' in srbski
skrajneži, zbrani v najrazličnejših prostovoljnih formacijah. Načrtovano so skušali
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uresničiti s pehotnimi napadi ob pomoči topništva. Ker pa želenih rezultatov ni
bilo, so se v spopade vključile oklepno-mehanizirane sile in letalstvo. Kljub temu
se je tudi na tem bojišču vojna nadaljevala zgolj z obstreljevanjem mest in naselij.
Boji so se začeli 2. julija 1991 z napadom milice SAO Krajina na policijsko postajo v Glini in Kozibrodu, ki pa so ga hrvaške sile odbile. Teden dni kasneje so
policijsko postajo v Glini obkolili tanki JLA. 12. julija so izbruhnili boji med 'martićevci' in hrvaško policijo v okolici Petrinje, nakar so med sprte strani prišle enote
JLA.82 17. julija so izbruhnili tudi spopadi pri Karlovcu.83 Konec julija so hrvaški
policisti zapustili Glino, spet pa sta bila napadena Kostajnica in Kozjibrod.84 Nekaj
dni pred tem so 'četniki' in 'martićevci' napadli policijski postaji v Kraljevčanih
in Dragotincih, iz katerih so se umaknili hrvaški policisti, 23. julija pa je padla še
policijska postaja v Strugi, kjer so 'četniki' 28. julija zverinsko pobili devet policistov.85 Pripadniki enot JLA iz Petrinje, ki so po pokolu prišli v Strugo, so povedali, da je bila ob njihovem prihodu cesta preplavljena s krvjo, ob njej pa so ležali
kosi človeških teles.86 Na poti proti Glini je bil konec julija ubit nemški novinar
Egon Scotland, prvi v vojni na Hrvaškem.87 Na Baniji so se začeli hudi spopadi med
'martićevci' in hrvaško policijo, hrvaške oblasti pa so priznavale, da večino vasi na
tem območju nadzorujejo srbski teroristi. V začetku avgusta so prebivalci zapustili Hrvatsko Kostajnico v bližini Siska zaradi groženj 'četnikov' v okolici, da bodo
napadli mesto, in letalskih napadov JLA.88 Mesto je zasedla JLA. Boji so postajali
vse bolj ostri, enote JLA pa so napadle tudi Topusko. 6. avgusta so Petrinjo zapustili vsi prebivalci srbske narodnosti, kar je dajalo slutiti, da bo mesto napadeno.89
Hrvaške sile so 17. avgusta pri Komarevu uspešno odbile 'četniški' pehotni napad,
ki so ga ponovili 20. avgusta in ga razširili na območje Sunje, ki so jo hrvaške sile
uspešno branile. Enote srbske narodne obrambe, hrvaške policije in ZNG-ja so se
začele spopadati tudi pri Vrginmostu.90 JA je iz petrinjske vojašnice 'Šamarice' 25.
avgusta z granatami napadla petrinjsko policijsko postajo ob podpori tankovskih
granat iz bližnje tankovske baze.91
Konec avgusta so se boji nekoliko umirili, kar je JLA izkoristila za pregrupiranje sil. Srbski rezervisti so ves čas obstreljevali vasi v okolici Siska, Hrvaško Kostaj-
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nico pa so napadali z ozemlja BiH. Boji so se nadaljevali 2. septembra s topniškim
napadom petrinjskih garnizijskih sil na samo Petrinjo in industrijsko cono v Sisku,
predvsem na tamkajšnjo železarno in raﬁnerijo. Pertinjo so skoraj v celoti porušili.
Poveljstvo zagrebškega korpusa je trdilo, da je JLA le odgovorila na napad hrvaških sil na vojašnici v Petrinji z namenom, "da bi preprečili masaker in ogromno
uničenje iz dela razpoložljivih artilerijskih sredstev in ob pomoči tankov in letal
odgovorila na ogenj."92 V popolnoma porušeno središče Petrinje so se potem napotili vojaki z 10 tanki. Hrvaška stran je trdila, da je napad iz petrinjske vojašnice
osebno ukazal komandant zagrebškega korpusa Dušan Uzelac.93 Srbske sile so 9.
septembra silovito napadle Hrvatsko Kostajnico, pomembno strateško točko na
cesti proti Petrinji in Sisku in jo osvojili 13. septembra. Srbskim silam se je vdalo
370 hrvaških branilcev, ostali pa so se umaknili v BiH, večji del pa v Dubico.94 Po
padcu Hrvatske Kostajnice so srbske sile silovito napadle Topusko in ga kmalu
zasedle. Pri obstreljevanju Petrinje so zadeli tovarno 'Gavrilović', kjer je izbruhnil
velik požar, ki bi lahko povzročil katastrofo zaradi amoniaka, ki je začel počasi
iztekati.95 V drugi polovici septembra je Petrinja padla v roke JLA in srbskih skrajnežev. Armada naj bi pri napadu na to mesto uporabila tudi živčni bojni plin. Iz
smeri Bosanskega Novega so začele prihajati na Banijo armadne okrepitve. Zaradi
tega hrvaške sile na liniji Topusko – Kostajnica – Dubica – Petrinja niso vzdržale
in so se umaknile proti Sisku.96
Po padcu Petrinje so se napadi na Sisak še okrepili. Vojska je s tanki zapustila
karlovške vojašnice in z njimi streljala na samo središče mesta, kar je bilo slišati
tudi na slovensko stran. JLA je z letali napadla okolico Zagreba in uničila TV oddajnik na Sljemenu.97 7. oktobra sta dve letali JLA raketirali Banske dvore v Zagrebu, Tu# manovo rezidenco, v kateri je ravno takrat gostil Markovića in Mesića, ki
so za las ušli smrti.98 Sisak so iz Petrinje začeli spet silovito napadati 10. oktobra,
vrhunec pa so napadi dosegli 15. oktobra. V raﬁneriji je izbruhnil velik požar, ki je
ustvaril ogromen oblak črnega dima.99 V mestu so se bali ekološke katastrofe, saj
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naj bi v Savo steklo več tisoč ton naftnih derivatov.100 Nemiri so izbruhnili tudi v
okolici Slunja na Kordunu, kjer so konec oktobra enote banjaluškega korpusa požigale hrvaške vasi,101 sam Slunj pa so obkolili 'četniki'. Srbske sile so obstreljevale
tudi Sunjo, jugovzhodno od Siska. V senci padca Vukovarja je JLA 18. novembra
vkorakala v Slunj in od tam pregnala Hrvate, ki so pribežali v Karlovac in BiH.102 S
padcem Slunja je Srbom uspelo oblikovati življenjsko pomemben kopenski most
med dvema največjima srbskima enklavama na Hrvaškem, med kninsko Krajino
in ozemlji okoli Gline na osrednjem Hrvaškem. V začetku decembra je JLA začela
silovito ofenzivo na Sisak, vendar so jo hrvaški branilci odbili. Nadaljevalo se je
obstreljevanje Karlovca, Duge Rese, Siska in okoliških vasi. Konec decembra so
uporni Srbi iz Gline na Zagreb izstrelili šest raket zemlja-zemlja tipa 'Luna' sovjetske proizvodnje, ki so povzročile trimetrske kraterje.103 Frontna črta se je do sarajevskega premirja ustalila, s tem so hrvaške sile zaustavile prodor JLA in 'četnikov'
proti severu.

Liško in severnodalmatinsko bojišče
Liško bojišče se razprostira južno od mesta Otočec in teče v ozkem pasu, med goratim Velebitom in mejo z BiH, do stika Velebita z bosansko mejo severno od Knina. Večja mesta v Liki so Otočac, Gospić in Gračac. Severnodalmatinsko bojišče
obsega velika pristaniška mesta Zadar z Ravnimi Kotari, Šibenik s skradinskim zaledjem in Split. V dalmatinskem zaledju so večja mesta Knin, Obrovac, Benkovac,
Drniš in Sinj. V okvir tega bojišča spadajo tudi večji jadranski otoki, kot so Brač,
Hvar, Vis in še nekateri manjši otoki. V Liki in severni Dalmaciji je živela velika srbska manjšina, ki se je že avgusta 1990 uprla legalni hrvaški oblasti s 'hlodovsko revolucijo'. Nemiri so dosegli višek z ustanovitvijo SAO Krajine in spopadi na Plitvicah v začetku leta 1991. Območje Like predstavlja gospodarsko pasivno območje,
vendar je bila strateškega pomena zaradi prometne povezave osrednje Hrvaške
z Dalmacijo. Srbski uporniki so že pred izbruhom intenzivnih spopadov v Liki in
severni Dalmaciji nadzorovali velik del ozemlja, predvsem ob meji z BiH. Cilj JLA
in upornikov pa je bil verjetno to ozemlje še povečati. Na severu so skušali doseči
zahodni del memorandumske črte Karlovac – Ogulin – Karlobag in povezati SAO
Krajino z območjem Banije in Korduna, kar jim je s padcem Slunja tudi uspelo. V
severni Dalmaciji so si poskušali izboriti prehod na morje in presekati Hrvaško na
smeri Knin – Zadar. V Liki naj bi te cilje dosegli srbski skrajneži ob pomoči JLA, v
severni Dalmaciji pa naj bi se močno angažiral kninski korpus ob pomoči garnizij

100

S kopnega in z morja nad Dubrovnik, Večer, 21. 10. 1991, l. 47, št. 245, str. 2.
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Nova ofenziva, Večer, 24. 10. 1991, l. 47, št. 248, str. 2.
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Drugo dejanje vukovarske drame, Večer, 19. 11. 1991, l. 47, št. 269, str. 5; Peter Potočnik in Goran Moravček,
Premirje je prineslo padec Vukovarja in napad na Zadar, Delo, 19. 11. 1991, l. 33, št. 270, str. 1.
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Sveža barva na izstrelkih, Večer, 30. 12. 1991, l. 47, št. 302, str. 24; Marjan Bauer in Peter Potočnik, Presenetili
hrvaško obrambo, Delo, 30. 12. 1991, l. 33, št. 303, str. 1.
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JLA iz večjih obalnih mest. JVM104 naj bi blokirala hrvaška pristanišča in po potrebi nudila podporo kopenskim silam, predvsem obkoljenim garnizijam v obalnih
mestih. Namen blokade pristanišč je bil prekinitev uvoza in izvoza in s tem tudi
ekonomski zlom Hrvaške.
Spopadi so se začeli 19. julija 1991 z napadom krajinskih rezervistov na policijsko postajo v vasi Jasenice blizu Obrovca.105 Spopadi so se do konca julija razširili tudi v bližino Otočca v Liki, ki so ga začeli obstreljevati z minometi, srbski
uporniki in hrvaška policija pa so se spopadli tudi v bližini Šibenika.106 Vlada SAO
Krajine v Kninu je 1. avgusta razglasila neposredno vojno nevarnost, saj je trdila,
da Hrvaška izvaja agresijo in bojne operacije na območju Krajine.107 Srbi so v začetku avgusta napadli vas Kruševo v bližini Benkovca, na katero so izstrelili več
kot 100 granat.108 Med Skradinom in Bratiškovci je hrvaška policija zavzela položaje, ki jih je zapustila JLA, nakar so izbruhnili hudi spopadi. JLA se je z uporabo minometov, tankov in letalstva prvič v Dalmaciji postavila na srbsko stran, v
Benkovcu pa se je začela množična mobilizacija rezervistov srbske narodnosti.109
Spopadi so izbruhnili tudi v vaseh okoli Drniša. JVM je 6. avgusta izvedla desant na
otok Šolta pri Splitu z izgovorom, da so oboroženi civilisti ukradli orožje iz baze
JLA v Grohoti, resnični namen pa je bil zastraševanje prebivalcev Splita.110 Hrvaška
vas Kijevo, ki jo je obkrožalo srbsko ozemlje, je bila že od pomladi odrezana od
sveta. Kijevo je ogrožalo in včasih tudi onemogočalo komunikacije med Kninom
in srbskimi vasmi, ki so ležale onkraj Kijeva. To je pomenilo, da teh vasi ne bo moč
ustrezno zavarovati v primeru napada na njih, zato je bilo treba Kijevo zavzeti.
Zato je Milan Martić111 18. avgusta poslal hrvaški policiji v Kijevu ultimat, v katerem je zahteval umik hrvaške policije v 48 urah ali pa naj računajo z napadom.112
Hrvaška policija je ultimat zavrnila. Na dan izteka ultimata je Martić izjavil, da delujejo njegovi ljudje v polnem sodelovanju z JLA in da mislijo zasesti Zadar.113 26.
avgusta sta JLA in Martić skupaj napadla Kijevo in Vrliko.114 JLA pod poveljstvom
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Jugoslovanska vojna mornarica.
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Hoteli zastrupiti vodo, Večer, 19. 7. 1991, l. 47, št. 166, str. 24.
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P. J., Streljanje in eksplozije, Večer, 27. 7. 1991, l. 47, št. 172, str. 20; Hrvaška izgublja vojno?, Večer, 30 7.
1991, l. 47, št. 174, str. 3.
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Invazija na Slavonijo, Večer, 2. 8. 1991, l. 47, št. 177, str. 1.
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Dalj prekrit s trupli, Večer, 3. 8. 1991, l. 47, št. 178, str. 1.
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Boji v osrednji Dalmaciji, Večer, 6. 8. 1991, l. 47, št. 180, str. 5.
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Desant na Šoltu, Večernji list, Beljo, Kronologija rata, str. 82; Goran Moravček, Razglašeno premirje, vojna
pa se nadaljuje, Delo, 8.8.1991, l. 33, št. 183, str. 1.

111

Milan Martić (Zagorić pri Kninu/Hrvaška, 16. november 1954). Po končani policijski šoli je nastopil v službo v Šibeniku, kasneje je poskušal študirati na policijski akademiji, vendar ni nikoli diplomiral. V javnosti
je postal poznan leta 1991, ko je kot načelnik policijske postaje Knin izjavil, da hrvaška policija ne sme
nikoli več stopiti v Knin. Ustanovil je 'martićevce', ki so zaradi svojih okrutnosti v boju proti Hrvatom dobili
zastrašujoč ugled .
Tko je Milan Martić, Večernji list, Beljo, Kronologija rata, str. 451.
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Ultimat iz Knina, Večer, 19. 8. 1991, l. 47, št. 191, str. 2.
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Silber–Little, Smrt Jugoslavije, str. 188.
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Armada tolče iz vseh orožij, Večer, 27. 8. 1991, l. 47, št. 198, str. 1; JNA koristi kasetne bombe, Večernji list,
Beljo, Kronologija rata, str. 88.
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Ratka Mladića115 je Kijevo zravnala z zemljo. Letala JLA so pri napadu na Kijevo in
Vrliko uporabljala tudi kasetne bombe.116 Beograjska televizija je potem posnela
zmagoslavno zavzetje vasi.
Boji so se do konca avgusta 1991 razširili tudi na Lički Osik in Ogulin.117 Sredi
septembra so srbske enote napadle Skradin, pri masleničkem mostu pa sta se obe
strani vkopali vsaka na svoji strani strateško pomembnega mostu.118 Ker so bile
povezave preko Knina prekinjene, je maslenički most ostal edina kopna povezava Hrvaške z Dalmacijo. Hrvaški branilci so se morali kmalu umakniti iz vasi
Jasenica in Kruševo, ki ležita v bližini masleničkega mostu. 16. avgusta je kninski
korpus JLA začel ofenzivo na relaciji Drniš – Šibenik – Split – Sinj – Zadar, z namenom deblokiranja obkoljenih vojašnic na tem območju.119 Operacije korpusa je dejansko vodil Ratko Mladić. JVM je istočasno začela blokirati vsa hrvaška
pristanišča in pomorski promet na Jadranu.120 18. septembra je vojska z morja,
kopnega in zraka napadla Šibenik in istočasno prodirala proti Drnišu. V Gospiću
si je tamkajšnji garnizija JA skušala izsiliti pot iz mesta ob topniški in minometni
podpori enot zunaj mesta. Vnel se je tridnevni spopad, ki je porušil velik del mesta, vojašnica pa je padla v hrvaške roke. Komandant vojašnice podpolkovnik Ilija
Pešut naj bi storil samomor, radio Beograd pa je trdil, da so ga umorili.121 Hrvaški
uspehi v Gospiću so preprečili širjenje Krajine proti obali in Karlobagu ter tako
preprečili Martićevo ambicijo, da zasede Zadar. Konec septembra naj bi hrvaške
paravojaške enote v Gospiću obkolile in pobile dvajset Srbov (profesorjev in sodnikov), ki so sklenili ostati v mestu.122 Pri Splitu so vojne ladje JVM obstreljevale
Stare Kaštele, mesto pa so napadala letala JLA.123 24. septembra se je pri vojaškem
pristanišču Lora pri Splitu potopil vojaški patruljni čoln, ki je zadel ob plavajočo
mino, zaradi česar je JLA iz tega pristanišča na Split izstrelila nekaj granat.124 Konec septembra je na Visu storil samomor komandant vojno-pomorskega sektorja
v Pulju kontraadmiral Vladimir Barović, ki je v poslovilnem pismu zapisal, da ne
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Ratko Mladić, Srb iz vasi Božinovići v BiH, podpolkovnik JLA (Božinovići/BiH, 12. Marec 1943). Ko je bil
star dve leti, je njegov oče padel kot partizan med napadom na vas Bradino, ki je bila po naključju rojstni
kraj voditelja ustašev Anteja Pavelića. V začetku poletja 1991 je bil premeščen iz Prištine v Knin, kjer je
postal načelnik štaba kninskega korpusa JLA. Takoj po prihodu je navezal stike z voditelji krajinskih Srbov.
Mladić je kasneje postal mednarodno razvpit kot poveljnik srbske vojske v BiH. Njegova poveljniška veljava
je tičala v njegovi veliki sposobnosti navdajati z zvestobo tiste, ki jim je poveljeval, tako da si je v kratkem
času pridobil zaupanje in celo oboževanje krajinskih Srbov.
Silber–Little, Smrt Jugoslavije, str. 189.
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Splošna mobilizacija?, Večer, 28. 8. 1991, l. 47, št. 199, str. 5.
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Premirje v Cetinski krajini, Večer, 30. 8. 1991, l. 47, št. 201, str. 5; Goran Moravček, Vojska še vedno napada,
garda pa se pripravlja na protinapad, Delo, 31. 8. 1991, l. 33, št. 203, str. 2.
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Mesić ukazuje, Kadijević strelja, Večer, 13. 9. 1991, l. 47, št. 213, str. 3.
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Blokirane hrvatske luke, Večernji list, Beljo, Kronologija rata, str. 95.
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123

Armada in Srbi obkoljujejo Hrvaško, Večer, 21. 9. 1991, l. 47, št. 220, str. 3.
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Kljub dogovoru streli, Večer, 26. 9. 1991, l. 47, št. 224, str. 2; Goran Moravček, Splitu grozi napad z morja,
Delo, 26. 9. 1991, l. 33, št. 225, str. 3.
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Haaški obtoženec general
Ratko Mladić. V javnosti
je postal bolj znan, ko so
enote JLA pod njegovim
poveljstvom zravnale z
zemljo hrvaško vas Kijevo
južno od Knina. Kasneje je
postal poveljnik glavnega
štaba vojske Republike
Srpske. General Mladić ostaja eden najbolj iskanih
vojnih zločincev z območja nekdanje Jugoslavije (upload.wikimedia.
org/wikipedia/
commons/e/ef/Evstafievratko-mladic-1993-w)

more sodelovati v umazani vojni JVM proti Hrvaški.125 JLA je oktobra in novembra
nadaljevala z obstreljevanjem Zadra, Šibenika, Gospića, Splita in Drniša, ki je kmalu padel v srbske roke. V Zadru so bili zadeti najlepši deli mesta (starodavna knežja
palača in Narodno gledališče). V začetku oktobra je JLA z letali napadla tudi Paški most, ki je bil edina povezava srednje Dalmacije z južno.126 Zaradi spopadov
je Milan Babić konec oktobra v SAO Krajini razglasil splošno mobilizacijo.127 10.
novembra so hrvaške sile v Otočcu na Liki v protiofenzivi potisnile srbske sile pet
kilometrov od mesta. Sredi novembra je JVM brutalno napadla Split. Štiri ladje so
začele obstreljevati trajektno pristanišče, hrvaški viri pa so trdili, da so potopili en
patruljni čoln, močno poškodovali veliko patruljno ladjo JVM Split in sestrelili dve
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Smrt zamenjanega admirala, Večer, 30. 9. 1991, l. 47, št. 227, str. 4; Kontra-admiral počinio samoubojstvo,
Večernji list, Beljo, Kronologija rata, str. 97.
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B. B., Kasetne bombe in napalm!, Večer, 5. 10. 1991, l. 47, št. 232, str. 5.
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Jalovo premirje na Hrvaškem, Večer, 28. 10. 1991, l. 47, št. 251, str. 2.
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letali. Tanjug je kot vzrok napada na Split navedel potopitev patruljnega čolna in
napad na vojaško pristanišče Lora, ki so ga hrvaške sile izvedle dan pred tem.128
JVM se je po napadu umaknila na otok Vis in v Boko Kotorsko ter tako deblokirala splitsko pristanišče. JLA je 21. novembra pri prodiranju proti Zadru porušila
maslenički most in tako prekinila cestno povezavo Zadra z ostalo Hrvaško, hkrati
pa so močno obstreljevali Zadar. V vaseh Škabrnja in Nadin v zadarskem zaledju
so srbski skrajneži s sekirami, noži, tankovskimi granatami in pehotnim orožjem
pobili okoli 40 hrvaških civilistov.129 JLA je po zrušitvi masleničkega mostu nadaljevala ofenzivo in napadla proti paškemu mostu. Decembra so se nadaljevali hudi
spopadi v zadarskem zaledju in obstreljevanje Gospića, Otočca in Zadra. Armada
je sredi decembra zavzela hidroelektrarno Peruča pri Sinju in grozila, da bo z razstrelitvijo jezu poplavila vso območje.130 Konec decembra 1991 je hrvaška vojska
s topništvom napadla Knin.
Z sarajevskim premirjem so se bojne aktivnosti v Liki in severni Dalmaciji prenehale. JLA in srbskim upornikom ni uspelo zasesti Zadra in tako izboriti Krajini
prehoda na morje. Hrvaške sile so spretno obranile Šibenik, kjer so pomembno
vlogo odigrali topovi velikega dometa na otoku Žirje, ki so padli v hrvaške roke že
na začetku vojne. Z uspešno obrambo Gospića so hrvaške sile preprečile JLA, da bi
prišla na memorandumske meje Velike Srbije, je pa Srbom uspelo združiti Krajino
z upornim območjem Banije in Korduna.

Južnodalmatinsko (dubrovniško) bojišče
Južnodalmatinsko bojišče je predstavljalo najbolj južno dogajanje v vojni na Hrvaškem leta 1991. Bojišče se razprostira od izliva reke Neretve v Jadransko morje
južno od Ploč in sega v ozkem pasu hrvaškega ozemlja, ki ima zaledje že v BiH, vse
do hrvaške meje s Črno goro in polotoka Prevlake, ki zapira zaliv Boke Kotorske.
Večja mesta so Cavtat, Dubrovnik in Neum. Pri Neumu še začne majhen košček
obale BiH, ki ima tako zagotovljen izhod na morje. V to bojišče sodi tudi polotok
Pelješac in otoki Korčula, Mljet in Lastovo. Da bi si zagotovili izhod iz zaliva Boke
Kotorske in dosegli vojaško prevlado na južnem Jadranu, so jugogenerali načrtovali zasedbo vzhodne Hercegovine in južne Dalmacije s pripadajočimi otoki.
Zasedli naj bi vsa ozemlja med Črno goro in reko Neretvo s pripadajočim otočjem
v Jadranu, kar bi kasneje priključili k ostalim osvojenim ozemljem. Zasedbo ozemlja in vojaške operacije so zaupali titograjskemu, užiškemu in delu sarajevskega
korpusa JLA, ki so bili popolnjeni s čisto srbskimi in črnogorskimi prostovoljci.
Poleg tega so na morju angažirali ﬂoto velikosti pomorskega korpusa. Skupaj so
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Brutalni napad na Split, Večer, 16. 11. 1991, l. 47, št. 267, str. 2; Split pod točo granat, Delo, 16. 11. 1991, l.
33, št. 268, str. 1; Ratni brodovi otjerani iz Splita, Večernji list, Beljo, Kronologija rata, str. 112.
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Negotova usoda vukovarskih ranjencev, Večer, 22. 11. 1991, l. 47, št. 272, str. 5; Peter Potočnik, Slabo vreme
stišalo orožje na bojiščih po vsej Slavoniji, Delo, 22. 11. 1991, l. 33, št. 273, str. 1; Belgijanci užasnuti onim
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tako na tem bojišču angažirali skoraj štiri korpuse. Vzhodno Hercegovino so začele zasedati srbsko-črnogorske enote JLA z izgovorom, da je treba zaščititi 'golorok srbski narod', ki ga ogroža 'fašistoidno' hrvaško prebivalstvo.131 Dejansko je na
tem prostoru živelo več kot 80 % srbskega prebivalstva; Hrvatov skorajda ni bilo,
Muslimani pa so bili izredno redki. Vojska je imela namen, da s svojim prihodom
v četniški ikonograﬁji prestraši in prežene tudi tisto redko nesrbsko prebivalstvo.
V naslednji fazi je general Kadijević pod pretvezo, da bo zaščitil prebivalstvo "pred
pijano črnogorsko hordo," osebno dal to vojsko umakniti v mostarske, trebinjske
in bileške vojašnice.132 S to potezo je izvedel pregrupiranje sil JLA, tako da je zasedel izhodiščne položaje od Črne gore do Neretve za pohod na južno Dalmacijo z
otoki vred.
Nemiri so se v južni Dalmaciji začeli v drugi polovici septembra 1991, ko
so prebivalci posameznih mest hrvaške narodnosti v BiH v bližini meje s Hrvaško (Čapljina, Lištica) blokirali kolone enot JLA, ki so se pomikale proti hrvaški
obali. 24. septembra je že prišlo do streljanja na področju med Herceg-Novim,
Trebinjem in Dubrovnikom.133 Konec septembra so se iz Črne gore in Hercegovine proti dubrovniški občini začele premikati enote JLA s srbsko-črnogorskimi
rezervisti.134 1. oktobra je JLA nepričakovano napadla Dubrovnik.135 Mesto so
napadali z morja, kopnega in iz zraka. Streli z ladje so zadeli bencinsko črpalko v
Gružu, letala so napadala TV oddajnik na Sr# u, granate pa so padale na Lokrum,
ki je narodni park.136 V mestu ni bilo vojaških garnizij, ki bi jih bilo potrebno
deblokirati, niti srbskih enklav, ki bi jih bilo potrebno zaščititi (Srbov je bilo v
Dubrovniku le okoli 6 %). Vendar pa je bil Dubrovnik priročen cilj za osvojitev.
Ofenziva JLA se je začela tudi na območju Konavljev, kjer je bilo napadeno letališče v # ilipih. Črnogorski rezervisti, ki so prišli do Rijeke Dubrovačke iz Trebinja,
so z izstrelki potopili vse jahte v dubrovniški marini in zadeli tudi transformatorsko postajo, tako da je Dubrovnik ostal brez elektrike. V Boki Kotorski, sedežu
vojno-pomorskega sektorja so razglasili pomorsko blokado dubrovniškega primorja. Istočasno so iz smeri Črne gore JLA in črnogorski rezervisti začeli osvajati
južni del hrvaške obale od rta Prevlake proti severozahodu. Hrvaške sile, katere
so branile del ozemlja, ki se preliva v Črno goro, so odbile prvi črnogorski napad,
vendar so bile kmalu poražene zaradi premoči sil JLA. Ko so rezervisti zavzeli
Konavlje, so uničili skoraj vse, kar jim je prišlo na pot. Izropali in nato požgali
so vas za vasjo in sleherno hišo, med njimi tudi hišo znane hrvaške pevke Tereze
Kesovije.
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JLA je z letali napadla tudi bosansko pristanišče Neum in zavzela letališče # ilipi.137 Do 8. oktobra se je JLA približala Dubrovniku na 15 kilometrov, v mestu,
ki ga je branilo samo 160 gardistov, pa je bilo zraven 50.000 prebivalcev še okoli
7.000 beguncev iz Konavelj.138 Na severu je JLA z zavzetjem Slana presekala cesto,
ki vodi do Dubrovnika. V obkoljeno mesto so 11. oktobra s trajektom Slavija prispeli evropski opazovalci in nekaj francoskih zdravnikov.139 Sredi oktobra je JLA
brez odpora zavzela letoviško mesto Cavtat južno od Dubrovnika.140 JLA svojim
črnogorskim rezervistom v Cavtatu ni dovolila divjanja, kakršnega so si privoščili
v Konavljih in tako mesta niso ne izropali in ne požgali. Hotel Croatia v Cavtatu so
preimenovali v hotel Lovćen, inventar pa so zvozili v Črno goro. O krivici so govorili le tisti, ki so prišli s premajhnim kamionom.141 Naslednjih štirinajst dni je JLA
porabila za priprave za napad na samo mesto, ki ga je neprenehoma obstreljevala
s kopnega in morja. Dubrovnik se je znašel v popolni obkolitvi, njegovo starodavno mestno obzidje pa je prebivalcem nudilo vsaj malo zaščite. Spremljevalni pojav
napredovanja JLA so bili tudi gozdni požari, ki so uničili arboretum Trsteno iz leta
1502 s šeststoletnimi hrasti. Napadena je bila tudi Župa Dubrovačka.142 24. oktobra je JLA izvedla pomorski desant na Kupare v neposredni bližini Dubrovnika, od
koder so se morale umakniti hrvaške sile. Ta dan je bilo na dubrovniškem bojišču
iz ladij in topov izstreljenih več kot 3.000 granat. JLA bi naj prodrla vse do Dubice,
le nekaj kilometrov od samega Dubrovnika.143 Čez dva dni je poveljnik TO Črne
gore general Pavle Strugar branilcem Dubrovnika postavil ultimat o predaji orožja
in zahteval njihov umik, drugače bo JLA prisiljena ukrepati.144 JLA se je konec oktobra približala mestu na samo en kilometer, ko je na eni strani zasedla Petrovo
Selo in na drugi strani hrib Žarkovica, od koder je z lahkoto obstreljevala staro
mestno jedro.145 Kot da bi hotela zbadati meščane, ki so se spodaj znašli v pasti, je
JLA na Žarkovici razobesila jugoslovansko zastavo. Zdelo se je neizogibno, da bo
Dubrovnik padel, čeprav sta se obe strani zavedali, da bi pehotni juriš po skalnatih
pobočjih, ki so obkrožala mesto, terjal visoko ceno. Zaradi kritičnega stanja v Dubrovniku je Stipe Mesić pozval lastnike majhnih plovil vzdolž dalmatinske obale,
naj se mu pridružijo v konvoju, ki naj bi prebil pomorsko blokado JLA. Konvoj
Libertas s trajektom Slavija na čelu se je odpravil iz Reke proti Splitu in naprej proti
Dubrovniku. 30. oktobra je Slavija skupaj z 29 ladjami in barčicami kljub številnim
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V. P., Letala stresala smrtonosne tovore, Večer, 7. 10. 1991, l. 47, št. 233, str. 2.
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B. J., Kdo nadzira Vukovar?, Večer, 8. 10. 1991, l. 47, št. 234, str. 1.
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Ponekod spopadi, ponekod umiki, Večer, 12. 10. 1991, l. 47, št. 238, str. 2.
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Vojska v Cavtatu, Večer, 16. 10. 1991, l. 47, št. 241, str. 2; Peter Potočnik, Hrvaški deveti krog, Delo, 16. 10.
1991, l. 33, št. 242, str. 1; Okupacija 'pod nadzorom', Večernji list, Beljo, Kronologija rata, str. 105.
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Ivo Štandeker, Zanka obkoljenega mesta, Mladina, 19. 11. 1991, št. 47, str. 25.
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Napadena Vukovar in Dubrovnik, Večer, 23. 10. 1991, l. 47, št. 247, str. 3.
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Desant na Kupare, Večer, 25. 10. 1991, l. 47, št. 249, str. 2.
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Ultimat županu, Večer, 28. 10. 1991, l. 47, št. 251, str. 2; C. R., Ultimat Dubrovniku, Delo, 28. 10. 1991, l. 33,
št. 252, str. 1.
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Pred vrati Dubrovnika, Večer, 29. 10. 1991, l. 47, št. 252, str. 2; Branko Jokić, Vojska na pragu Dubrovnika,
ki kljubuje pred očmi sveta, Delo, 29. 10. 1991, l. 33, št. 253, str. 1.
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zapletom prebila pomorsko blokado in se zasidrala v Dubrovniku.146 Ko je konvoj
zapustil Dubrovnik, se je trpljenje mesta nadaljevalo. Vendar je konvoj mednarodno javnost opozoril na trpljenje in očrnil ugled JLA.
Granate so padale na Gruž, Babin Kuk, Sr# in sam Stradun. 7. novembra so iz
armadnega poveljstva Boka poslali Dubrovniku apel, v katerem so prebivalce pozvali na pomoč pri "mirnem in zakonsko priznanem razoroževanju para-vojaških
formacij in oboroženih političnih ekstremistov," kar pa je vodstvo mesta zavrnilo.147
10. novembra je JLA zasedla tudi hrib Bosanko in trdnjavo Sr# ter izobesila jugoslovansko zastavo na tamkajšnji TV oddajnik. Vojska je zahtevala predajo hrvaških sil v 24 urah.148 Srbsko-črnogorski rezervisti so se s Sr# a kmalu umaknili, čeprav hrvaški branilci tega niso vedeli, tako da je bila trdnjava le kratek čas v rokah
JLA. Granate so v mestu poškodovale palačo Sponza, mestni zvonik, dominikanski samostan, palačo Bošković, Frančiškanski samostan, Stradun, zadeli pa so tudi
trdnjavo sv. Ivana. ES je v vode pred Dubrovnikom sklenila poslati del svoje ﬂote,
ki naj bi varovala humanitarne akcije in evakuacijo ogroženih prebivalcev, opazovalci ES pa so organizirali pogajanja med JLA in hrvaško stranjo v Cavtatu. JLA je
trdila, da so Hrvati v Dubrovniku podtaknili ogenj pod kupe avtomobilskih gum
in potem obtožili vojsko, da obstreljuje mesto. V obkoljeno mesto je z ladjami začela prihajati humanitarno pomoč. 21. novembra je JLA zasedla Sustjepan, zadnje
naselje pred Dubrovnikom.149 Na pogajanjih v Kuparih je JLA konec novembra
ponovno zahtevala brezpogojno kapitulacijo hrvaških branilcev Dubrovnika. V
začetku decembra so se ob posredovanju francoskega ministra za humanitarna
vprašanja Bernarda Kouchnerja in vodje delegacije Unicefa Stephana de Misture
nadaljevala pogajanja med JLA in občino Dubrovnik v Cavtatu.150 6. decembra je
JLA spet začela silovito obstreljevati Dubrovnik s svojih položajev na Bosanki, Žarkovici in Brgatu. Nebo nad mestom se je zaradi požarov stemnilo.151 9. decembra
je iz Reke proti Dubrovniku že drugič krenil konvoj Libertas II, kateremu se je ponovno pridružil Stipe Mesić in je prispel v Dubrovnik 12. decembra.152
JLA se ni nikoli posrečilo prisiliti branilce Dubrovnika k vdaji. Po novembrskem izbruhu uničevanja so postale črte obkolitve na pol stalne in bitka se je ustalila kot nekakšno na videz neskončno stanje pripravljenosti. Vendar pa napadi na
Dubrovnik niso bili prekinjeni s sarajevskim premirjem, ampak šele z dogovorom
o premirju v Dubrovniškem primorju 20. julija 1992. Sporazum o umiku vojske
iz Dubrovniškega primorja sta sklenila Tu# man in Dobrica # osić 30. septembra
1992, hrvaške sile pa so v zameno za to na hitro zapustile Bosanski Brod v severni

146
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Bosni, katerega so potem zasedle srbske sile. Tako je bil Dubrovnik po šestih mesecih blokade in obstreljevanja rešen.

Zaključek
2. januarja 1992 je bilo v Sarajevu, ob posredovanju Cyrusa Vancea, podpisano že
šestnajsto premirje, ki je na Hrvaškem ustavilo spopade. Sporazum sta podpisala hrvaški obrambni minister Gojko Šušak in general JLA Andrija Rašeta. Z veliki
žrtvami je Hrvaški uspelo izboriti svojo samostojnost in mednarodno priznanje.
Vendar je bila država gospodarsko skorajda uničena, velik del njenega ozemlja pa
je bil okupiran. Na območja pod srbsko okupacijo so prišle modre čelade Združenih narodov, ki pa so v bistvu le zaščitile srbske osvojitve. Zaradi tega je hrvaška
vojska v tretji fazi vojne z omejenimi vojaškimi operacijami osvobajala košček za
koščkom hrvaškega ozemlja. Poleti 1995 je nastopila zadnja faza vojne, v kateri je
hrvaška vojska bliskovito osvobodila okupirana območja, razen vzhodne Slavonije, ki je zapadla mirni reintegraciji.
Vojna na Hrvaškem je pokazala naslednje:
1. Vojaške operacije so kljub veliki škodi in žrtvam pokazale, da se Hrvaška
ne bo uklonila, ampak je bila iz dneva v dan močnejša. Hrvaški narod se je
združil proti agresiji kot še nikoli prej.
2. Vojna je razkrila vso širino moralne krize JA, katere bojna motivacija je
zelo padala. Temu primeren je bil tudi odziv na mobilizacijo.
3. Srbija se je z angažiranjem v vojni praktično osamila, ker so vse republike, razen Črne gore razglasile samostojnost, nekaj časa je nihala tudi Črna
gora. Proti Srbiji se je postavila vsa Jugoslavija.
4. Vzrok poraza Srbije na Hrvaškem je v njenem agresivnem nacionalnem
programu, zunanji in notranji politiki, ki je bila v nasprotju z nazori sodobnega sveta. Srbski cilji in način boja so pripadali prejšnjemu stoletju,
ne pa sodobnim razmeram.
Bilo bi pretirano trditi, da je bila hrvaška politika brez napak. Manjkalo je
predvsem predvidevanje posledic Miloševićeve agresivne strategije. Še prej pa je
bilo opazno tudi podcenjevanje pomena srbskega vprašanja na Hrvaškem. Vendar pa je prav tako jasno, da krivda za izbruh vojne ni deljena. Milošević bi začel
vojno v vsakem primeru, ne glede na to, kdo bi bil na Hrvaškem na oblasti. Vojni
bi se lahko izognilo samo tako hrvaško vodstvo, ki bi se že vnaprej vdalo. Potemtakem so hrvaške napake lahko vplivale samo na podrobnosti izvedbe velikosrbske
politike, na časovni načrt agresije in na nekatere prvine razporeda moči. Odločitev za vojno je bila sprejeta že pred večstrankarskimi volitvami in referendumom,
javno pa je bila razglašena na proslavi šeststoletnice kosovske bitke. Tu# manova
'politika miru za vsako ceno' se je izkazala za kratkovidno, saj je bilo že zelo zgodaj očitno, da se vojni ne bo mogoče izogniti. Tu# man je zavrnil tudi vse realne
obrambne načrte in tako povzročil popolno nepripravljenost Hrvaške na obrambo, kar je na koncu imelo za posledico tudi precej več žrtev v vojni.
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Miro Hribernik
WAR IN CROATIA 1991-1992
AND ITS ECHOES IN THE MAIN SLOVENE NEWSPAPERS

SUMMARY
The last decade of the 20th century brought considerable change to Yugoslavia. Not long after
Tito’s death, the tensions that had been hidden under the surface broke out. At the beginning
of the 1980s, riots of Albanians broke out in the autonomous region of Kosovo, which helped
revive the Serbian nationalism that had been kept under control by the Communist regime for
decades. In 1986 excerpts from the Memorandum of the Serbian Academy of Arts and Sciences
were published, in which the position of the Serbian nation within Yugoslavia was portrayed as
catastrophic. At the end of the 1980s a mass movement appeared in Serbia that expressed the
Serbs’ hegemonistic aspirations under the leadership of Slobodan Milošević.
In Croatia, the ﬁrst free elections after the Second World War were won by the HDZ (Croatian Democratic Union) under the leadership of Franjo Tu# man. The party adopted a series of
measures whose aim was to reduce the disproportionate role of the Serbian minority in public
life in Croatia and revive old Croatian symbols from the time of the Independent State of Croatia; these measures resulted in strong indignation among Croatian Serbs. In August 1990 the
Krajina Serbs declared autonomy in Knin and blocked tra# c connections with Dalmatia. The
rebellion spread to other areas of Croatia that were populated by Serbs. At the beginning of 1991
the unrest developed into armed conﬂicts with Croatian police in Pakrac, Plitvice and Borovo
Selo. The ﬁrst victims fell on both sides. Croatia was unarmed and faced with the mighty JLA
(Yugoslav National Army), which was dominated by the Serbs.
At the end of July 1991, war in Croatia burst into real ﬂames. With the help of the JLA and
paramilitary formations, the Serbs managed to occupy a large part of Croatia with no major armed encounters with the Croatian side. Fighting broke out in a wide arc extending from Gospić
in the south and Karlovac in the north, just south of Zagreb, over Pakrac and Okučani to Vukovar
in Eastern Slavonia. The Yugoslav Army fought regionally on several completely separate fronts.
Several battleﬁelds developed that were not connected with each other militarily but only in the
sense of implementing the project of Great Serbia. The ﬁercest ﬁghting with the highest number
of casualties broke out on the East-Slavonian front and culminated in the Serb seizure of Vukovar. The intensity of ﬁghting on the West-Slavonian battleﬁeld was comparable to that on the
East-Slavonian battleﬁeld. Banija and Kordun were the north-westernmost battleﬁelds during
the War in Croatia and was at the same time closest to Slovenia. In Lika and Northern Dalmatia, Serbian insurrectionists wanted to capture Zadar with the help of the JLA and thus gain an
exit to the sea. Croatian forces here skilfully defended Šibenik. The battleﬁeld in South Dalmatia
(around Dubrovnik) was the southernmost during the War in Croatia. At the end of September
1991 JLA units with Serbian and Montenegrin reservists started moving towards the municipality of Dubrovnik from the direction of Montenegro and Herzegovina. On the 1st October JLA
unexpectedly launched an attack on Dubrovnik. The town was attacked from sea, land and air;
however, the defenders fended o# all attacks. The attacks on Dubrovnik did not end with the
Sarajevo truce but half a year later.
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With great sacriﬁce, Croatia managed to ﬁght for its independence and international recognition. However, the country was almost devastated economically, and a large part of its
territory was occupied. The United Nations sent a peacekeeping force to the areas occupied
by the Serbs, which, however, only protected Serbian territorial gains. The Croatian army then
launched limited military actions to liberate parts of the occupied territory; the process reached
its climax in 1995, when it liberated most of this territory, except for Eastern Slavonia, which
joined Croatia peacefully.
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UDK 27-774(497.4Savinjska dolina)"1256/1700"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Dežela, ki je ni bilo
Posavinje med Kranjsko in Štajersko
od 11. do 15. stoletja

Miha Kosi
Dr., višji znanstveni sodelavec
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: kosi@zrc-sazu.si

Izvleček:

Posavinje v širšem smislu (vključno s Posoteljem) ima močno samostojno zgodovinsko identiteto, izraženo v imenu 'Savnija'. Razprava analizira njegov zapleten
politični in ustavnopravni razvoj v srednjem veku (10. – 16. stoletje). Zavrnjena je
uveljavljena teza, da je bilo celotno Posavinje sredi 11. stoletja združeno s Kranjsko in del te mejne groﬁje vse do leta 1311. Dejansko je že od začetka 13. stoletja v
pokrajini opazen močan vpliv štajerskega deželnega kneza (Babenberžanov), kar
se je še stopnjevalo v času kralja Otokarja (1260–1276). Potencialno zgodnejšo
združitev s Štajersko je prehodno zavrlo obdobje Goriško-Tirolskih, ki so imeli
1279–1311 pokrajino v zastavi od Habsburžanov, vendar samostojno in ne kot
del Kranjske (samostojni glavar Posavinja). Po 1311 je sledila dokončna priključitev deželi Štajerski. Novo obdobje pomeni čas grofov Celjskih, ki so v 14. stoletju
sistematsko zaokroževali svojo posest v pokrajini (okrog 4/5 ozemlja). Posavinje
je pomenilo jedro razvoja nove samostojne dežele, groﬁje Celje, ki se je 1436 tudi
de iure izločila iz okvira habsburških dežel. Poskus so Habsburžani uspeli zatreti,
vendar je groﬁja z vicedomskim uradom v Celju še dalje obstajala kot upravnopolitična enota (vse do ukinitve leta 1747).

Ključne besede:

Posavinje, Savnija, srednji vek, ustavnopravni razvoj, dežela, grofje Celjski.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 527–564, 198 cit., 4 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in nemški, povzetek nemški).
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Posavinje, savinjska pokrajina, v historičnem smislu porečje reke Savinje vključno
s Posoteljem, ima v srednjem veku nesporno določeno zgodovinsko identiteto.
Izražena je v pokrajinskem imenu Sovuina, Seuna, Souna, Saunia, Sevntal, Saental, Sanntal in podobno, kot so jo imenovali v sodobnih srednjeveških virih. Prvič
njen pojav zasledimo v času vzpostavljanja novih upravnih organizacijskih oblik
v mejnih območjih nemškega cesarstva po koncu madžarskih vpadov, v drugi polovici 10. stoletja. Žal ostaja njen status zaradi pičlo ohranjenih virov nejasen, saj
se pojavlja kot comitatus, pagus ali marchia. V darovnici cesarja Otona II. grofu
Viljemu I. Breško-Selškemu iz leta 980 je govora, da se groﬁja grofa Rahvina, ki je
zajemala štajersko Podravje, dotika Savinjske groﬁje – idem comitatus convenit
ac tangit comitatum qui dicitur Sovuina.1 Leta 1016 je cesar Henrik II. podelil
grofu Viljemu II., možu (sv.) Heme, svojo ogromno kraljevo posest s središčem v
Kozjem, ki se je razprostirala med Savo in Savinjo ter med potokom Sotlo in Mirno
na Dolenjskem. Vse podarjeno je ležalo in pago Seuna in comitatu omenjenega
grofa.2 Slabo desetletje kasneje, leta 1025, je kralj Konrad II. istemu grofu podelil
30 kraljevskih kmetij iz vladarjeve posesti med rekami Koprivnico, Hudinjo in Voglajno ter na Dolenjskem med Krko in Savo "v njegovi Savinjski groﬁji" (in comitatu ipsius que nominatur Souna), ki si jih je Viljem lahko poljubno izbral "v
krajih omenjene marke" – in eiusdem marchie locis.3 Z istimi izrazi je Viljemova
groﬁja oz. marka omenjena tudi v originalni listini za podarjene posesti, ki jo je
Konrad II. izstavil leta 1028.4 Grof Viljem II. se v nekrologu štajerskega samostana
St. Lambrecht omenja kot mejni grof (marchio)5 in še tretja generacija Viljemovih
sorodnikov v začetku 12. stoletja se je kitila z nazivom mejnega grofa. Askvinec
Starkhand II. se namreč v dveh listinah leta 1103 imenuje marchio de Soune,6 čeprav ni nobenega indica, da bi tedaj res deloval kot mejni grof in je šlo morda za
ohranitev častnega naziva v družini tudi po formalni izgubi funkcije.7 Te ohranjeni podatki žal ne omogočajo trdnega sklepa, vendar dopuščajo možnost, da je
imelo Posavinje v času grofa Viljema že status marke, mejne krajine, kot sosednja
Kranjska, vsekakor pa je bilo groﬁja.8 Posavinje je bilo del obmejnega prostora, ki
je obkrožal vojvodino Koroško in bil prvotno – vsaj do začetka 11. stoletja – no-
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Theodor Sickel (ur.), Die Urkunden Ottos des II., Monumenta Germaniae Historica (dalje: MGH), Diplomata
regum et imperatorum Germaniae II/1, Hannover 1888, št. 235; Franc Kos (ur.), Gradivo za zgodovino
Slovencev v srednjem veku (dalje: Gradivo) II, Ljubljana 1906, št. 470.

2

Harry Bresslau (ur.), Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins, MGH, Diplomata regum et imperatorum
Germaniae III, M# nchen 21980, št. 346; Gradivo III, Ljubljana 1911, št. 35.

3

Harry Bresslau (ur.), Die Urkunden Konrads II., MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae IV,
M# nchen 21980 (dalje: DK II), št. 32; Gradivo III, št. 68.

4

DK II, št. 134; Gradivo III, št. 84.

5

Gl. pri Peter Štih, Zgodovinsko o Hemi Krški, v: Emina romarska pot. Zbornik referatov, Posvet o sv. Emi, grad
Podsreda 7. junij 2007, Podsreda 2007 (dalje: Štih, Zgodovinsko o Hemi), str. 6–23, zlasti 15.

6

Josef von Zahn (ur.), Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark (dalje: UBSt) I, Graz 1875, št. 94, 95;
Gradivo IV, Ljubljana 1915, št. 7, 8.

7

O tem gl. Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele. Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju, Thesaurus
memoriae, Dissertationes 5, Ljubljana 2006 (dalje: Komac, Od mejne grofije), str. 50–51.
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Štih, Zgodovinsko o Hemi, str. 15.
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minalno podrejen koroškemu vojvodi (za mejno groﬁjo Kranjsko je to izrecno
izpričano v virih).9 Kot je razvidno iz omenjenih darovnic je Viljemova Savinjska
groﬁja (marka?) prvotno vključevala tudi velik del Dolenjske med Savo in Krko.
Viljem in njegov rod sta v Posavinju od vladarja dobila ogromno posest in s tem
odlično podlago za kasnejše morebitno oblikovanje v deželo, vendar pa je bil razvoj prekinjen z njegovo nasilno smrtjo leta 1036. Ogromna posestna baza se je
razdrobila in večji del je vdova Hema podelila novoustanovljenemu samostanu v
koroški Krki, kasnejši škoﬁji.10
Razvoj Kranjske in Posavinja je pred skoraj osmimi desetletji pronicljivo analiziral Ljudmil Hauptmann in postavil tezo, da je drugo že sredi 11. stoletja prišlo v
vplivno sfero in pod oblast kranjskega mejnega grofa. Po smrti grofa Viljema II. naj
bi namreč, zaradi prešibke posestne baze za vzdrževanje novega mejnega grofa,
Posavinje združili s Kranjsko. Ta naj bi s tem podvojila svoj obseg in nato dve stoletji in pol vključevala celotno Posavinje in segala na vzhod do razvodja med Savinjo in Dravinjo. V tem obsegu naj bi ji v 13. stoletju zaporedoma vladali tudi vsi
gospodje Kranjske – Andeški, Babenberžani, Spanheimi, Goriško-Tirolski.11 Teza
je bila splošno sprejeta v slovenskem zgodovinopisju,12 šele pred nekaj leti pa je v
svoji disertaciji o njej argumentirano podvomil Andrej Komac, čemur se pridružujem tudi sam.13 Temeljni očitek Hauptmannovim izvajanjem – na osnovi novejših,
desetletja mlajših ugotovitev ustavno-pravne zgodovine o nastajanju dežel14 – je
avtorjeva predpostavka, da je cel# več stoletij obstajala 'Stara Kranjska' (vključujoč
Posavinje) s statusom mejne groﬁje in jasnimi mejami. Takšna naj bi predstavljala
temeljni ustavno-teritorialni organizacijski okvir osrednjega slovenskega ozemlja
od 12.–14. stoletja. Za oblast nad njo naj bi potekal boj med od cesarja delegirano,
'javno' (oglejski patriarh), in na drugi strani 'privatno' sfero oblasti. Hauptmann
je predpostavljal boj za pridobitev prvenstva nad obstoječo mejno groﬁjo 'Staro Kranjsko', ki jo je enačil z deželo Kranjsko.15 Vendar pa so novejše ugotovitve
nesporno dokazale, da marke 10. in 11. stoletja niso bile administrativne enote s

9

Skoraj nedvomno je Posavinje prvotno sodilo v sklop ozemlja, podrejenega vojvodini Koroški. O odvisnosti
mark od Koroške gl. Ljudmil Hauptmann, Nastanek in razvoj Kranjske, Ljubljana 1999 (slovenski prevod
razprave Entstehung und Entwicklung Krains iz leta 1929) (dalje: Hauptmann, Nastanek), str. 70 sl., 77;
Heinrich Appelt, Das Herzogtum Kärnten und die territoriale Staatsbildung im S# dosten, Carinthia I, 166
(1976), str. 5–20; izčrpno tudi: Gerald Gänser, die Mark als Weg zur Macht am Beispiel der 'Eppensteiner' (2.
Teil), Zeitschrift des Historischen Vereins f# r Steiermark (dalje: ZHVSt), 85 (1994), zlasti str. 82–91.

10

Izčrpno Štih, Zgodovinsko o Hemi, zlasti str. 16 sl.

11

Hauptmann, Nastanek, str. 15 sl., 49–69, zlasti 63, 77–78 in zemljevid na str. 150.

12

O tem Komac, Od mejne grofije, str. 43–44. Nazadnje so Hauptmannove teze o razvoju Kranjske še pred par
leti sprejemali Peter Štih, Oglejski patriarhi kot mejni grofje na Kranjskem, Časopis za zgodovino in narodopisje (dalje: ČZN), N. v. 70 (1999), št. 1 (dalje: Štih, Oglejski patriarhi), str. 40; Dušan Kos, Blesk zlate krone,
Thesaurus memoriae, Dissertationes 1, Ljubljana 2003 (dalje: Kos, Blesk), str. 40 sl.; Tone Ravnikar, Savinjska
in Šaleška dolina v visokem srednjem veku. Odnosi med glavnimi plemiškimi rodbinami na obravnavanem
ozemlju kot gibalo razvoja v prehodnem obdobju med visokim in poznim srednjim vekom, Doktorska
disertacija, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za zgodovino, Maribor 2002 (dalje: Ravnikar,
Savinjska in Šaleška dolina), str. 174 sl.

13

Komac, Od mejne grofije, str. 40 sl., 242 sl.

14

Prav tam, str. 27 sl.

15

Prav tam, str. 42; Hauptmann, Nastanek, poglavje IX, str. 105 sl.
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trdno določenimi mejami v današnjem smislu, ki bi se ohranjale več stoletij. Imele so sicer nek približno določen teritorij, ki se je opiral na naravne meje (reke,
hribovja, močvirja idr.), vendar je bil vpliv mejnega grofa odvisen prvenstveno od
njegove lastne moči oziroma sposobnosti uveljavitve na terenu, in ne od samega
mandata s strani vladarja. Marke so se zato v teku razvoja spreminjale, se združevale, razpadale ali preprosto izginjale. Predvsem pa srednjeveške dežele niso nastajale znotraj nekih trdnih okvirov starih teritorialnih enot (npr. mark), temveč
na popolnoma drugačnih temeljih – na integriranju posameznih dominijev v velika teritorialna gospostva in vzporedno s tem na kolektivnem principu konsenza
med plemiško skupnostjo določenega teritorija in knezom, ki so ga priznali za
svojega gospoda.16 Skozi takšno prizmo je potrebno gledati tudi na razvoj Kranjske in Posavinja.
Tudi če je bilo prvotno mejna groﬁja, Posavinje v 12. stoletju ni več funkcioniralo kot takšna upravno-politična enota. Kljub že omenjeni titulaturi Askvinca
Starkhanda kot marchio de Soune leta 1103 in nato 1144 z istim nazivom oziroma
kot marchio de Cylie še Gunterja Hohenwartskega iz rodu grofov Vovbrških,17 je
Savinjska marka v državno-pravnem oziru v tem času že davno ugasnila. Za razliko od Kranjske, kjer je bila mejna groﬁja še v letih 1077, 1093 in nato 1209 uradno
od vladarja podeljena v fevd,18 za Posavinje nimamo o tem nikakršnega podatka, kakor nimamo nobenega indica za (sodne, vojaške ipd.) aktivnosti kakšnega
mejnega grofa v pokrajini. Nasprotno je bil na Kranjskem od konca 11. stoletja
formalni mejni grof oglejski patriarh, vendar mu izredno šibka materialna baza
v pokrajini ni omogočala dejanske uveljavitve mejnogrofovske funkcije nasproti drugim velikim zemljiškim gospodom, temveč zgolj pergamentni naziv. Zato
ni nenavadno, da se patriarh célo 12. stoletje ni niti enkrat tituliral kot kranjski
mejni grof in tudi sama mejna groﬁja se niti enkrat ne omenja v virih. Še manj je
izkazano dejansko izvajanje oglejske mejnogrofovske oblasti na ozemlju Kranjske. Tudi kranjska mejna groﬁja tako v 12. stoletju očitno ni več funkcionirala kot
upravno-teritorialna enota.19 V slovenskem zgodovinopisju je po zaslugi Hauptmanna obveljala teza, da je patriarh zaradi realne nemoči postavljal na Kranjskem
in v Posavinju svojega namestnika, ki mu je podelil v fevd jurisdikcijo nad mejno
groﬁjo. Prvotno naj bi obstajali dve ločeni funkciji, namestništvo za Posavinje in
Kranjsko. Od srede 12. pa vse v 13. stoletje naj bi enotno namestništvo opravljali
grofje Andeški.20 Tudi teza o namestništu je postala aksiom slovenske zgodovine,

16

O pojmu in značaju poznosrednjeveške dežele Komac, Od mejne grofije, str. 27 sl.; Peter Štih, Vloga ministerialov in militov pri nastanku dežel na primeru goriških grofov, v: Zbornik 27. zborovanje slovenskih
zgodovinarjev, Ljubljana 1994, str. 45 sl.; isti, Celjski grofje, vprašanje njihove deželnoknežje oblasti in dežele
Celjske, v: Grafenauerjev zbornik, ur. Vincenc Rajšp et al., Ljubljana 1996 (dalje: Štih, Celjski grofje), str.
229–230.

17

August von Jaksch (ur.), Monumenta historica ducatus Carinthiae (dalje: MDC) III, Klagenfurt 1904, št. 568;
UBSt I, št. 218; Gradivo IV, št. 70a, 198.

18

Štih, Oglejski patriarhi, str. 40 sl.; Komac, Od mejne grofije, str. 47 sl.

19

Komac, Od mejne grofije, str. 47–51; Štih, Oglejski patriarhi, str. 43 sl.

20

O namestništvu najizčrpneje Ljudmil Hauptmann, Grofovi Višnjegorski, Rad JAZU 250, Zagreb 1935, str. 220
sl. Prim. Komac, Od mejne grofije, str. 50; Štih, Oglejski patriarhi, str. 44 sl.
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vendar jo lahko v najboljšem primeru smatramo le za eno od možnih interpretacij, in kot o priključitvi Posavinja h Kranjski je Andrej Komac o njej upravičeno in
argumentirano podvomil.21
Za priključitev Posavinja Kranjski in enotni mejni groﬁji, ki bi segala od kraških prelazov na zahodu do Konjiške gore na vzhodu, ni nobenih nespornih argumentov oziroma jasnih dokazov v virih – kot bo vidno v nadaljevanju – temveč
gre za hipoteze, temelječe na zelo enostranskih interpretacijah podatkov.22 Videti
pa je, da je bil h Kranjski dejansko postopno pripojen tisti del nekdanje Savinjske
groﬁje ali marke, ki je ležal južno od Save. Tu lahko pritrdimo Hauptmannovim
prepričljivim izvajanjem o pomenu in razvoju kasnejšega (dvojnega) imena za deželo Kranjsko: Kranjska in Slovenska marka – Carniola et Marchia oziroma Carniola et Marchia Slavica.23 Iz virov je namreč jasno razvidno, da so v srednjem veku
dosledno ločevali kraje, ki so ležali na ožjem Kranjskem, od tistih v Marki. Marka
je v virih od 13. stoletja dalje pomenila kasnejšo Dolenjsko, zajemala je ozemlje
južno od Save in segala na zahod vključujoč porečje Krke. Pokrivala je teritorij, ki
je po že omenjenih darovnicah iz let 1016, 1025 in 1028 nekoč evidentno sodil
v Savinjsko marko oziroma groﬁjo.24 Ime Marka je pokrajini najverjetneje ostalo
kot reminiscenca na teritorij nekdanje Savinjske marke. V teku političnega razvoja v 13. in do začetka 14. stoletja se je s Kranjsko zlila v enotno deželo. Razvoj se
je odražal tudi v cerkveni upravi, saj leta 1228 v patriarhovi listini med pričami
že nastopa decanus Carniole et Marchie (od 1259 dalje je izpričan arhidiakonat
Carniole et Marchie).25 Vojvoda Ulrik III. Spanheim pa je kot prvi kranjski deželni
gospod od leta 1256 – in za njim vsi ostali do 1918 – nosil naziv "gospod Kranjske
in Marke" – dominus Carniole et Marchie.26
Jedro nekdanje Savinjske (mejne) groﬁje severno od Save pa je šlo v razvoju
očitno svojo pot. Najzgodnejši indic najdemo v cerkvenoupravni razdelitvi v okviru oglejskega patriarhata, kjer je bil v 12. stoletju za Posavinje oblikovan savinjski
arhidiakonat (vključujoč župnije do Drave na severu).27 Že leta 1173 je bila listina
patriarha Ulrika II. izstavljena ob pričanju ... Pertoldo Saunie archidiacono. V isti listini je govor o kartuziji Žiče in ualle sancti Johannis de Saunia in v cerkvenem oziru
so očitno tudi to območje, že v porečju Dravinje, šteli k Posavinju.28 Savnija – Posavinje v širšem pomenu, je bilo ime, ki se je do 13. stoletja tudi v virih necerkvene

21

Za kakršnokoli namestništvo pred letom 1261, ko je patriarh Gregor de Montelongo podelil mejno grofijo
Kranjsko v fevd vojvodi Ulriku III., ni nobene trdne opore v virih. Po dobro argumentiranem mnenju Komaca
je šlo zgolj za enkratno dejanje, ki nikakor ne govori za tezo o obstoju institucije oglejskega namestništva. Gl.
Komac, Od mejne grofije, str. 64 sl., zlasti 69 sl.

22

Podrobna analiza Hauptmannovih interpretacij pri Komac, Od mejne grofije, str. 244 sl.

23

Hauptmann, Nastanek, str. 56 sl.

24

Gl. zemljevid pri Komac, Od mejne grofije, str. 48.

25

Franz Schumi (ur.), Urkunden- und Regestenbuch des Herzogthums Krain (dalje: UBKr) II, Laibach 1884 und
1887, št. 59, 265; Gradivo V, Ljubljana 1928, št. 486.

26

MDC IV/1, Klagenfurt 1906, št. 2630.

27

Prim. Hauptmann, Nastanek, str. 65–66; Jakob Richter, Savinjski arhidiakonat in njegov konec, ČZN, N. v. 2
(1966), str. 104–111.

28

UBSt I, št. 551, gl. še št. 554, 595; Gradivo IV, št. 540, 544, 611.
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provenience uveljavilo za pokrajino severno od Save, ki ni imela nič več skupnega s
Kranjsko in Marko (južno od Save).29 V virih je postopno zaslediti vedno močnejšo
samostojno pokrajinsko identiteto. Sicer je razvoj v 12. stoletju še zelo zapleten in ni
moč postaviti enoglasnega zaključka. Ko je cesarski notar Burkhard leta 1161 prišel
v širšo vzhodnoalpsko regijo, da bi tu v napeti situaciji ob izbruhu shizme branil
interese cesarja Friderika Barbarose, je v pismu opatu samostana Siegburg pri K# lnu
pisal, da je prečil Koroško, Kranjsko, Istro, dve marki in druge dele "Sclaveni# " do
Ogrske.30 Ti dve marki bi bila lahko dva dela nekdanje Savinjske marke, ki sta že
nakazovala ločen razvoj.31 Problem zapletata dve skoraj sodobni listini. Leta 1177 je
patriarh Ulrik II. objavil, da je njegov fevdnik Majnhard Istrski (Črnograjski) podelil
samostanu v Stični dve vasi v Ogrski marki ob reki Krki – duas villas in Marchia
Ungarica juxta Gurch ﬂuvium sitas.32 Šlo je za Draščo vas in Globoko ob Krki nad
Žužemberkom. Papež Urban III. pa je leta 1186 krškemu škofu potrdil med drugim
posest Pilštanja in marchia Vngarie.33 V prvem primeru je šlo za lokaciji na Dolenjskem, v drugem za Pilštanj v Posotelju. Obe formulaciji lahko razumemo preprosto
kot geografsko oznako pokrajine ob ogrski meji ali pa kot reminiscenco na nekdanjo Savinjsko marko, katere ozemlje je v drugih sodobnih virih imenovano preprosto "marka."34 Vendar je šel razvoj Posavinja nesporno v samostojno, od ostale
Kranjske in (dolenjske) Marke ločeno smer. Prvi indic lahko vidimo že v cerkveni
ureditvi – 1173 izpričanem arhidiakonatu Savnije – ki je razbil enotnost nekdanje
Savinjske marke, že naravnogeografsko s Savo "razrezane" na dve polovici. Oblikovanje arhidiakonatov je nedvomno sledilo realnim potrebam vsakdanjega življenja,
ki se ni moglo več opreti na kakršnokoli dejansko povezavo obeh polovic nekdanje
marke (nekoč je povezavo tvorila ogromna alodialna posest grofa Viljema). V 13.
stoletju je nato tudi v virih necerkvene provenience jasno opazno dosledno razlikovanje ožje "Kranjske in Marke" od ozemlja Posavinja (Savnije), ki je občasno še
vedno imenovano preprosto "marka."35

29

Prim. Komac, Od mejne grofije, str. 243 sl.

30

Pertransiens Karinthiam, Carniolam, Istriam, duas marchias, alias partes Sclaveni# usque in Ungariam, pr# dicans mandatum expeditionis, militiam simulque pecuni# pr# sidium domino imperatori collegi. Ferdinand
G# terbock (ur.), Le lettere del notaio imperiale Burcardo intorno alla politica del Barbarossa nello scisma ed
alla distruzione di Milano, Bulletino dell' Istituto storico Italiano per il medio evo e Archivio Muratoriano, 61
(1949), str. 54; Gradivo IV, št. 437.

31

Nasprotno meni Hauptmann, Nastanek, str. 61.

32

UBKr I, Laibach 1882/3, št. 173a; Gradivo IV, št. 583.

33

MDC I, Klagenfurt 1896, št. 334.

34

Nedaleč od Pilštanja ležeči samostan Jurklošter je v viru iz 1173–1174 označen kot ležeč v Marki – in predio
Gyrio nomine in Marchia sito; enako leta 1208 bližnje Olimje – in Marchia in Wolin. MDC I, št. 280, 418. Prim.
Hauptmann, Nastanek, str. 62–63.

35

Ime Savnija se je dejansko pokrivalo s pogosto uporabljano oznako Marchia, ki pa je bila vsaj od srede 13.
stoletja in vladavine Ulrika III. Spanheima nekaj drugega kot 'dolenjska' Marka. Leta 1173 sta bila v nekem
sporu krškega škofa za razsodnika določena in Marchia vero Leopold Vojniški in Gebhard Žovneški, torej
očitno plemiča iz te pokrajine (MDC I, št. 279). Ko je Gebhard II. Žovneški okrog 1228 zastavil gornjegrajskemu samostanu odvetništvo, je posest samostana v Posavinju označena kot in Marchia et in Oberenburch. Ta
oznaka pa se ujema s tisto v listini iz 1255 o poravnavi spora med Gebhardom III. Žovneškim in istim samostanom, kjer je na eni strani govora o prouincia Obernbuorg in na drugi o posestih samostana in Marchia uel
in Saunia, nad katero je Žovneški imel odvetništvo. Dušan Kos (ur.), Celjska knjiga listin I. Listine svobodnih
gospodov Žovneških do leta 1341, Ljubljana, Celje 1996 (dalje: CKL), št. 17, 28
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Tezi o samostojnem razvoju Posavinja pritrjujejo nekateri drugi viri. Oton,
prošt v Reitenbuchu, je v pismu opatu bavarskega Tegernseeja leta 1178 pisal o
dogodkih na Koroškem in v okoliških pokrajinah, in omenil, kako se je patriarh
na poziv nekaterih odpravil v Posavinje – patrarcha ... iam in Sauniam descenderit.36 Niti z eno besedo ni omenjena Kranjska in na Bavarskem je bilo očitno
znano, kaj je to Savnija. Še jasneje je pokrajinska identiteta izražena v dokumentih
13. stoletja. Leta 1268 so trije izbrani razsodniki odločali o razmejitvi gospostva
gornjegrajskega samostana v Zgornji Savinjski dolini od koroških posesti vojvode
Ulrika III. Spanheima. V listini je rečeno, da gorovja omejujejo gornjegrajsko gospostvo (Obernburgensis contrata; ... districtus) od Koroške, Kranjske in Savnije:
qui ipsam eodem modo a Karinthia et Carniola et Saunia ... segregant et discernunt.37 Posavinje je torej eksplicitno imenovano samostojno ob Koroški in Kranjski in ni moglo biti v nobenem pogledu del Kranjske. Temu dokumentu lahko pripišemo veliko težo, saj je bila razsodba podana glede na mandat oziroma naslovljena na samega vojvodo Ulrika III., pod katerim se je Kranjska ravno v tem času
združila v enotno deželo. Ulrik se je v tem času – in tudi v dotični listini – tituliral
kot dux Karinthie dominus Carniole, vendar očitno s tem ni bil avtomatsko tudi
gospod Saunie. Popolnoma nedvoumen pa je dokument iz leta 1292, s katerim je
grof Ulrik III. Vovbrški v času upora proti koroškemu vojvodi Majnhardu in Habsburžanom ponudil oglejskemu patriarhu zavezniško pogodbo in pomoč in terris
Karinthie, Sawnie, Carniole, Marchie ac Forojulii.38 Savnija je označena celo kot
samostojna pokrajina kot Kranjska, Koroška, Marka idr. Ali je po tem še moč brez
pomislekov sprejeti Hauptmannovo tezo: "Savinjska marka je bila del Kranjske"
ter "med leti 1272 (!?) in 1311 je obstajala Stara Kranjska, ki je segala /.../ od Krasa
do Vitanjskega gorovja."39 Zanesljivejši odgovor nam bo prinesla šele analiza fevdalne strukture in razmerij politične moči v Posavinju v 13. stoletju, dobljena na
osnovi sodobnih virov.
Po 11. stoletju in izumrtju Heminega rodu v pokrajini – z izjemo gospostva
kasnejših štajerskih vojvod v Laškem – ni bilo niti enega dinasta, ki bi ob močni
posestni masi lahko fungiral kot potencialni deželni gospod. V začetku 13. stoletja
je imela vrsta državnih knezov – Andeški, Spanheimi, Babenberžani – velike dominije na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, ki so pomenili temelje za združevanje v deželna gospostva. Tedaj se je začel boj za prevlado nad Kranjsko,40 medtem
ko je Posavinje ostalo nekako ob strani tega dogajanja. Glavni vzrok lahko vidimo
v dejstvu, da je bila nekdanja Savinjska marka severno od Save fevdalno izredno
razdrobljena in je v pokrajini prevladovala cerkvena posest. Na prvem mestu je

36

Helmut Plechl (ur.), Die Tegernseer Briefsammlung des 12. Jahrhunderts, MGH, Die Briefe der deutschen
Kaiserzeit VIII, Hannover 2002, št. 282; Gradivo IV, št. 613.

37

Heinrich Appelt, Gerhard Pferschy (ur.), UBSt IV, Wien 1975, št. 288. Podrobneje o zadevi gl. pri Komac, Od
mejne grofije, str. 248.

38

Hermann Wiessner (ur.), MDC VI, Klagenfurt 1958, št. 231.

39

Hauptmann, Nastanek, str. 58, 60–61.

40

Prav tam, str. 105 sl.; Štih, Oglejski patriarhi, str. 47 sl.; revizija starih tez in nove perspektive o tej problematiki
pri Komac, Od mejne grofije, str. 81 sl.
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potrebno omeniti zaključeno gospostvo oglejskega patriarha (in benediktinskega samostana Gornji Grad) v Zgornji Savinjski dolini, ki je v virih omenjeno celo
kot prouincia, districtus ali contrata in je očitno znotraj Posavinja funkcioniralo
kot relativno samostojna enota.41 Vključevala je gospostvo Mozirje – prouincia de
Moziri – kot je navedeno v listini iz leta 1241.42 Po obsegu še večja je bila posest
škoﬁje iz koroške Krke, ki je izvirala prvenstveno iz dediščine savinjskega mejnega grofa Viljema II. in njegove vdove Heme.43 Gospostva, ki jih je v Posavinju
škoﬁja obdržala v svoji neposredni upravi, so imela središča v Vitanju, Anderburgu (pri Šentjurju), Podčetrtku, Pilštanju in Bizeljskem.44 Velik del ostale prvotno
krške posesti je bil že zgodaj predan v fevd. Tako imenovani "glavni fevdi" (feuda
principalia) so bili po listini iz leta 1251 Planina, Podsreda, Kunšperk, Rogatec in
Lemberg pri Poljčanah, nad katerimi je škoﬁja obdržala zgolj nominalno fevdno
nadoblast, dejansko pa so jih obvladovale močne plemiške družine, kot bo vidno
v nadaljevanju.45 V Spodnjem Posavju se je raztezalo še precejšnje gospostvo salzburškega nadškofa, nastalo že leta 1043 z menjalno pogodbo med groﬁco Hemo
in nadškofom Balduinom. Zajemalo je širok pas severno od reke Save od Sevnice
do Sotle, s prvotnim središčem v Rajhenburgu, kasneje pa v Brežicah.46
Med obsežno posestjo posameznih plemiških družin je v Posavinju potrebno
izpostaviti močna gospostva svobodnih rodov Žovneških in Vojniških. Žovneški
s prvotnim središčem posesti v Spodnji Savinjski dolini in sedežem na Žovneku,
so že od srede 12. stoletja posedovali tudi velik krški fevd Lemberg pri Poljčanah,
po katerem so se občasno imenovali.47 Vojniški pa so imeli do izumrtja leta 1241
alodialno gospostvo v gričevju vzhodno od Vojnika, nakar je z njim razpolagal
štajerski deželni knez.48 Poleg teh najpomembnejših je po ugotovitvah Toneta

41

Gl. UBSt II, Graz 1879, št. 334; UBSt III, Graz 1903, št. 23, 167; UBSt IV, št. 288; Komac, Od mejne grofije, str.
247 sl. O gornjegrajskem gospostvu in razmejitvi posesti med Oglejem in benediktinci gl. nazadnje G# nther
Bernhard, Die Stiftungsurkunde des Klosters Oberburg, Mitteilungen des Instituts f# r # sterreichische
Geschichtsforschung (dalje: MIÖG), 108 (2000), str. 265–290.

42

UBSt III, št. 23.

43

Nazadnje o tem Štih, Zgodovinsko o Hemi, str. 17 sl.; isti, Izvor in začetki škofijske posesti na današnjem
slovenskem ozemlju, v: Blaznikov zbornik, ur. Matjaž Bizjak, Loški razgledi, Doneski 11, Ljubljana – Škofja
Loka 2005 (dalje: Štih, Izvor), str. 40–41; Matjaž Bizjak, Ratio facta est. Gospodarska struktura in poslovanje
poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem, Thesaurus memoriae, Dissertationes 2, Ljubljana 2003 (dalje:
Bizjak, Ratio), str. 197.

44

Gl. Hans Pirchegger, Die Herrschaften des Bistums Gurk in der ehemaligen S# dsteiermark, Archiv f# r
vaterländische Geschichte und Topographie 49, Klagenfurt 1956 (dalje: Pirchegger, Herrschaften); Bizjak,
Ratio, str. 197 sl.; gl. tudi ustrezna gesla pri Dušan Kos, Vitez in grad. Vloga gradov v življenju plemstva na
Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja, Ljubljana 2005 (dalje:
Kos, Vitez in grad). Obseg škofijske posesti je razviden iz urbarjev iz leta 1404. Gl. Hermann Wiessner (ur.),
Gurker Urbare (Bistum und Kapitel), Österreichische Urbare III, Urbare geistlicher Grundherrschaften 3,
Wien 1951, str. 239 sl.

45

MDC II, Klagenfurt 1989, št. 602; Bizjak, Ratio, str. 197; Komac, Od mejne grofije, str. 245 sl.; Pirchegger,
Herrschaften, str. 5 sl.

46

Štih, Izvor, str. 38–39; isti, Zgodovinsko o Hemi, str. 18. Obseg gospostva lepo ilustrirajo salzburški urbarji iz let 1309 in 1322. Gl. Milko Kos (ur.), Urbarji salzburške nadškofije, Viri za zgodovino Slovencev I,
Srednjeveški urbarji za Slovenijo I, Ljubljana 1939, str. 71 sl., 106 sl. in zemljevid v prilogi.

47

Kos, Vitez in grad, str. 310 sl.

48

Prav tam, str. 395; Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und G# lten,
Städte und Märkte, Buchreihe der S# dostdeutschen Historischen Kommission 10, M# nchen 1962, str. 211–
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Ravnikarja verjetno obstajalo še nekaj manjših svobodnih plemiških rodov – Dravski-Šoštanjski, Šaleški – s posestmi prvenstveno v Šaleški dolini.49
Že v prvi polovici 13. stoletja je v Posavinju obstajalo nekaj močnih fevdalnih
kompleksov gospodov Ptujskih, po izvoru salzburških ministerialov, vendar enih
najuglednejših in najmočnejših deželanov Štajerske, ki jih pogosto zasledimo v
spremstvih štajerskih vojvod.50 Posedovali so gradove z gospostvi Hekenberk
(Stopnik) pri Vranskem, Kacenštajn, Velenje in Turn v Šaleški dolini ter krški fevd
Kunšperk v Posotelju.51 Na Kunšperku ter Hekenberku, Velenju in Turnu so od
konca 12. stoletja gospodovali Kunšperški, stranska veja družine Ptujskih. Poleg
Ptujskih–Kunšperških so bili v Posotelju najmočnejša rodbina gospodje Planinski, verjetno izvirajoč iz salzburške ministerialitete, ki so že od druge polovice 12.
stoletja posedovali velika krška fevda Planino in Podsredo.52 Z dedovanjem preko
poroke so po 1213 oz. 1241 oba fevda in s tem prevlado v Posotelju za krajši čas
pridobili Ptujski, po smrti Friderika IV. Ptujskega okrog 1260 pa dokončno njihovi
sorodniki, gospodje Svibenski.53
V osrednjem delu Posavinja sta se nahajali dve pomembni fevdalni gospostvi.
Čeprav so koroški grofje Vovbrški pridobili prevladujoč položaj v Savinjski in zlasti Šaleški dolini šele konec 13. stoletja, kot je prepričljivo pokazal Ravnikar,54 je
nesporno njihovo prvotno in najstarejše jedro predstavljalo Celje. Gunther Hohenwart–Pozzuolo iz stranske veje rodbine Vovbrških je v admontskih analih že
med letoma 1122 in 1137 imenovan po Celju kot marchio de Cylie, nakar je gospostvo pridobila glavna grofovska veja.55 Vovbrški so v 13. stoletju širili svoj vpliv
v Posavinju in imeli tudi odvetništvo nad posestjo gornjegrajskega samostana v
gospostvu Mozirje, kot je znano iz listine grofa Viljema iz leta 1241, v kateri je pričal njegov gradiščan oz. ministerial iz Celja.56
Gospostvo s središčem v Polzeli in precejšnjo posestjo tako v ravnini kot v gričevju okrog Št. Andraža je bilo v rokah štajerskih ministerialov in deželnih maršalov
Ortov.57 Kot je razvidno iz par darovnic gornjegrajskemu samostanu iz let 1229 in

213. Gospostvo Vojniških je moralo biti obsežno. V listini štajerskega vojvode Leopolda VI. za žičko kartuzijo
iz leta 1207 je rečeno, da samostanska posest meji ad terram Livpoldi de Hohenekke (UBSt II, št. 87).
49

Tone Ravnikar, Šoštanjski vitezi ali vitezi iz Šoštanja v 13. stoletju? Šaleški razgledi, 8 (1992), str. 40–53; isti,
Savinjska in Šaleška dolina, str. 44 sl., 49 sl.

50

O rodbini gl. Hans Pirchegger, Die Herren von Pettau, ZHVSt, 42 (1951), str. 3–36. O prisotnosti v krogu
štajerskega vojvode Komac, Od mejne grofije, str. 246 (op. 1235).

51

Kos, Vitez in grad, str. 284 sl., 293 sl., 304 sl., 382 sl., 388 sl.; Ravnikar, Savinjska in Šaleška dolina, str. 89 sl., 244
sl., 251 sl., 276 sl.

52

Kos, Vitez in grad, str. 341 sl., 348 sl.

53

Obširno o tem Kos, Blesk, str. 157–171.

54

Gl. zlasti Tone Ravnikar, Posest grofov Vovbrških v Šaleški dolini, ČZN, N.v. 29 (1993) (dalje: Ravnikar,
Posest), str. 20–32; isti, Savinjska in Šaleška dolina, str. 219 sl., 233 sl.

55

Gradivo IV, št. 70a; Heinz Dopsch, Die Grafen von Heunburg, Carinthia I, 160 (1970) (dalje: Dopsch, Die
Grafen), str. 328 sl.; Kos, Vitez in grad, str. 259 sl.

56

UBSt II, št. 400; Gradivo V, št. 776.

57

O rodbini gl. Hans Pirchegger, Landesf# rst und Adel in Steiermark während des Mittelalters 3, Forschungen
zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark XVI, Graz 1958 (dalje: Pirchegger, Landesf# rst),
str. 215–228.
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1263 so Ortski do izumrtja 1262 posedovali precejšnjo klientelo nižjega plemstva s
sedeži v Polzeli in okoliških krajih.58 Enega glavnih krških fevdov v Posotelju – Rogatec – pa je že pred koncem 12. stoletja prejela v fevd veja pomembnih štajerskih ministerialov Konjiških, ki so bili še v času deželnih knezov Otokarjev (Traungavcev)
celo štajerski komorniki. Ta veja je kot gospodje Rogaški tu gospodovala célo 13.
stoletje in na rogaško gospostvo navezala še prvotno konjiško Zbelovo ter štajerski
deželnoknežji fevd Štatenberk v porečju Dravinje.59 Tako je nastal obsežen rogaški
posestni sklop na prehodu iz Štajerske v Posavinje in Posotelje. Rogaški so bili zvesti
ministeriali štajerskega vojvode in jih pogosto zasledimo v njegovem spremstvu.60
Nenazadnje in morda najpomembnejše – sredi nekdanje savinjske marke je
že najkasneje od druge polovice 12. stoletja obstajalo veliko laško gospostvo štajerskega vojvode, ki je z Radečami in Žebnikom segalo celo na kranjsko stran Save
in vključevalo pet gradov (Laško, Freudenek, Žaženberk, Klauzenštajn, Žebnik).61
Po obsegu je bilo največje v celotnem Posavinju. Poleg velikega dela Posavskega
hribovja vključno s Trbovljami je zajemalo tudi grad Žaženberk (Sachsenwart) ter
trg Žalec v Spodnji Savinjski dolini.62 Ta najjužnejši posestni sklop avstrijskih oz.
štajerskih vojvod je imel pomembno strateško lego in Babenberžani so mu namenjali precejšnjo pozornost. Že leta 1224 je vojvoda Leopold VI. zgradil kamnit
most čez Savo v Zidanem Mostu s cerkvijo sv. Egidija in mu dodelil precejšnjo posest za vzdrževanje.63 Most je povezoval babenberške štajerske oz. savinjske posesti s Kranjsko in bil nedvomno zgrajen v kontekstu širjenja vpliva dinastije na
Kranjsko, ki se je uresničil že čez nekaj let.64 Drugo pomembno dejanje avstrijskega vojvode je bila leta 1209 obnovitev propadle kartuzije v Jurkloštru – na teritoriju laškega gospostva. Samostanu je bila namenjena tudi prestižna arhitektura
leta 1227 slavnostno posvečene nove cerkve. Listine štajerskega vojvode, zlasti izstavljene ob teh dogodkih, lepo ilustrirajo vpliv, ki ga je že v tem času imel v Posavinju. Leta 1207 so Leopoldu pri izstavitvi privilegija za kartuzijo Žiče v Mariboru
(ali Žičah) pričali Hartnid z Orta, Albert Rogaški ter Otokar in Leopold Konjiška.65

58

UBSt II, št. 262; UBSt IV, št. 117; Ravnikar, Savinjska in Šaleška dolina, str. 118 sl.

59

Kos, Vitez in grad, str. 365, 379, 404. O rodbini Rogaških gl. Pirchegger, Landesf# rst, str. 238–243.

60

V listini Leopolda VI., izstavljeni 1207 v Mariboru ali Žičah, je Albert Rogaški naveden med pričami poleg
Hartnida z Orta, Konjiških in Mariborskih z dodano dikcijo et alii quam plures ministeriales, kar dokazuje,
da ga je vojvoda štel med svoje ministeriale. Heinrich Fichtenau, Erich Z# llner (ur.), Urkundenbuch zur
Geschichte der Babenberger in Österreich (dalje: BUB) I, Wien 1950, št. 154; Jože Mlinarič (ur.), Gradivo za
zgodovino Maribora (dalje: GZM) I, Maribor 1975, št. 46.

61

Kot je razvidno iz listine štajerskega vojvode Otokarja IV. za kartuzijo Žiče, je bilo že 1182 v Laškem poleg
Maribora in Radgone središče deželnoknežjega urada (prepositura). UBSt I, št. 620; Gradivo IV, št. 659.

62

V babenberškem urbarju iz let 1230–1246 so navedeni dohodki od regalij (verjetno mitnine) v Laškem in
Žalcu. Izčrpno pa večino krajev in s tem obseg laškega gospostva dokumentira urbar kralja Otokarja iz let
1265–1267. Alfons Dopsch (ur.), Die landesf# rstlichen Gesamturbare der Steiermark aus dem Mittelalter,
Österreichische Urbare I, Landesf# rstliche Urbare 2, Wien und Leipzig 1910 (dalje: Die landesf# rstlichen
Gesamturbare), str. 49, 61, 84 sl. Prim. Kos, Vitez in grad, str. 247, 277, 307, 407; Miloš Ryba# , Laško gospostvo
v dobi Babenberžanov, ČZN, N.v. 12 (1976), str. 210–230.

63

BUB II (Wien 1955), št. 248, 282; GZM I, št. 57; Gradivo V, št. 386; Miha Kosi, Potujoči srednji vek. Cesta,
popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem, Ljubljana 1998, str. 184–185.

64

O tem Komac, Od mejne grofije, str. 85 sl.

65

BUB I, št. 154; GZM I, št. 46; Gradivo V, št. 122.
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Ob izstavitvi ustanovne listine za Jurklošter 1209 v Mariboru so bili kot priče prisotni tudi Gebhard Žovneški, Veriand Vojniški, Albert Rogaški in Friderik Ptujski,
torej velikaši s sedeži ali vsaj delom svojih posesti v Posavinju.66 1211 najdemo v
krogu vojvodovih spremljevalcev Friderika Starejšega in Mlajšega Ptujskega, Otona Kunšperškega in Ortolfa Planinskega.67 Pri izstavitvi listine za Zidani Most so
1224 v Mariboru pričali Gebhard in Konrad Žovneška, Leopold Vojniški z bratom,
Hartnid z Orta, Albert Rogaški in Leopold Konjiški.68 Najveličastnejši dogodek pa
je bila nedvomno posvetitev nove samostanske cerkve v Jurkloštru leta 1227, ki
jo je v prisotnosti vojvode in njegovega sina Friderika II., mejnega grofa Henrika
Andeškega, grofa Viljema Vovbrškega in številnih plemičev iz bližnjih dežel, ki jih
je vojvoda zbral za to priložnost, opravil bamberški škof Ekbert Andeški. Par dni
kasneje je bil v Mariboru v zvezi s to posvetitvijo izstavljen slavnostni privilegij
za kartuzijo, čemur so med drugimi prisostvovali Albert Rogaški, Friderik Ptujski,
Oton Kunšperški, Leopold Konjiški, zelo verjetno tudi Konrad Žovneški, Viljem
Vojniški in Henrik Svibenski.69
Poleg očitnega političnega interesa in vpliva, ki ga je imel štajerski vojvoda
v Posavinju, ne smemo zanemariti tudi odvetništev nad cerkvenimi ustanovami
oziroma posestjo, ki so bila posredno velik vir moči deželnih knezov. Na prvem
mestu si je vojvoda pridržal odvetništvo nad svojo ustanovo, kartuzijo v Jurkloštru.70 Iz listine Leopolda VI. iz let 1228–1230 je razvidno, da je imel odvetništvo
tudi nad posestjo benediktincev in Ogleja na Gornjegrajskem, ki ga je tedaj podeljeval v fevd svojim ministerialom Konjiškim.71 Kot je argumentirano domneval že Pirchegger, pa je bilo že v času Babenberžanov v rokah štajerskega vojvode
tudi odvetništvo nad krško škoﬁjo in njenimi posestmi, kar naj bi mu omogočalo
močan vpliv v Posavinju.72 Tako je štajerski deželni knez posredno – prvenstveno
preko sodnih pristojnosti – nadzoroval tudi ogromno cerkveno posest, ki je zajemala skoraj pol Posavinja.
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BUB I, št. 169; GZM I, št. 47; Gradivo V, št. 154.

67

BUB I, št. 180; Gradivo V, št. 183, 184.

68

BUB II, št. 248. Februarja 1227 so bili z vojvodo Leopoldom v Gradcu Gebhard Žovneški, Hartnid z Orta in
Albert Rogaški (BUB II, št. 260).

69

V privilegiju z datumom 7. november 1227, Maribor, vojvoda Leopold podeljuje svoji kartuziji nove soboščine ad preces venerabilis Heckeberti Babenbergensis episcopi, qui ecclesiam dedicavit, et Friderici dilecti filii
nostri et multorum nobilium ministerialium nostrorum, qui de Austria et Styria ad dedicationem nobiscum
convenerant. Listine, ki so bile v naslednjih dneh izstavljene v Mariboru in Gradcu, dopolnjujejo seznam
plemičev, ki so bili nedvomno prisotni že ob dejanski posvetitvi v Jurkloštru: Žovneški, Vojniški in Svibenski.
BUB II, št. 267, 269, 271; GZM I, št. 60, 62; Gradivo V, št. 462, 464.

70

Advocatiam ipsius loci nobis et successoribus nostris retinemus ... BUB II, št. 267; GZM I, št. 60.

71

... advocatiam Obernburch ... tam in bonis patriarche, quam in bonis ipsius claustri ... BUB II, št. 272. Kasneje
so to odvetništvo posedovali gospodje Ptujski, ki so ga leta 1288 vrnili vojvodi Albrehtu, ta pa ga je podelil v
fevd grofom Vovbrškim. MDC VI, Klagenfurt 1958, št. 100; Komac, Od mejne grofije, str. 249–250.

72

Leta 1361 sta krški škof in kapitelj glede avstijskih vojvod izjavila, da ... von alter und erblicher zuovallung ...
irr vordern und vorvarn unser rechte voegte sind uber unser gotshaus und alle unsere gueter. Ernst Schwind,
Alphons Dopsch (ur.), Ausgewählte Urkunden zur Verfassungs-Geschichte der deutsch-# sterreichischen
Erblande im Mittelalter, Innsbruck 1895, št. 109 (dalje: Schwind, Dopsch, Ausgewählte Urkunden). Prim.
Hans Pirchegger, Der steirische Landesf# rst und sein Territorium, ZHVSt, 23 (1927), str. 51–53; Komac, Od
mejne grofije, str. 246.
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Kot je razvidno, je bila poleg gospostva pod neposredno vojvodovo oblastjo
(Laško) in cerkvenih posesti, nad katerimi je imel odvetništvo, večina pomembnejših plemičev in posestnikov iz Posavinja tako ali drugače povezana s štajerskim
vojvodo: bili so njegovi ministeriali, fevdniki, pomembni štajerski deželani ali pa
mu vsaj naklonjeni, kar so izkazovali z večkratno prisotnostjo v njegovem krogu
(Žovneški, Vojniški, Rogaški, Orti, Planinski, Kunšperški, Ptujski). Nasprotno pa v
Posavinju v prvi polovici 13. stoletja ne zasledimo nikakršne posesti ali aktivnosti
kranjskega plemstva. Tudi sledi dejavnosti knezov, ki so se tedaj borili za prevlado
nad Kranjsko – Andeški, Spanheimi – bi v Posavinju iskali zaman. Tu niso imeli
niti posesti, niti svojega plemstva, tu niso niti enkrat listinili ali se tu dokazano
zadrževali, še manj pa ustanovili kakšno lastno cerkveno ustanovo.73 Če bi skušali
najti povezave v smeri iz Posavinja na Kranjsko, je rezultat skoraj enak. Plemstvo
tega prostora je na Kranjskem aktivno le sporadično in komaj opazno. Edini, ki ga
nekajkrat zasledimo na Kranjskem, je bil Konrad Žovneški.74 Za Hauptmannovo
uveljavljeno tezo o Posavinju kot delu Kranjske v tem času tako ne najdemo niti
enega trdnejšega argumenta. Pokrajina oz. njeno plemstvo so ta čas evidentno
gravitirali na Štajersko, kar se je še jasneje odrazilo v drugi polovici 13. stoletja.
Nasprotno pa je v drugi četrtini 13. stoletja štajerski deželni knez preko Posavinja odločno posegel na Kranjsko. Friderik II. Babenberški se je leta 1228 poročil
z Agnes Andeško, dedinjo velikega andeško-višnjegorskega dominija na Kranjskem, in s tem pridobil v pokrajini prevladujočo vlogo. Od leta 1232 dalje se je
tudi tituliral kot dominus Carniole.75 Njegova ogromna posest, ki je zajemala skoraj polovico Kranjske od Karavank do ogrske meje, je vključevala gospostva Kranj,
Kamnik, Mengeš, Višnjo Goro, Gutenwerd (Otok) ob Krki, Mehovo z Belo krajino
in Krško.76 Vojvoda je poleg andeške dediščine še ojačal svoje pozicije s pridobitvijo salzburškega fevda Krško na prehodu iz Posavinja v Marko,77 ter na drugi strani
z gospostvom Vojnik.78 Babenberško gospostvo se je tako sklenjeno nadaljevalo

73

O enigmatičnem višnjegorskem in nato andeškem Reifensteinu, ki naj bi bil Blagovna pri Celju, vendar gre
skoraj gotovo za lokacijo na Dolenjskem, gl. nazadnje Komac, Od mejne grofije, str. 244–245; prim. Kos,
Vitez in grad, str. 253–255.

74

UBKr II, št. 59, 63, 113.

75

Komac, Od mejne grofije, str. 86, 89.

76

Obseg dokazuje urbarialni zapis Hii sunt redditus in Carniola de muta et moneta, objavljen v sklopu štajerskih
urbarjev. Die landesf# rstlichen Gesamturbare, str. 51 sl.

77

Krško je po dokončnem izumrtju grofov Bogenskih 1242, ki so ga imeli prvotno kot alod, po 1202 pa kot salzburški fevd, pripadlo nazaj Salzburgu. Nadškof ga je nato očitno podelil Frideriku Babenberškemu, kot dokazujeta urbarialni zapis (gl. op. 76) ter posredno tudi privilegij nadškofa Eberharda II. ministerialom v Krškem iz
leta 1246 (UBKr II, št. 138). V njem je nadškof izjavil, da sta se grad in gospostvo pravkar vrnila nazaj v njegovo
posest – in dominium Salzburgensis ecclesie sit nunc temporis devoluta – kar se je najverjetneje nanašalo na
Friderikovo smrt dva meseca prej. Tako že Alfons Dopsch v: Die landesf# rstlichen Gesamturbare, str. 52 (op.
2). Nenavadno je, da Kos, Vitez in grad, str. 166 sl., babenberškega gospostva sploh ne omenja.

78

Vojnik je po izumrtju svobodnih Vojniških leta 1241 očitno pripadel štajerskemu deželnemu knezu,
čeprav ni jasno, po kakšni liniji. To je razvidno iz dejstva, da je leta 1259 z njim, kot tudi z nekdaj babenberškim Žalcem, razpolagal tedanji štajerski vojvoda, ogrski princ Štefan, ki ga je podelil v fevd svojemu
točaju. Hans Pirchegger, Otto Dungern (ur.), UBSt Ergänzungsband, Ver# ffentlichungen der Historischen
Landeskommission f# r Steiermark XXXIII, Graz 1949, št. 72. Iz dokumenta je tudi razvidno, da je oboje
dotedaj posedoval maršal Bertold s Treuna, ki je po uporu 1259 prebegnil h kralju Otokarju P# emyslu. Ker
je bil Bertold kot pomemben ministerial in štajerski maršal že od 1224 aktiven v krogu Babenberžanov, je
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Posavinje v obdobju kralja Otokarja II. P# emysla (1260–1276) (Avtor: Miha Kosi)

s Štajerske preko Vojnika in Laškega na Kranjsko, po drugi strani pa popolnoma
oklepalo cerkvene krške in salzburške posesti v Posotelju in Posavju.79 Posavinje
je dobilo tako prvo realno priložnost, da se integrira v enoten babenberški dominij oziroma v deželo Štajersko, vendar je tak razvoj onemogočila smrt Friderika
II. leta 1246. Na Kranjskem je veliki babenberški dominij 1248 priženil Ulrik III.
Spanheim, kateremu je, kot je odlično prikazal v svoji knjigi Andrej Komac, do
smrti 1269 dokončno uspelo učinkovito združiti Kranjsko v deželo, kakršno so
kasneje podedovali Habsburžani.80 Kakšen pa je bil v njegovem času položaj v Posavinju?
Kot smo že omenili, je Ljudmil Hauptmann na osnovi raznih zelo posrednih
indicev preprosto postuliral, da je bil vojvoda Ulrik III. deželni gospod tudi v nekdanji Savinjski marki.81 Pravi odgovor na to lahko najdemo šele ob vprašanju, koga
je plemstvo Posavinja priznavalo za svojega gospoda, pri katerih sodnih instancah
je iskalo pravico, krogu katerega kneza je pripadala večina tukajšnjega plemstva,

verjetna domneva, da je Vojnik že od njih (po 1241) prejel v fevd. O Bertoldu gl. sezname prič v listinah BUB
II, št. 249, 290, 317, 330, 360.
79

Gl. zemljevid 3 pri Komac, Od mejne grofije, str. 88.

80

Prav tam, str. 147 sl.

81

Hauptmann, Nastanek, str. 60.
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oziroma kdo je izvajal oblast in razpolagal z določenimi pravicami v pokrajini? Če
najprej analiziramo dejavnost gospoda Kranjske, vojvode Ulrika III., ugotovimo,
da se knez, razen po enkrat v Gornjem Gradu, Sevnici in Brežicah, nikoli ni dokumentirano nahajal v Posavinju, kjer ni imel nobenih svojih posesti in gradov, niti
odvetniških pravic nad cerkveno posestjo. Med prejemniki njegovih listin sta iz
Posavinja le cerkveni instituciji – Gornji Grad in Jurklošter – katerima je izstavil
peščico privilegijev, vendar v glavnem za posesti oziroma zadeve na Kranjskem.82
Od 136 njegovih poznanih listin se jih le pet (3,7 %) nanaša na ozemlje kasnejše
Štajerske (vključujoč Posavinje), za razliko od 49 (36 %) za koroške in kar 62 (45
%) za kranjske zadeve.83 Plemstva iz Posavinja – z dvema redkima izjemama84 –
skorajda ne zasledimo v njegovi bližini. Na osnovi tega je popolnoma jasno, kje je
bilo težišče njegove deželnoknežje oblasti.
Nasprotno pa smo že v času Babenberžanov v Posavinju videli izjemno močan
vpliv štajerskega vojvode, ki je tu razpolagal z veliko lastno posestjo, odvetništvi
nad cerkvenimi teritoriji ter številno klientelo nase vezanega plemstva. Te razmere
so še jasneje dokumentirane v času vlade češkega kralja Otokarja na Štajerskem
(1260–1276). Junija leta 1265 je namreč spor glede dedovanja gospostva Podsreda, za katerega se je Henrik Svibenski potegoval proti Ani Žovneški-Lemberški, na
sodni veči v Mariboru reševal Otokarjev štajerski deželni glavar, olomouški škof
Bruno.85 Ta je grad prisodil Svibenskemu in ga po svojem nunciju z opolnomočjem kralja Otokarja in v skladu z deželnimi (štajerskimi) običaji vpeljal v posest.
Primer ni osamljen. Že naslednji dan sta se vpričo škofa Bruna v Mariboru pomirila še Ulrik Žovneški in krški škof, najverjetneje zaradi fevdnega spora glede kakšne
posesti v Posavinju. Kot priče listine so med drugimi navedeni Henrik in Leopold
82

Zavoljo doslednosti je na tem mestu potrebno opozoriti na Ulrikovo listino, izstavljeno v Kamniku junija
1263, ki je bila doslej deležna najrazličnejših interpretacij (objava UBSt IV, št. 103). Gre za potrditev posesti
gornjegrajskega samostana, ki jih je ta že prejel de rebus libertinorum v času gopodov z Orta in ki jih bo de
rebus libertinorum prejel še v bodoče. Na prvem mestu je potrebno pudariti, da se listina pri terminu libertini
v nobenem primeru ne nanaša na Žovneške, ki naj bi bili nasledniki gospodov z Orta, kot so menili starejši
zgodovinarji in še v objavi pred nekaj leti Dušan Kos (gl. CKL, št. 34), temveč gre za koseze, ki so živeli na
ortskem gospostvu okrog Št. Andraža nad Polzelo (toponimi Kasaznik, Koseze), kot je pravilno ugotovil
Komac, Od mejne grofije, str. 251, op. 1269. O enačenju libertini = kosezi glej prepričljivo Bogo Grafenauer,
Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev, SAZU, Dela 7, Ljubljana 1952, str. 362 sl.,
kjer analizira tudi dotično Ulrikovo listino iz leta 1263. Vojvoda Ulrik torej v dokumentu potrjuje Gornjemu
Gradu darovanja kosezov na teritorijih pod svojo oblastjo – per nostrum districtum et dominium – in izrecno
omenja, da prefati libertini ad nos dictis de Ort decendentibus sunt devoluti, torej da so z izumrtjem Ortov
dotični kosezi pripadli njemu. To listino moramo gledati v kontekstu razvoja institucije koseškega odvetništva, sodne oblasti nad kosezi – in njihovo posestjo – ki so jo Spanheimi skušali uvljavljati na svojem koroškem in kranjskem gospostvu, in v okvir katere je sodilo tudi potrjevanje koseških darovnic (Grafenauer,
prav tam, str. 366 sl.). Prim. podoben Ulrikov privilegij za Studenice iz leta 1256, kjer je samostanu dovolil,
da sme sprejemati in kupovati posest od ... meorum ministerialium libertinorum seu quorumvis fidelium
... de nostro districtu sive dominatu (MDC IV/1, št. 2630). Po mojem mnenju omenjen privilegij za Gornji
Grad lahko interpretiramo kot vojvodove pretenzije, da se kot koseški odvetnik uveljavi tudi nad kosezi
v Posavinju – konkretno na bivšem ortskem gospotvu, kjer so z izumrtjem Ortov ravno v tistem trenutku
izgubili svojega gospoda. Nikakor pa ni moč iz tega sklepati, da so "savinjski fevdi gospodov iz Orta" pripadli
Ulriku, ki naj bi imel "nadoblast" in bil "deželni gospod v Savinjski marki," kot je menil Hauptmann, Nastanek,
str. 58–60. Takšnega sklepa ne potrjujejo prav nobeni drugi viri, kvečjemu nasprotno.

83

Komac, Od mejne grofije, diagram na str. 164, 253, zemljevidi na str. 190, 276, 277.

84

Henrik Helfenberški in Nikolaj Lemberški sta postala vidna člana vojvodovega spremstva, vendar sta bila
dejavna prvenstveno izven Posavinja. Komac, Od mejne grofije, str. 252 in priloga 1, str. 270.

85

UBSt IV, št. 179; Komac, Od mejne grofije, str. 200–201, 246; Kos, Blesk, str. 170.

540

S tudia
H istorica
S lovenica

Svibenska, Henrika – oče in sin – Rogaška, Oton Kunšperški, brata s Ploštanja ter
Bertold s Krškega.86 Kot v Posotelje, so kompetence štajerskega deželnega sodišča
in glavarja segale tudi v osprednje Posavinje, kot dokazuje listina iz leta 1276. Iz nje
je razvidno, da je krški škof zaprosil kralja Otokarja naj mu prizna pravice do gradu Anderburg pri Šentjurju. Kralj je prošnji ugodil prvenstveno zato, ker naj bi že
škof Bruno – štajerski deželni glavar v 1260-ih letih – po izvedeni sodni preiskavi
dosodil pravice do gradu krški škoﬁji.87 Po drugi strani je savinjski plemič Henrik
Rogaški leta 1269 kot pravi štajerski deželan na deželni veči v Gradcu sprožil spor
glede sodstva na šentpavelski posesti v Šentlovrencu na Pohorju, ki ga je razsodil
glavar škof Bruno iz Olomouca.88 V času, ko je Ulrik III. Spanheim kot deželni gospod neomejeno vladal na Kranjskem, je deželnoknežjo oblast v Posavinju očitno
že izvajal štajerski vojvoda, kralj Otokar, in ne Ulrik. Nobenega indica nimamo, da
bi Ulrik kakorkoli skušal uveljavljati deželnoknežje pravice v tem prostoru, kjer
nad plemstvom ni imel praktično nobenega vpliva. Posavinje ni bilo v njegovi sferi oblasti in torej na noben način ni moglo biti del Kranjske.
Po Ulrikovi smrti 1269 je oblast še nad Koroško in Kranjsko prevzel kralj Otokar, katerega gospostvo se je tako raztezalo od Češke čez celotno vzhodnoalpsko
ozemlje skoraj do Jadrana.89 Šele v tem obdobju, ko je močno gospostvo enega samega kneza zajemalo vse okoliške dežele, dejansko prvič zaznamo indice, ki bi lahko kazali na povezave Kranjske in Posavinja. Privilegije benediktinskega samostana
za "gornjegrajsko provinco" (in contrata et districtu Oberenburgensi) je leta 1275 v
imenu kralja Otokarja, ki je bil tudi formalni odvetnik samostana, potrdil Ulrik von
Haßbach, njegov deželni glavar Kranjske z Marko in Slovenjgraškega (capitaneus
Carniole et Marchie et in Windishgretç).90 Vendar je imelo območje Gornjegrajskega
že prej nekakšen poseben položaj med Kranjsko in ostalim Posavinjem, kot je pokazal Komac,91 in privilegij kranjskega glavarja ne dokazuje njegovih kompetenc
nad celim Posavinjem. Prej bi lahko zaključili, da je imelo v okviru Otokarjevih dežel Posavinje – prvič od razpada marke v 11. stoletju – neko samostojno upravo. V
tem obdobju Otokarjeve oblasti nad Štajersko (1270–1276) namreč v Posavinje ni
več posegal štajerski deželni glavar, temveč v treh ohranjenih listinah iz let 1273 in
1275 naletimo na posebnega deželnega sodnika za Posavinje – iudex provincialis
in Seunia. Ta je bil po mojem mnenju lahko le s strani Otokarja postavljen uradnik92
in sugerira vzporednice z njegovim deželnim sodnikom za Štajersko – iudex provincialis Styrie – ki ga zasledimo v 1260-ih in zgodnjih 1270-ih letih kot pomožni
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UBSt IV, št. 180, 181.

87

UBSt IV, št. 587; Komac, Od mejne grofije, str. 252.

88

UBSt IV, št. 352.

89

O Otokarjevi zasedbi Kranjske gl. Komac, Od mejne grofije, str. 224 sl.

90

UBSt IV, št. 563.

91

Komac, Od mejne grofije, str. 247–249.

92

Menim, da ne gre za podedovano starejšo funkcijo, o kateri ni jasnih dokazov, temveč za popolnoma novo
Otokarjevo obliko uprave Posavinja. Pirchegger in drugi so namreč menili, da je šlo za deželsko sodstvo v
Posavinju, ki naj bi ga Orti posedovali že od 12. stoletja kot fevd koroškega vojvode. Prim. Komac, Od mejne grofije, str. 251–252; Kos, Vitez in grad, str. 259, 281, 351; Ravnikar, Savinjska in Šaleška dolina, str. 35, 118 sl., 183.
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organ štajerskega glavarja.93 Kot sodnik za Posavinje je deloval Hartnid z Guštanja,
bivši ortski ministerial, ki nedvomno ni bil izbran naključno. Po izumrtju Ortov
1262 je namreč njihovo savinjsko gospostvo vključno z Guštanjem podedoval Albero s Feldsberga, Otokarjev avstrijski stolnik, s čimer je kralj še ojačal svoje pozicije
v Posavinju in se očitno lahko oprl na zvestega ministeriala svojega stolnika.94 Njegove sodne kompetence so najverjetneje zajemale celotno regijo in 1273 je govora
celo o sodni veči pod njegovim vodstvom – coram me in iudicio sive placito generali – na kateri je gornjegrajski opat dokazal sodno avtonomnost "gornjegrajske
province," Hartnid kot savinjski sodnik ter kranjski glavar Ulrik von Haßbach pa sta
izjavila, da se vzdržita poseganja na samostanski teritorij.95 Ta dokument dokazuje
ločeni jurisdikciji Kranjske in Savnije. Z več vidikov je zanimiva tudi listina iz leta
1275, v kateri je Hartnid omenjen kot Hertnidus de Cilia iudex provincialis Saunie.96
Iz tega bi lahko sklepali, da je kot sodnik rezidiral v – sicer vovbrškem – Celju, ki je
tako že uveljavljalo neko centralno vlogo v regiji. Še pomembneje pa je, da listina,
izstavljena v Podčetrtku, izkazuje skupino plemstva iz celotnega Posavinja, od Šaleške doline do Posotelja, ki je bila udeležena in je reševala fevdni spor med Kunšperškimi in krškim škofom. Stranki v spopadu sta vključevali na eni strani gradiščane
Kunšperka, plemiče z Velenja in Ploštanja, ter na drugi plemiče s Turna pri Velenju
in njihove zaveznike. Za ohranitev sklenjenega miru so bili poroki brata Svibenska,
savinjski sodnik Hartnid, Gundaker s Kunšperka, Leopold Konjiški, Leopold s Ploštanja, Henrik s Turna, Henrik s Helfenberga (Soteske), Wernher z Limbuša, Wulﬁng
s Pernova pri Žalcu, Wulﬁng s Prežina in Engelskalk z Ranšperka pri Dobrni, med
pričami pa sta bila še Hainzo z Lindeka in Ernest z Žamerka (gl. karto 2). Dva meseca
kasneje je v Mariboru mirovno pogodbo, ki je končala fajdo med krškim škofom in
Kunšperškimi, sopečatil Hartnid z Guštanja kot iudex provincialis Savnie, med pričami pa so bili plemiči s Prežina, Lindeka, Ploštanja, Žamerka, Rogatca, Škal pri Velenju, Podgorja pri Šoštanju in Bolske pri Vranskem. Ti dokumenti kažejo na neko
regionalno skupnost plemstva, ki je s sodelovanjem Otokarjevega sodnika skupaj
reševalo spore v Posavinju. Menim, da je šele ta doba Otokarjeve vlade pokrajini
dokončno prinesla neko upravno enotnost, kot je eksplicitno razvidna leta 1311
v znamenitem seznamu posesti koroškega vojvode v poimenovanju "deželna groﬁja v Savinjski dolini s sodišči in vsem pripadajočim do Ogrskega" – lantgrafschaft in
dem Sewental mit den gerihten und allez daz darzuo gehoert untz ouf daz ungersch.97
Plemiška skupnost, ki je zaznavna v omenjenih listinah ob reševanju medsebojnih
sporov morda že nakazuje tudi nastavke za razvoj samostojne dežele, ki so še bolj
vidni v času vlade Goriško–Tirolskih.

93

O štajerskem deželnem sodniku gl. Gerhard Pferschy, Ottokar II. P# emysl, Ungarn und die Steiermark,
v: Ottokar-Forschungen, ur. Max Weltin und Andreas Kusternig, Jahrbuch f# r Landeskunde von
Nieder# sterreich, Neue Folge 44/45, Wien 1978/79, str. 87 sl.

94

Albero s Feldsberga je bil 1263 dokazano prisoten na svoji posesti v Posavinju in je septembra v Celju izdal
dve listini za samostan v Gornjem Gradu. UBSt IV, št. 116, 117.

95

UBSt IV, št. 497

96

UBSt IV, št. 554.

97

MDC VIII, Klagenfurt 1963, št. 47.
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Sadove takšnega obetavnega razvoja so po Otokarjevem padcu leta 1276 in dokončnem porazu leta 1278 poželi Habsburžani, ki so postopno prevzeli v svoje roke
vse vzhodnoalpske dežele. Tako so lahko Posavinje kot politično-sodno-upravno
zaključeno regijo podelili v zastavo svojemu zvestemu pristašu, grofu Majnhardu
Goriško-Tirolskemu, od leta 1286 koroškemu vojvodi, v rokah čigar naslednikov je
v zgoraj citiranem seznamu leta 1311 izkazano z oznako "deželna groﬁja." Kdaj je
prišlo do zastave Posavinja grofu Majnhardu, ni podrobneje znano, velika verjetnost
pa je, da se je to zgodilo obenem z zastavo Kranjske in Marke, ki je datirana po enem
mnenju konec leta 1276 oz. v začetek leta 127798 in po drugem v konec leta 1279
ali začetek leta 1280.99 Zdi se, da na že uveljavljeno Majnhardovo oblast nad Posavinjem kaže listina grofa Ulrika Vovbrškega in njegove žene Agnes Babenberške,
vdove Ulrika III. Spanheima, izstavljena 22. okrobra 1279 v Judenburgu, s katero sta
se v korist kralja Rudolfa Habsburškega odpovedala terjatvam do babenberške oz.
spanheimske dediščine, kralj pa jima je za 6000 mark srebra potrdil med drugim že
od Otokarja zastavljene dohodke gospostva Laško in trga v Žalcu vključno z gradovi Žaženberk, Laško, Freudenek in Klavzenštajn pri Zidanem Mostu. V listini je
eksplicitno rečeno, da kralj na podeljenih posestih jamči zaščito pred vmešavanjem
kogarkoli, še zlasti pa pred posegi tirolskega grofa Majnharda.100 Potencialna Majnhardova grožnja na laškem gospostvu je razumljiva le v kontekstu njegove oblasti nad Posavinjem. Da pa Posavinje ni bilo preprosto zastavljeno kot del Kranjske,
temveč ločeno, dokazujejo sporazumi in pogodbe iz leta 1311, ki so zaključili vojno
za češko krono. Že v sporazumu iz Passaua, sklenjenem 17. aprila 1311, je govora
o treh različnih pokrajinah, ki jih je imel vojvoda Henrik Goriško-Tirolski v zastavi
od Habsburžanov – ... umb den satz, den er hat auf Chrein, und auf der Windischen
Marich und ouf den Savntal – torej Posavinje ni bilo sestavni del ne Kranjske ne
Marke.101 Še bolj eksplicitna je končna mirovna pogodba med vojvodo Henrikom in
vojvodo Friderikom Habsburškim, sklenjena s posredovanjem kraljice Elizabete 13.
julija 1311 v Salzburgu. Klavzula sporazuma namreč omenja, naj od sedaj pripadajo
(Slovenska) Bistrica ter Savinjska dolina z vsem, kar že od nekdaj sodi zraven – tostran in onstran Save – in kar je vojvoda Henrik imel v zastavi od kraljev Rudolfa
in Albrehta, avstrijskemu vojvodi Frideriku,102 na drugi strani pa je ločeno govora o

98

Alfons Dopsch, Die Kärntner-Krainer Frage und die Territorialpolitik der ersten Habsburger in Österreich,
Archiv f# r # sterreichische Geschichte, 87 (1899) (dalje: Dopsch, Die Kärntner-Krainer Frage), str. 93–100;
Hermann Wiesflecker (ur.), Die Regesten der Grafen von Tirol und G# rz, Herzoge von Kärnten II, Innsbruck
1952 (dalje: Wiesflecker, Regesten), št. 185; isti, Meinhard der Zweite. Tirol, Kärnten und ihre Nachbarländer
am Ende des 13. Jahrhunderts, Innsbruck 1955 (dalje: Wiesflecker, Meinhard der Zweite), str. 116 sl.

99

Hauptmann, Nastanek, str. 125–128.

100

Possesionem ... predictus noster dominus plenam assignabit ab impeticione cuiuslibet et specialiter spectabilis
viri Meinhardi comitis Tyrolensis manibus et potencia liberatam. MDC V, št. 406. Prim. Heinz Dopsch, Die
Grafen, str. 333.

101

MDC VIII, št. 29.

102

... daz Feustritz und daz Saeuntal mit alle dem daz von alter darzuo gehoert hat enhalb und dishalb der Sawe,
unserm vorgenantem sun hertzog Fridrichen ... ledig sol sein von dem satze der unser vorgenanter bruder
darouf het von unserr suene vodern, chunig Rudolfen und chunig Albrechten ... mit brifen oder swi er si gehabt
hat. Originalna listina v Haus- Hof- und Staatsarchiv na Dunaju (dalje: HHStA), Allgemeine Urkundenreihe
(dalje: AUR), 1311 VII 13, Salzburg; regest MDC VIII, št. 51.
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deželah Kranjski in Slovenski Marki, ki ju ima Henrik še dalje v zastavi, iz katere ju
Habsburžani lahko odkupijo za 6000 mark srebra.103 Posavinje je torej opredeljeno
kot samostojna enota z nekim poznanim in tradicionalnim obsegom – "vsem kar
od nekdaj (von alter) sodi zraven." Te argumente o ločenosti Posavinja od Kranjske
še dodatno potrjujeta omenjeni seznam posesti koroškega vojvode iz leta 1311, ki
govori celo o "deželni groﬁji," ter prvovrstno seznanjeni grof Ulrik Vovbrški, ki je
v uporu leta 1292 oglejskemu patriarhu ponudil zavezništvo in terris Karinthie,
Sawnie, Carniole, Marchie ...104 Četudi s tem ni bila mišljena pravno izoblikovana
dežela v Posavinju, temveč je šlo prejkone za geografsko oznako pokrajine, je po
mojem mnenju to jasen dokaz, da je v javnosti nikakor niso smatrali za del Kranjske. Vojvoda Majnhard in njegovi nasledniki so zastavljeno pokrajino tudi dejansko
upravljali ločeno od Kranjske z Marko in tako nadaljevali otokarsko tradicijo, kot
bo vidno v nadaljevanju.
Ustavimo se še malo pri omenjenem seznamu posesti koroškega vojvode iz
leta 1311.105 Ta dokument je namreč od Hauptmannove študije o Kranjski dalje
obveljal kot kronski dokaz za tezo o Posavinju kot sestavnem delu Kranjske, ki
je v njenem sklopu do leta 1311 prehajal od Spanheimov preko kralja Otokarja in Habsburžanov na Goriško-Tirolske.106 Pod sumarnim uvodom Ditze ist deu
herschaft in Chrayn und ouf der March, deu mein heren von Chernden angehoert
zuo Chernden dem lande je namreč, poleg številnih kranjskih gospostev, navedena
tudi Diu lantgrafschaft in dem Sewental s prej omenjenimi pertinencami. Menim,
da to ni nikakršen dokaz, da je bilo Posavinje do leta 1311 preprosto del Kranjske.
Pri vsakem od posameznih naštetih gospostev je pristavek gehoert ze dem land
ze Chernden ali gehoert zuo dem hertzentum in Chernten. Te navedbe pomenijo
zgolj to, da so bila gospostva pod oblastjo koroškega vojvode, sodila so v njegov
dominij – v koroški dukat oziroma v njegovo deželo. Enako je bilo s Posavinjem,
ki je bilo v seznamu – tudi sicer v geografskem zaporedju navedb nekonsistentnem – navedeno med kranjskimi gospostvi, čeprav nikoli do tedaj izpričano kot
del Kranjske. Skupaj z deželnoknežjimi gospostvi na Kranjskem je bilo zastavljeno
koroškemu vojvodi. Menim, da je opredelitev kot lantgrafschaft – deželna groﬁja
– zadosten indic, da je bilo opredeljeno za neko avtonomno enoto, neodvisno od
Kranjske. Kot bomo videli, to tezo potrjujejo drugi viri. V začetku 14. stoletja je za
Posavinje obstajal celo samostojni glavar, in ne prej ne kasneje ni nad to pokrajino
nikoli izpričana pristojnost kranjskih deželnih organov. Nenazadnje listine o sklenitvi mirovnega sporazuma med knezi iz leta 1311 jasno govorijo o Posavinju in
Kranjskem kot o dveh različnih upravno-političnih subjektih in seznam posesti,
nastal v pisarni koroškega vojvode, te slike bistveno ne spreminja.

103

Wir sprechen ouch, daz der satz, den unser vorgenant bruder het ouf den Landen ze Chrayn und ouf der
Windischen Marich gaentzlich ab sol sein untz an sechstausend markh silber ... Prav tam.

104

MDC VI, št. 231.

105

O seznamu in kontekstu nastanka gl. Alfons Dopsch, Ein Verzeichnis des Besitzes der Herzoge von Kärnten
in Krain und der Mark (von 1311), MIÖG, 22 (1901), str. 455–462, objava vira na str. 461–462; gl. tudi v
MDC VIII, št. 47.

106

Tako je navedbo o Posavinju tolmačil že Alfons Dopsch (glej op. 105), str. 458, in še nedavno Štih, Oglejski
patriarhi, str. 46, ter Ravnikar, Savinjska in Šaleška dolina, str. 182.
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Kot je videti, tirolski grof oz. koroški vojvoda Majnhard ob zastavi Posavinja v sami pokrajini ni pridobil neposredne zemljiške posesti, temveč je šlo prvenstveno za oblastne pravice, zlasti višje sodstvo (deželska sodišča) – lantgrafschaft ... mit den gerihten. Vojvoda je na Kranjskem in nedvomno tudi v Posavinju – kot v ostalih svojih deželah – uvedel učinkovito deželnoknežjo upravo,107
pri čemer pa se ni opiral na domače, temveč na svoje priseljene tirolske in koroške uradnike, na primer ambicioznega Konrada z Aufensteina, od leta 1293
koroškega deželnega maršala, prav tako Tirolca Henrika Gralanda in Henrika
Lavana ter Korošca Petra z Liebenberga. Na Kranjskem je bil v letih 1282–1299
Majnhardov glavni uradnik vicedom Vulﬁng s koroškega Vernberga, kateremu je
pomagal deželni pisar oz. notar Henrik Lavan, kasneje tudi sam vicedom 1299–
1302.108 Vendar pa v nobenem ohranjenem viru ni zaslediti njune dejavnosti ali
dejavnosti (v tem času poimensko neznanega) kranjskega deželnega glavarja v
Posavinju. Pokrajina je imela evidentno ločeno upravo. Dejansko naletimo leta
1306 na samostojnega glavarja Posavinja, leta 1309 pa (morda) še na pisarja.
Položaj glavarja je zasedal Hugo von Teufen,109 ki je v dveh listinah Leopolda
Konjiškega za Žiče marca 1306 pričal kot havptman in dem Sevntal.110 Leta 1309
pa naletimo na omembo nekega Ludvika, ki je bil notarius de valle Savnie, in mu
je vojvoda Oton avgusta na gradu Tirol podelil oprostitev davka za njegovo hišo
v Ljubljani.111 Precej nedoločna formulacija bi lahko nakazovala le njegov izvor
v Posavinju, vendar se konec istega leta omenja še neki Henrik, notarius de valle
Saunie, kar bi kazalo, da je bilo s tem verjetno vendarle mišljeno območje njune
funkcije in ne poreklo.112 Glavar s sodno-upravno in eventuelni pisar s ﬁnančno-administrativno vlogo kažeta, da je imelo Posavinje v okviru majnhardinskih
teritorijev samostojno upravo. Kdaj je bila vpeljana takšna uprava pokrajine, iz
virov ni znano, upravičena pa je domneva, da jo je uvedel pred smrtjo leta 1295
že vojvoda Majnhard, nosilec novih modelov deželnoknežje administracije –
morda po zatrtju upora leta 1293113 – in ne šele njegovi precej manj uspešni
sinovi v času skupne vladavine po letu 1295. Predvsem pa omenjeni uradniki za

107

O tem nasplošno Wiesflecker, Meinhard der Zweite, str. 183 sl., 205 sl.; Josip Žontar, Kranjski deželni
vicedom. Prispevek zgodovini srednjeveške finančne uprave na Kranjskem, SAZU Razprave V 1. razreda
(Hauptmannov zbornik), Ljubljana 1966 (dalje: Žontar, Deželni vicedom), str. 283 sl., 292 sl.; Kos, Blesk,
str. 222 sl.

108

Žontar, Deželni vicedom, str. 283, 288.

109

O njegovem izvoru in vlogi gl. v nadaljevanju.

110

Steiermärkisches Landesarchiv v Gradcu (dalje: StLA), AUR, št. 1687a (1306 III 8); CKL, št. 74.

111

Božo Otorepec (ur.), Gradivo za zgodovino Ljubljane (dalje: GZL) I, Ljubljana 1956, št. 19.

112

Decembra leta 1309 je pričal v listini oglejskega patriarha v Vidmu. Annelies Redik (ur.), Regesten des
Herzogtums Steiermark I (1308–1319), Quellen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark VI,
Graz 1976, št. 135 (dalje: RHSt). Da bi se v istem letu omenjala dva različna pisarja, oba z enako nedoločno
oznako svojega izvora "v Posavinju" (de valle Saunie), se mi zdi neverjetno. Še zlasti zato, ker analogije iz
tega časa kažejo, da se je izvor določene osebe opredeljeval predvsem po nekem pomembnejšem kraju, in
ne pokrajini! Tako je bil kranjski vicedom vojvode Ulrika III. noster vicedominus de Lok, medtem ko je bil
Majnhardov pisar na Kranjskem Friderik leta 1285 notarius de Leibaco, čeprav po rodu s Koroške, in je formulacija nedvomno pomenila njegovo funkcijo "v Ljubljani." Gl. Žontar, Deželni vicedom, str. 282, 284.

113

Prim. Wiesflecker, Meinhard der Zweite, str. 283 sl.
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Posavinje leta 1307 pomenijo še en argument več, da pokrajina do leta 1311 ni
bila preprosto del Kranjske. Majnhard in sinovi so očitno upoštevali njeno samostojno identiteto oz. tradicijo, ki je bila izražena že pod kraljem Otokarjem s posebnim "deželnim" sodnikom. Za to bi govoril še en posredni argument. Ravno s
časom oblasti Majnharda in njegovih naslednikov namreč sovpada v virih pojav
"savinjskih pfenigov" (Sevoner, Seunner, Sewner, Saevner, Saener phenninge ali
celo denariorum Seunie),114 regionalne valute, ki je najverjetneje izhajala iz kovnice koroškega vojvode, morda v Slovenj Gradcu, kot je nekoč že opozoril Franz
Krones.115 Prva omemba je v listini grofa Ulrika Vovbrškega za samostan Gornji
Grad iz leta 1286,116 zadnja iz leta 1335 (izumrtje Goriško-Tirolskih) oziroma
leta 1346, ko se v Žalcu omenjajo že kot alter Saener pfenning.117 Skoraj gotovo je šlo za novce koroških vojvod, ki so bili namenjeni Posavinju – pojavljajo
se izključno v listinah savinjske provenience, leta 1329 celo v listini koroškega
vojvode Henrika glede izplačila v Laškem118 – in tako tudi v gospodarskem smislu dopolnjujejo podatke o upravni samostojnosti Posavinja v okviru teritorijev
Majnharda in naslednikov (gl. karto 2).
Ob prevzetju pokrajine v zastavo je Majnhard naletel na nekatere izjemno
močne fevdalne gospode, kjer je na prvem mestu omeniti grofe Vovbrške ter
svobodne Žovneške. Grof Ulrik III. Vovbrški je s svojimi obsežnimi posestmi v Savinjski dolini, zlasti pa s pridobitvijo velikega gospostva Laško z Žalcem od kralja
Rudolfa leta 1279, v pokrajini nedvomno zasedal prvo mesto. Njegova moč, oprta
na kopičenje zemljiške posesti – leta 1281 tudi pridobitev bivšega ortskega fevda
Guštanj od bamberškega škofa119 – je bila v velikem zaletu, in leta 1286 (1288)
mu je uspelo pridobiti še pomembno odvetništvo nad posestjo samostana Gornji
Grad.120 Vendar pa je štajerski vojvoda Albreht zastavljeno laško gospostvo leta
1287 odkupil nazaj,121 in kmalu se je znašlo v Majnhardovih rokah, kar je bil za
Vovbrškega nedvomno hud udarec.122 Trda Majnhardova roka in neupoštevanje
teženj lokalnega oz. regionalnega plemstva v deželah pod njegovo oblastjo so leta
1292 privedli do velikega upora plemstva proti njemu in Albrehtu Habsburške-

114

Glej navedbe pri Pavle Blaznik, Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške
do leta 1500 (N–Ž), Maribor 1988, str. 258–259, poleg tega še RHSt, št. 1144; MDC VIII, št. 561; MDC IX,
št. 240.

115

Franz Krones, Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli, Graz 1883 (dalje: Krones, Die
Freien), str. 39–40.

116

MDC VI, št. 16.

117

Listini 1335 IV 23 s. l., 1346 X 12 s. l. (prepisa Boža Otorepca na Zgodovinskem inštitutu ZRC SAZU).

118

MDC IX, št. 240.

119

MDC V, št. 494.

120

MDC VI, št. 16, 17, 100; Dopsch, Die Grafen, str. 330 sl.; Ravnikar, Posest, str. 26 sl.; isti, Savinjska in Šaleška
dolina, str. 272 sl.

121

MDC VI, št. 57.

122

Prvi dokaz za Majnhardovo oblast v Laškem je 10. decembra 1294 zastava laškega urada. Christoph
Haidacher (ur.), Die älteren Tiroler Rechnungsb# cher (IC. 278, IC. 279 und Belagerung von Weineck),
Innsbruck 1998 (dalje: Tiroler Rechnungsb# cher), str. 213; Wiesflecker, Regesten II, št. 902.
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Kazalci obsega Savnije (Posavinja) od 12.–15. stoletja (Avtor: Miha Kosi)

mu tako na Koroškem, Kranjskem in Štajerskem, kot tudi v Posavinju.123 Na čelo
upornikov se je postavil ravno Ulrik III. Vovbrški, ki je bil še do leta 1288 z Majnhardom v dobrih odnosih.124 Kot je po poročilu slovite rimane kronike viteza Otokarja iz Geul vovbrški grof kasneje zaupal vojvodinji Elizabeti – hčeri Majnharda
in ženi Albrehta Habsburškega – je bil glavni vzrok za njegov upor brezobzirnost
Majnhardovih uradnikov, ki so mu kratili pravice, in izrecno omenjeno vpletanje Konrada Aufensteina, ki mu ni dovolil izvajati odvetništva nad samostanom
v Gornjem Gradu.125 Koroški maršal Aufenstein – in ne kateri od Majnhardovih

123

O širšem kontekstu tega velikega dogajanja gl. zlasti Alfons Dopsch, Ein antihabsburgischer F# rstenbund im
Jahre 1292, MIÖG, 22 (1901), str. 600–638; Wiesflecker, Meinhard der Zweite, str. 249 sl., 276 sl.; Alphons
Lhotsky, Geschichte Österreichs seit der Mitte des 13. Jahrhunderts (1281–1358), Ver# ffentlichungen
der Kommission f# r die Geschichte Österreichs 1, Wien 1967 (dalje: Lhotsky, Geschichte), str. 78 sl.;
Hans Pirchegger, Geschichte der Steiermark 1282–1740, Graz–Wien–Leipzig 1931 (dalje: Pirchegger,
Geschichte), str. 8 sl.; Alois Niederstätter, Die Herrschaft Österreich. F# rst und Land im Spätmittelalter,
Österreichische Geschichte 1278–1411, Wien 2001 (dalje: Niederstätter, Die Herrschaft), str. 232 sl.;
Claudia Fräss-Ehrfeld, Geschichte Kärntens. Band 1: Das Mittelalter, Klagenfurt 1984 (dalje: Fräss-Ehrfeld,
Geschichte), str. 351 sl.; Kos, Blesk, str. 230 sl., 236 sl.

124

Gl. MDC VI, št. 108.

125

Joseph Seem# ller (ur.), Ottokars # sterreichische Reimchronik, MGH, Deutsche Chroniken 5/2,
M# nchen21980 (dalje: Reimchronik), verzi 63180 sl.; Wiesflecker, Regesten II, št. 736.
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kranjskih uradnikov (!) – je očitno izvajal pritisk na plemstvo tudi v Posavinju
(Pirchegger ga je označil celo za Majnhardovega glavarja v Savinjski dolini126),
zato postane razumljivo dejstvo, da so so se uporu pridružili tudi drugi plemiči iz
pokrajine. V mirovnem sporazumu med glavnimi voditelji spopada širokih razsežnosti, sklenjenem v Linzu maja 1293, je izrecno omenjeno, da so bili pri sramotnem ujetju Majnhardovega sina Ludvika na Koroškem udeleženi poleg nekaj
Korošcev še Jeterbenški s Kranjske, Rudolf Svibenski ter iz Posavinja Konrad s Pišec ter Oton s Kunšperka.127 Na neposredno vpletenost tega prostora v dogajanju
kaže tudi že večkrat omenjeni zavezniški sporazum, s katerim sta Ulrik Vovbrški
(in ločeno tudi salzburški nadškof) avgusta 1292 nudila patriarhu pomoč v predstoječem spopadu med ostalimi deželami tudi in terris ... Sawnie.128 Kot je znano, je
uporniška plemiška stranka 14. marca 1293 doživela velik poraz v bitki pri Grebinju na Koroškem, v kateri je opevano smrt doživel tudi Viljem Svibenski, plemič iz
prehodnega kranjsko-savinjskega prostora, eden najuglednejših med uporniki.129
Zanimivo vprašanje je vloga Žovneških, nedvomno enih najvplivnejših plemičev
regije, v tem razburkanem dogajanju, o čemer pa viri žal molčijo. Njihovo angažiranost bi pričakovali še zlasti zaradi najtesnejših sorodstvenih vezi z voditeljem
upora, Ulrikom Vovbrškim – njegovi dve hčeri sta bili poročeni z bratoma Leopoldom III. in Ulrikom II. Žovneškim – in tudi z drugim voditeljem upora, grofom Ulrikom IV. Pfanberškim, ki je bil pravi bratranec Žovneških.130 Morda bi lahko iskali
vzroke v dejstvu, da je v času upora živel od štirih žovneških bratov le še Ulrik, ki
relativno mlad verjetno še ni dosegel pomembnejšega vpliva v javnem življenju.
Po zadušitvi upora in Majnhardovi smrti leta 1295 so se razmere tudi v Posavinju umirile in regionalno plemstvo pogosteje opazimo v krogu Majnhardovih
naslednikov, celo kot pomembne zaupnike. Najlepši primer je dejstvo, da se je Ulrik Žovneški skupaj s tastom Ulrikom Vovbrškim januarja 1306 udeležil v Pragi
poroke koroškega vojvode Henrika s češko princeso Ano, in nato februarja v Landshutu na Bavarskem v krogu najožjih zaupnikov v vojvodovem imenu s prisego
potrdil določila poročne pogodbe.131 Po drugi strani je – za razliko od Majnhardove dobe – sedaj opazen pojav posesti koroških vojvod tudi v samem Posavinju.
Gre za deželnoknežjo posest, ki so jo nedvomno dobili v zastavo od nominalnih
deželnih knezov Habsburžanov, ter jo sami dalje zastavljali ali upravljali preko
svojih zvestih Korošcev in Tirolcev (Konrada Aufensteina, Petra z Liebenberga).
Že leta 1294 sta bili v rokah vojvode Majnharda gospostvi Laško in Slovenska Bistrica, kot je razvidno iz virov o zastavitvi obeh zemljiških uradov za eno leto.132
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Pirchegger, Geschichte, str. 10.

127

MDC VI, št. 256.

128

MDC VI, št. 230, 231.

129

Izčrpno pri Kos, Blesk, str. 229–246.

130

Glej genealoško tabelo pri Dopsch, Die Grafen, ter Krones, Die Freien, str. 40–41.

131

HHStA, AUR, 1306 II 28, Landshut; MDC VII, št. 328; CKL I, št.73; Krones, Die Freien, str. 45. Ulrik Žovneški je
v listini naveden na petem mestu za bavarskimi vojvodami, goriškim in vovbrškim grofom ter pred devetimi
drugimi zaupniki vojvode Henrika s Koroške in Kranjske. Na listini je ohranjen tudi njegov pečat.

132

Tiroler Rechnungsb# cher, str. 213; Wiesflecker, Regesten II, št. 900, 902.
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V prvem desetletju 14. stoletja se je začel prodor maršala in koroškega glavarja
Konrada z Aufensteina v Posavinje. Že od leta 1308 je imel od koroškega vojvode
Ota v zastavi gospostvo Slovenj Gradec, kar mu je leta 1316 ponovno zastavil vojvoda Henrik.133 Od Ota (pred 1310) je imel začasno v zastavi tudi burkh und statt
Slovensko Bistrico,134 najkasneje od 1319 pa od Habsburžanov še Vojnik, Žalec in
Žaženberk, kar je obdržal do leta 1331.135 Njegove vezi z regionalnim plemstvom
je leta 1309 utrdila poroka s hčerjo Hartnida Ptujskega.136 V pozni majnhardinski
dobi sta bili pod neposredno oblastjo koroškega vojvode gospostvi Slovenska Bistrica in Laško (vključno z Žebnikom), ki ju je zanj upravljal zvesti Korošec Peter z
Liebenberga.137 Že leta 1319 je izkazan kot glavar v Bistrici (haubtman ze Foestritz), leta 1330 pa je kot amtmann von Veustritz und Tyver vojvodi Henriku polagal
obračune teh dveh uradov.138
Zanimiva osebnost tega časa je enigmatični Hugo de Tev# en (Teuphen, Tu# en,
Tiu# en, Tiuven), dejaven v Posavinju v letih 1301–1309, ki smo ga 1306 srečali
kot savinjskega glavarja.139 Njegovo aktivnost je zaslediti v okolici Slovenske Bistrice – morda jo je imel celo v zastavi140 – vsekakor pa je posedoval Vojnik, grad
Žaženberk in trg v Žalcu, kar je 1311 avstrijski vojvoda Friderik podelil v dosmrtni
užitek še njegovi vdovi Margareti.141 Vrsta avtorjev je do nedavnega v njem videla tirolskega plemiča Huga s Taufersa,142 ki se je skoraj istočasno nahajal v istem

133

MDC VII, št. 446; MDC VIII, št. 325, 490; MDC IX, št. 91.

134

MDC VIII, št. 145; RHSt, št. 496.

135

MDC VIII, št. 508, 518, 734; RHSt, št. 1143, 1144; Emil M. Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg III,
Wien 1838 (dalje: Lichnowsky), regest št. 908.

136

MDC VII, št. 531; CKL, št. 82.

137

Peter z Liebenberga je že od 1303 izkazan kot 'zvesti' koroških vojvod Ota, Ludvika in Henrika (MDC VII,
št. 164, 522, 593). V kasnejših desetletjih je z bratom Ulrikom sodil v krog najožjih zaupnikov vojvode
Henrika. Že leta 1311 je bil poleg Konrada Aufensteina in kranjskega vicedoma Henrika Gralanda porok
vojvode v pogodbi z bamberškim škofom, 1321 v istem krogu plemičev soprisežnik vojvode v pogodbi s
kraljem Friderikom Lepim glede državnega vikariatstva v Padovi, 1325 je omenjen kot svetovalec in priča
Henrikove pogodbe o izplačilu jutrnje goriški grofici Beatrixi, 1326 pa svetovalec in porok ženitne pogodbe
vojvode Henrika z grofico Beatrixo Savojsko (MDC VIII, št. 23, 594, 819; MDC IX, št. 67).

138

RHSt, št.1091; MDC IX, št. 365, 366.

139

Glej op. 109.

140

Prvič ga zasledimo v tem prostoru leta 1301, ko je skupaj z Ulrikom Svibenskim sopečatil listino za kartuzijo Žiče, in nato še v šestih listinah. Leta 1302 je dobil mandat štajerskega vojvode Rudolfa III., naj ščiti
kartuzijane v Žičah, 1306 je kot glavar Posavinja pričal v dveh listinah Leopolda Konjiškega za Žiče v družbi
plemstva iz Posavinja – vojniškega sodnika Albrehta ter vojniškega kaplana Friderika, Ulrika Žovneškega ter
plemičev z Lindeka, Ploštanja in Rožemberka. Originalne listine 1301 IV 10, 1302 VI 19, 1306 III 8, 1306 III
17 v StLA, AUR, št. 1620, 1639c, 1687a, 1688. Kronist Otokar iz Geul omenja v letu 1302 njegovo udeležbo
v fajdi štajerskega vojvode Rudolfa III. proti Henriku Viltuškemu za Muto, kjer ga imenuje von Tiuven graf
Hougen. Reimchronik, verz 78759.
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HHStA, AUR, 1311 V 20, Dunaj; RHSt, št. 279. Iz listine Ulrika Žovneškega iz 1308 je razvidno, da je svojemu
alodialnemu gospostvu s središčem na Žovneku priključil posest, kupljeno od Huga von Tevffen in njegove
žene Margarete. Očitno je šlo za sosednje Hugovo gospostvo v Žalcu oz. Žaženberku, s katerim je kasneje
dokazano razpolagala njegova vdova. Glej CKL, št. 80. Ni pa v virih nobenega dokaza, da so v Vojniku najprej gospodovali Goriško-Tirolski, ki naj bi imeli tu svoje najvzhodnejše savinjsko gospostvo, in naj bi ga
prepustili Hugu "s Taufersa," kot pravi Kos, Vitez in grad, str. 395.

142

Karlmann Tangl, Die Freien von Suneck, Ahnen der Grafen von Cilli, Mittheilungen des historischen Vereines
f# r Steiermark 12, 1863, str. 59; Ignaz Orožen, Das Bisthum und die Di# zese Lavant II/1. Benediktiner-Stift
Oberburg, Marburg 1876, str. 82; nazadnje Ravnikar, Savinjska in Šaleška dolina, str. 319 sl.; Kos, Blesk, str.
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širšem vzhodnoalpskem prostoru in prav tako v službi Goriško-Tirolskih ter stopal tudi v sorodstvena razmerja s plemstvom tega prostora – bil je svak Hartnida
Ptujskega.143 Vendar pa je že pred več kot stoletjem, glede na preveliko razliko
med imenom "Teu# en" in zapisi imena Taufers, o tem upravičeno podvomil Franc
Krones, pred par desetletji pa tudi Erika Kustatscher v svoji disertaciji o gospodih
s Taufersa.144 Menim, da lahko sedaj ponudim zadovoljivo rešitev, ki obenem kaže
dober primer mobilnosti plemstva v poznem srednjem veku. Najprej je potrebno
omeniti, da različno identiteto obeh Hugov dokazujeta povsem različna grba oziroma pečata. Na prisegi zvestobe Huga s Taufersa koroškim vojvodam Otu, Ludviku in Henriku maja 1301 je obešen njegov konjeniški pečat s tipičnim grbom
rodbine Taufers na ščitu.145 Pečat Huga de Teu# en, obešen na listini za kartuzijo
Žiče, izstavljeni v Slovenski Bistrici ali okolici le mesec dni prej – aprila 1301 – pa
ni konjeniški, temveč prikazuje ščit s šlemom, okrašenim s podobo race (gosi?) z
dvema perutima146 Čeprav je grb na tem slabo ohranjenem pečatu težje razviden,
pa isto podobo prikazuje lepo ohranjen pečat Hugove vdove, groﬁce Margarete
von Tiu# en, na listini iz leta 1311, s katero ji je štajerski vojvoda Friderik na Dunaju
v dosmrtni užitek podelil Vojnik ter Žaženberk z Žalcem.147 Pečat ima napis †S
MARG(ARETHE CO)MITISSE DE TYUPHEN. Po krajšem raziskovanju se je izkazalo, da je popolnoma enak grb imela rodbina visokosvobodnih gospodov von
Teufen/Tiefenstein, imenovanih po gradu (Hohen-)Teufen v kantonu Z# rich v
današnji Švici in z močno posestjo tudi v švabskem Schwarzwaldu (središče grad
Teufenstein), katere vodilno družinsko ime je bilo prav Hugo.148 Kot ena najvplivnejših plemiških družin negrofovskega izvora v prostoru med Bodenskim jezerom in Baslom je bila v drugi polovici 13. stoletja izpostavljena močnim pritiskom
grofov s Kyburga in zlasti Habsburžanov, ki so tu zaokroževali svoje deželno gospostvo. Habsburžani so popolnoma onemogočili zadnje člane rodbine Teufen/
Tiefenstein in 1314–15 podedovali njihove preostale posesti, Hugo VI. pa se je
že okrog leta 1300 preselil na Štajersko, kjer ga najdemo kot glavarja Posavinja.149
Identičnost grba in vodilnega družinskega imena Hugo ter povezave s Habsburžani, preko katerih se je Hugo lahko priselil v štajerski prostor, ne puščajo skoraj no-

154, 254; isti, Vitez in grad, str. 190, 395; CKL, indeks (gesli 'Haug' ter 'Taufers').
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Iz listine iz 1307 je razbrati, da je bil Ulrik Žovneški porok Hugu s Taufersa pri Hartnidu Ptujskem in da je
bil Taufers svak Ptujskega. CKL, št. 77.
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Krones, Die Freien, str. 177 sl.; Erika Kustatscher, Die Herren von Taufers, neobjavljena doktorska disertacija,
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Innsbruck 1987 (dalje: Kustatscher, Taufers), str. 179 sl.
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HHStA, AUR, 1301 V 9, Taufers. Lepo ohranjen konjeniški pečat dokazuje izjemen, skoraj grofovski rang, ki
ga je tedaj dosegel Hugo VI. s Taufersa. Prim. Kustatscher, Taufers, str. 322–323.
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StLA, AUR, 1301 IV 10 (št. 1620).
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HHStA, AUR, 1311 V 20, Dunaj; RHSt, št. 279.
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Gl. Erwin Eugster, Adlige Territorialpolitik in der Ostschweiz. Kirchliche Stiftungen im Spannungfeld fr# her
landesherrlicher Verdrängungspolitik, Z# rich 1991 (dalje: Eugster, Territorialpolitik), zlasti str. 307–318,
rodovnik na str. 312. Član družine Werner, v virih izpričan v letih 1219–1223, je bil minesenger in je upodobljen na foliju 69r Codexa Manesse (Heidelberger Liederhandschrift) s popolnoma enakim grbom kot
"savinjski" Hugo de Teuffen in njegova vdova. Gl. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0133.
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Eugster, Territorialpolitik, zlasti str. 316–318. Prim. še Historisches Lexikon der Schweiz na internetu, geslo
Hohenteufen (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I19732.php).
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benega dvoma, da je pri savinjskem glavarju Hugu von Teufen šlo za predstavnika
te švicarske rodbine in ne za Huga s Taufersa. V kakšni povezavi in kako je postal
glavar Posavinja, pa žal iz ohranjenih virov ne da ugotoviti.
Po prvem desetletju 14. stoletja je v širši vzhodnoalpski regiji prišlo do temeljitih premikov v političnem razmerju. Poleti 1307 je med Goriško-Tirolskimi in
Habsburžani izbruhnila vojna za češko krono, ki je eno leto pustošila po Koroškem
in Kranjskem. Na Kranjskem so bili glavni habsburški zavezniki grofje Goriški in
Ortenburški, ki so uspeli zasesti večji del dežele.150 V kolikšni meri je bilo v vojni
udeleženo tudi Posavinje,151 se ne ve, vendar je bilo stanje verjetno podobno kot
na Kranjskem. Za to govori nekaj posrednih indicev. Grofje Vovbrški so bili javno
na strani Habsburžanov, s krškim škofom in hrvaškimi Babonići so v začetku julija
1308 oblegali in zavzeli Slovenj Gradec, ter ravno v tem času prišli v hud spor z opatom Gornjega Grada, ki jim je odrekel odvetništvo.152 Marca 1308 je bil v Gradcu ob
sklenitvi zavezniškega sporazuma goriškega grofa s štajerskim vojvodo Friderikom
med uglednim pričami na habsburški strani tudi Rudolf Svibenski, štajerski deželan s posestmi in močnimi sorodstvenimi vezmi v Posavinju, kar sugerira njegovo
aktivno vpletenost v dogajanje v regiji.153 In nenazadnje je v času vojne 22. aprila
1308 Ulrik Žovneški v Gradcu predal svojo alodialno posest v jedru Savinjske doline – gradova Žovnek in Ojstrico ter stolpa Šenek in Libenštajn z vsem pripadajočim
– štajerskemu vojvodi Frideriku in od njega vse prejel nazaj v fevd.154 S tem je osrednje žovneško gospostvo postalo štajerski deželni fevd, Žovneški so postali štajerski
deželani in odprto stopili v habsburški tabor v vojni za češko krono.155 Kot priče
te pomembne listine so nastopali med drugimi krški škof Henrik, Friderik Vovbrški, Hartnid Ptujski in brata Walseejska, deklarirani habsburški pristaši. Ta dejstva
bistveno podkrepijo še navedbe iz prve roke seznanjenega sodobnika Otokarja iz
Geul, ki v svoji kroniki poroča, da je Ulrik Žovneški zasedel mnoge gradove in mesta ter jih – domnevno julija 1308 – predal vojvodi Frideriku ob njegovem obisku
na Štajerskem.156 Domnevamo lahko, da je bila ta aktivnost Žovneškega vezana prvenstveno na njegovo matično Posavinje. Do leta 1309 so se razmere umirile in ob
sklenitvi sporazuma med Vovbrškimi in gornjegrajskim opatom, s čimer jim je bilo
ponovno priznano odvetništvo, so bili v Mozirju februarja 1309 prisotni številni akterji nedavnih bojev – krški škof, Hugo von Teufen, Ulrik Žovneški, Rudolf Svibenski
in Friderik Kunšperški.157 Leta 1311 je nato prišlo do že omenjene dokončne skle150

Lhotsky, Geschichte, str. 182 sl.; Niederstätter, Die Herrschaft, str. 115 sl.; Fräss-Ehrfeld, Geschichte, str. 370
sl.; Pirchegger, Geschichte, str. 17 sl.; Kos, Blesk, str. 255 sl.
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O tem prim. Ravnikar, Savinjska in Šaleška dolina, str. 319 sl.; Krones, Die Freien, str. 45 sl.
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Reimchronik, verzi 95504 sl., 95535 sl.; RHSt, št. 20, 22, 23. Vovbrški so poravnali spore s samostanom v
Gornjem Gradu maja 1308 na srečanju v Pliberku, ter februarja 1309 v Mozirju (RHSt, št. 6, 63; MDC VII, št.
472, 510).

153

MDC VII, št. 460.
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CKL, št. 80.
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Prim. Štih, Celjski grofje, str. 230; Krones, Die Freien, str. 46–47.
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von Souneck hern Uolrich, swaz er gewunnen het, beide burg und stet antwurt er im ... Reimchronik, verzi
95650 sl.; prim. Krones, Die Freien, str. 46.

157

MDC VII, št. 510; RHSt, št. 63; CKL, št. 81.
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nitve miru in Posavinje je bilo iz zastave Goriško-Tirolskim vrnjeno Habsburžanom
(Kranjska z Marko ostaneta še nadalje zastavljeni do leta 1335).158 Vendar s tem aktom ni moglo bilo preprosto 'administrativno' priključeno Štajerski, kot se običajno
navaja v pregledih slovenske zgodovine. Za to je bila odločilnega pomena lojalnost
oziroma pripadnost deželnega plemstva določenemu deželnemu gospodu in pravu
njegove dežele. Za to pa je bil potreben čas in tektonski premik se v Posavinju nedvomno ni zgodil čez noč. Kot smo videli, je bila pokrajina še nadalje v tem pogledu
razdrobljena – v štajerski Slovenski Bistrici in v gospostvu Laško v jedru Posavinja
je še nadalje do leta 1335 trdno gospodoval vojvoda Henrik Goriško-Tirolski, gospostvi Vojnik in Žalec z Žaženberkom pa je imel od Habsburžanov v zastavi njegov
najzvestejši pristaš Konrad Aufenstein. Kako krhek je bil še vsaj nadaljnje desetletje
politični položaj v Posavinju, ki je bil odraz nemškega dvovladja in zelo nestabilnih razmer v celi državi, lepo kaže listina iz januarja 1320, s katero je kralj (štajerski
vojvoda) Friderik ukazal Konradu Aufensteinu, da mora ob eventuelnem izbruhu
vojne med njim (kraljem) in koroškim vojvodo Henrikom z gradovi Vojnik, Žalec in
Žaženberk le 'mirno sedeti' in mu ni dovoljeno posegati v spopad, dokler bi trajala
vojna.159
Na vprašanje, kako in kdaj je Posavinje dejansko postalo del dežele Štajerske,
bomo našli odgovor v razrešitvi drugega vprašanja: pravo katere dežele in od kdaj
je priznavalo tukajšnje plemstvo in se s tem deklarirano prištevalo k tej deželi.160
Osnovna ugotovitev je, da v Posavinju niti v enem dokumentu nikoli ni zaslediti
priznavanja kranjskega deželnega prava ali jurisdikcije kakšnih kranjskih deželnoknežjih organov. Kot smo videli, je že v babenberški, še zlasti pa v otokarski dobi v
Posavinju v veliki meri že veljalo štajersko deželno pravo in štajerskega vojvodo je
večina plemstva sprejemala za svojega gospoda. Ta razvoj je bil verjetno prehodno
upočasnjen po padcu Otokarja in zastavitvi pokrajine Majnhardincem. Vendar je
potrebno opozoriti na izredno pomembno in v kontekstu naše problematike do
sedaj nezadovoljivo analizirano listino iz maja 1284. Z njo se je Viljem II. Svibenski
na Dunaju dokončno uklonil novemu deželnemu knezu vojvodi Albrehtu, ki je
bil – kljub zastavitvi Majnhardu Goriško-Tirolskemu – nominalni deželni knez
poleg Štajerske tudi Kranjske z Marko (dux terrarum Stirie Karniole et Marchie).
Ponovno je bil sprejet v vojvodovo milost in je obljubil, da bo na njegov poziv v
štirih tednih zapustil Štajersko in Kranjsko z Marko ter se brez njegovega dovoljenja ne bo vrnil. Bistvena je njegova obveza, da se bo redno udeleževal štajerske
deželne veče, kadar ga bo pozval štajerski deželni sodnik (generalia placita iudicis
provincialis Stirie frequentare tenebor ...).161 To pomeni, da je Viljem priznaval štajersko deželno pravo in sodil med štajerske deželane – kar so Svibenski bili že leta
1276.162 Z drugimi besedami, plemič iz prehodnega kranjsko-savinjskega prostora
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Gl. op. 102.
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MDC VIII, št. 518.
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O tej problematiki Štih, Celjski grofje, str. 229–230.
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Originalna listina HHStA, AUR, 1284 V 8, Dunaj (prepis Boža Otorepca na Zgodovinskem inštitutu ZRC
SAZU); objava pri Dopsch, Die Kärntner-Krainer Frage, priloga IV, str. 107; prim. Kos, Blesk, str. 224.
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Udeleženi so bili v reinski prisegi zvestobe kralju Rudolfu 1276. UBSt IV, št. 600; Kos, Blesk, str. 212–213.
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– posest ali druge omembe vredne fevdalne vezi Svibenskih z "ožjo" Štajersko v
tem času niso dokumentirane – se je že leta 1284, kljub zastavitvi Posavinja Majnhardu Goriško-Tirolskemu, identiﬁciral s Štajersko in priznaval tamkajšnje pravo.
V tem lahko vidimo le naravno nadaljevanje razvoja iz otokarske dobe. Tudi dikcija, da bo Viljem zapustil Štajersko in Kranjsko z Marko – brez izrecne omembe Posavinja – kaže, da je bila vmesna pokrajina vključena v to geografsko opredelitev
in, glede na kontekst listine, prejkone kot del Štajerske. Goriško-Tirolski so v času
svojega zastavnega gospostva nedvomno skušali uveljavljati podsodnost savinjskega plemstva svojim deželnim organom in to je bil verjetno tudi eden vzrokov
napetosti in izbruha omenjenega velikega upora leta 1292–1293. Kakšno pravo je
v tem času v Posavinju prevladovalo, pa se na osnovi bornih virov ne da ugotoviti.
Morda niti ni bilo enotno, temveč odvisno od tradicije in politične usmerjenosti
posameznih fevdalnih gospodov – Žovneški so najkasneje od leta 1308 nedvomno priznavali štajersko pravo. Po vrnitvi Posavinja Habsburžanom leta 1311 se
je tako le nadaljeval naravni razvoj iz otokarske dobe, ki ga majnhardinski intermezzo ni mogel zavreti.
Na tem mestu bi opozoril na dobro analogijo razvoju v Posavinju, ki nam – ob
mnogih paralelah – lahko omogoči boljše razumevanje tukajšnjih razmer v 13. in
začetku 14. stoletja. Gre za ozemlje kasnejše dežele Zgornja Avstrija, prehodne pokrajine med vojvodinami Bavarsko na zahodu, Avstrijo na vzhodu ter Štajersko na
jugu. Kljub nekdanji pripadnosti Bavarski (do reke Aniže) je bila do 12. stoletja že
fevdalno izredno razdrobljena. Med drugim sta se v jedru okrog Steyrja oblikovali
močna posest in klientela plemstva štajerskega vojvode (kot v Posavinju gospostvo Laško), in to gospostvo je dalo celo ime celotni vojvodini Štajerski. Po drugi
strani je bila meja nekdanje mejne groﬁje in od leta 1156 vojvodine Avstrije – kljub
postopnemu večanju posesti in vpliva avstrijskega vojvode znotraj Zgornje Avstrije – tradicionalno še nadalje na reki Aniži na vzhodu. Vendar pokrajina kot celota
ni več preprosto pripadala oblasti bavarskega vojvode (tako kot Posavinje ni sodilo pod oblast koroškega vojvode, še manj kranjskega mejnega grofa). Posamezne skupine plemstva so izkazovale lojalnost in se zadrževale v krogu avstrijskega,
štajerskega ali bavarskega vojvode ter številnih bavarskih škoﬁj, ki so imele posest
v regiji (Passau, Salzburg, Freising, Regensburg). Tudi odvetništva nad številnimi
samostani so bila razdrobljena med različne gospode. Pomemben dogodek v nadaljnjem razvoju pokrajine je pomenilo 1192 babenberško dedovanje Štajerske
in s tem tudi štajerskega ozemlja v Zgornji Avstriji. V 13. stoletju se je vzporedno z
večanjem vpliva avstrijskega vojvode in njegovega klientelnega plemstva (kot štajerskega v Posavinju) manjšal vpliv bavarskega vojvode. Burno dogajanje v drugi
četrtini 13. stoletja je pripeljalo do močnega poenotenja regionalnega plemstva
v lojalnosti do Babenberžana Friderika II. – s tem do prevladujočega priznavanja pripadnosti vojvodini Avstriji – in večanja regionalne plemiške zavesti. V času
oblasti kralja Otokarja od 1251 dalje je bila Zgornja Avstrija evidentno že del enotne vojvodine Avstrije in ni bila sodno-upravno ločena (podobno stanje je bilo v
zgodnji otokarski dobi 1260–1270 tudi v Posavinju), kljub temu pa so vidni indici
lastne deželne zavesti. Ta je dobila relevanten odraz v ukrepu deželnega kneza, ki
je – sicer iz strateških razlogov – leta 1274 postavil kot najvišjo instanco poseb-
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nega glavarja za Zgornjo Avstrijo (kot v Posavinju iudex provincialis Saunie). Še
bolj so težnje po samostojnosti lahko dobile oporo, ko je kralj Rudolf po padcu
Otokarja konec 1276 zastavil Zgornjo Avstrijo – sicer le za par let – bavarskemu
vojvodi (enako je bilo z zastavitvijo Posavinja Majnhardu). Vojvoda Albreht je po
vrnitvi Zgornje Avstrije nato 1281 uvedel samostojno deželno sodišče za "deželo
nad reko Anižo" (geriht ob der Ense) in s tem še de iure postavil temelje za novo
deželo (v Posavinju so Majnhardinci postavili samostojnega glavarja in (morda)
pisarja ter pokrajino evidentno smatrali za posebno lantgrafschaft). Tu pa se paralele začno razhajati. V zgornji Avstriji se je namreč v začetku 14. stoletja razvilo
tudi posebno "pravo Dežele nad Anižo," ki je postopno širilo svojo veljavo tudi na
gospostva, kjer je do tedaj že veljalo pravo dežele Avstrije, in tako obenem širilo
obseg dežele. V Posavinju pa je bilo – nasprotno – postopno uveljavljeno pravo
dežele Štajerske in s tem dokončna priključitev Štajerski, samostojna pokrajinska
identiteta pa je ob tem izginjala.163
Poglejmo, kakšno je bilo stanje v Posavinju po letu 1311. Grofje Vovbrški, ki so
v tem času dosegli višek posestne ekspanzije, so obvladovali velik del v osrednjem
in severozahodnem delu pokrajine, vključno z odvetništvom nad samostanom
Gornji Grad. Ker so bili s svojimi štajerskimi posestmi že od konca 12. stoletja šteti
med štajerske deželane – celo med najuglednejše164 – gotovo niso imeli problemov s priznavanjem štajerskega prava in štajerskega vojvode za svojega gospoda
na savinjskih posestih. Žovneški so leta 1308 postali štajerski deželnoknežji vazali
in s tem priznali veljavnost štajerskega prava. Kot smo videli, so bile obsežne posesti krškega škofa v Posavinju že v Otokarjevi dobi podsodne štajerskemu glavarju in fevdni spori glede krških posesti so se reševali na deželni veči v Mariboru.
K temu je gotovo prispevalo dejstvo, da je bil štajerski vojvoda dedni odvetnik
na vsej posesti krške škoﬁje.165 V času vojne za češko krono je bil krški škof Henrik eden najzvestejših habsburških pristašev166 in po 1311 njegovo priznavanje
oblasti štajerskega vojvode in štajerskega prava v Posavinju ne more biti sporno.
Gospodje Svibenski so po letu 1311 sodili v krog zaupnikov štajerskih vojvod167 in
očitno med štajerske deželane168 (kot evidentno že leta 1284). Konrad Aufenstein,
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Max Weltin, Vom '# stlichen Baiern' zum 'Land ob der Enns', v: Tausend Jahre Ober-Österreich. Das Werden
eines Landes I, Katalog der Ober# sterreichischen Landesausstellung in Wels 1983, Linz 1983, str. 23–51;
Heinz Dopsch, Karl Brunner und Maximilian Weltin, Die Länder und das Reich. Das Ostalpenraum im
Hochmittelalter, Österreichische Geschichte 1122–1278, Wien 1999, str. 245–250; Komac, Od mejne
grofije, str. 33–35.
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Gl. Dopsch, Die Grafen, str. 328. Grof Ulrik III. Vovbrški je bil septembra 1276 prvi in najuglednejši v skupini pretežno štajerskega plemstva, ki je v samostanu Rein s prisego potrdilo svojo zvestobo novemu kralju
Rudolfu in se s tem odvrnilo od Otokarja (UBSt IV, št. 600). Januarja 1292 pa je bil v štajerskem Deutsch
Landsbergu celo vodilni pri nastanku uporniške zaprisežne zveze, ki je vključevala vrsto Štajercev in se
zavzela za obrambo pravic in svoboščin dežele Štajerske. MDC VI, št. 202.

165

Glej op. 72.

166

Julija 1308 je celo vodil obleganje Slovenj Gradca, aprila pa je v Gradcu sopečatil in pričal pri prestopu
Ulrika Žovneškega med štajerske deželnoknežje vazale. Glej op. 154.

167

Rudolf Svibenski je bil aprila 1314 v Salzburgu poleg Friderika Vovbrškega eden od 24 porokov avstrijskega
in štajerskega vojvode Friderika v sporazumu z bavarskimi vojvodami. RHSt, št. 629.

168

Rudolf Svibenski kot glava družine se je februarja 1312 očitno udeležil velikega srečanja habsburških vojvod
s štajerskim plemstvom v Gradcu, kjer so bili tudi krški škof, grofje Vovbrški, Ulrik Žovneški, Hartnid Ptujski
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čeprav koroški maršal in najožji zaupnik koroškega vojvode, pa je imel Vojnik ter
Žalec z Žaženberkom v zastavi od štajerskega vojvode in domnevamo lahko, da je
tu – kot nedvomno že v zgodnejšem času – veljalo štajersko pravo. Resnično vprašljiv je bil le položaj na gospostvu Laško, ki je bilo še do leta 1335 pod neposredno
upravo koroškega vojvode oziroma Majnhardincev. Vendar je bilo to že od srede
12. stoletja gospostvo štajerskega deželnega kneza in je tu gotovo tradicionalno
veljalo štajersko pravo. Kakšno je bilo dejansko pravno stanje plemstva Posavinja
v majnhardinski dobi (1279–1311), se iz pičlih virov ne da sklepati, vsekakor pa
po letu 1311 ni bilo več nobenih ovir za prevlado štajerskega deželnega prava.
Poglejmo kakšne dokaze za to najdemo v virih.
Friderik Žovneški je po izumrtju Vovbrških leta 1322 kot eden glavnih dedičev pridobil velike posesti v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini (Mozirje, Šoštanj,
Forhtenek, Turn idr.). Pri pridobitvi vovbrškega gospostva Celje vključno s trgom
pa se je zalomilo in ta je kot zastava prišel v roke Konrada Aufensteina, zaradi
česar je izbruhnila fajda velikih razsežnosti, zaključena šele leta 1331.169 Glavni zavezniki Žovneškega v spopadu so bili štajerski deželni glavar Ulrik Walsee z brati,
že desetletja najzvestejši pristaši Habsburžanov. Listine, izstavljene ob pomiritvi
1331 so izredno pomembne za našo problematiko, saj prvič neposredno dokazujejo splošno priznano oblast Habsburžanov v Posavinju. Spor za posest v srcu
pokrajine – šlo je poleg Celja še za Žamberk v Šaleški dolini – je namreč februarja
1331 v Gradcu razsojal štajerski vojvoda Albreht II., pol leta kasneje pa prav tako
v Gradcu vpričo vojvode Ota njegovi izbrani razsodniki – štajerski komorniki Liechtensteini ter štajerski maršal Herdegen Ptujski.170 Glede Celja je bilo razsojeno,
da polovico gospostva za pol zastavne vsote od Aufensteina dobi Ulrik Žovneški,
drugo polovico pa še nadalje obdrži Aufenstein. Eno od določil razsodbe se je nanašalo tudi na posameznike, ki so v teku fajde samovoljno plenili na Koroškem
in Štajerskem, in naj jih sedaj glavarja ene ali druge dežele pripeljeta pred roko
pravice. Ker je fajda verjetno najhuje besnela v Posavinju, je bila s "Štajersko" nedvomno mišljena ravno ta regija, ki je bila očitno že v delokrogu štajerskega deželnega glavarja. 'Celjski problem' je bil dokončno rešen leta 1333, ko je Konrad
Aufenstein z ženo Diemuto Ptujsko dokončno prodal svojo polovico celjskega
gospostva Ulriku Žovneškemu. Ob tem je v jamstveni klavzuli obljubil, da bo vse
zapisano varoval "po štajerskem deželnem pravu" – nah des landes reht ze Steyr.171
Ti dokumenti so jasen dokaz, da so Habsburžani dokončno uveljavili svojo oblast
nad Posavinjem, ki je bilo v pristojnosti štajerskega glavarja in kjer je veljalo štajersko deželno pravo. Pokrajina je bila že trdno del dežele Štajerske. Ti dogodki, ki
jih lahko gledamo tudi v luči nasprotij med majnhardinsko 'koroško' (Aufenste-

in mnogi drugi. Čeprav v tam izstavljenih listinah ni izpričan, pa je nekaj dni kasneje pričal v Mariboru v
krogu vrste udeležencev graškega srečanja, kar bi kazalo tudi na njegovo udeležbo. Gl. RHSt, št. 356, 357,
367, 368, 369; GZM III, Maribor 1977, št. 12, 13, 14, 17. Prim. Kos, Blesk, str. 261, ki te možnosti ne omenja.
169

Gl. Krones, Die Freien, str. 56 sl.; Janko Orožen, Zgodovina Celja in okolice I. Od začetka do leta 1848, Celje
1971 (dalje: Orožen, Celje), str. 163 sl.; Štih, Celjski grofje, str. 230–231; Ravnikar, Savinjska in Šaleška dolina,
str. 358 sl.

170

CKL, št. 133, 136, 137, 138; MDC IX, št. 476; Krones, Die Freien, str. 63 sl.

171

CKL, št. 146; MDC IX, št. 570.
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in) ter habsburško 'štajersko' (Žovneški, Walseejci) strujo v Posavinju, so bili povezani tudi z drugimi aktivnostmi, ki so utrjevale habsburško gospostvo. Konrad
Aufenstein se je moral namreč leta 1331 umakniti tudi s svojih drugih savinjskih
gospostev – bratje Walseejci so mu izplačali zastavne vsote in z odobritvijo vojvod
Albrehta in Ota od njega prevzeli Vojnik ter Žalec z Žaženberkom.172 Leta 1336, po
smrti koroškega vojvode Henrika, pa je laško gospostvo s Freudenekom, Klavzenštajnom in Radečami dobil v zastavo Friderik Žovneški, tedaj že kranjski deželni
glavar.173 S tem so v osrednjem delu Posavinja najmočnejše strateške in gospodarske točke – Vojnik, Celje, Laško z Zidanim Mostom in Žalec – prišle v roke
zvestih habsburških pristašev in dokončna oblast Habsburžanov nad pokrajino je
bila zapečateno dejstvo.
Nadaljnja zgodovina Posavinja je neločljivo povezana z rodbino Žovneških,
od leta 1341 grofov Celjskih. Prvi povzdig v grofe je bil formalno vezan zgolj na njihovo gospostvo Lemberg, fevd krške škoﬁje, in je ostajal strogo znotraj pravnih in
teritorijalnih meja dežele Štajerske.174 Vendar se je vzporedno s tem še pod grofom
Friderikom I. (†1360) z veliko intenzivnostjo začelo kopičenje in zaokroževanje
posesti v matičnem Posavinju (gl. karto 3175). Formalno ponovno povzdignjenje
v grofe s strani cesarja Karla IV. leta 1372 je kot novost prineslo zlasti razširitev in
obmejitev teritorija celjske groﬁje, ki je sedaj poleg Lemberga zajemala celotno
Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino, tedaj že skoraj v celoti v posesti Celjskih.176
S tem je bil tudi formalno postavljen okvir sklenjenega teritorialnega gospostva
– groﬁje Celje – za katero so grofje že v 1360-ih letih od deželnih knezov Habsburžanov pridobili tudi krvno (višje) sodstvo.177 Groﬁja Celje v označenih mejah
je postala jedro posestne ekspanzije v Posotelje in predvsem na Kranjsko, ki je
bila posebej intenzivna v tretji četrtini 14. stoletja. S tem je bilo Posavinje prvič po
izumrtju Heminega rodu v 11. stoletju združeno pod eno močno dinastijo, ki je
tudi teritorialno-posestno obvladala skoraj celotno pokrajino in s tem nadaljevala starejšo tradicijo samostojne pokrajinske identitete. V zvezi s tem je potrebno
opozoriti na dikcijo v (dveh) Karlovih listinah o povzdigu v grofe iz leta 1372,
ki izrecno pravi, da je (vladar) ustvaril groﬁjo Celje v poimensko navedenih mejah, da pa se poleg tega razteza tudi na druge gradove, gospostva in posesti, ki jih
imajo celjski grofje v Svetem rimskem cesarstvu, oziroma da vse pravice in časti,

172

Lichnowsky, regest št. 908.

173

CKL, št. 160.

174

Listina o povzdigu objavljena v CKL, št. 212; o kontekstu gl. Štih, Celjski grofje, str. 232–233; Orožen, Celje,
str. 168 sl.

175

Karte razvoja celjskih posesti v Posavinju so narejene po listinskem gradivu v prepisih dr. Boža Otorepca
na Zgodovinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani. Prim. še gesla pri Kos, Vitez in grad, ter Orožen, Celje, str.
133 sl., 163 sl.

176

Štih, Celjski grofje, str. 233 sl.; Orožen, Celje, str. 210 sl.

177

... daz si ... in irr grafschaft genant Cyli ... alle gericht vmb den tode ... da haben sullen. 1365 XII 6, Dunaj, original
v Arhivu republike Slovenije v Ljubljani (dalje: ARS), po prepisu dr. Boža Otorepca na Zgodovinskem inštitutu
ZRC SAZU v Ljubljani. Kot je omenil Štih, Celjski grofje, str. 233, op. 50, ostaja odprto vprašanje, kaj je bilo tu
mišljeno z "grofijo Celje," v smislu listine iz 1341 ali širše. Menim, da je šlo najverjetneje za celjske posesti v
širšem Posavinju, ki jih je tudi formalno v svoje meje zajela razširitev grofije v listini iz 1372. To formalno razširitev lahko vidimo ravno v kontekstu predhodne podelitve krvnega sodstva za celjska gospostva.
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ki so bile podeljene groﬁji Celje, uživajo tudi na drugih gospostvih in posestih v
cesarstvu, ki jih bodo v bodoče pridobili.178 Iz tega lahko sklepamo, da se je pojem
oziroma obseg celjske groﬁje širil vzporedno z ekspanzijo Celjskih. Groﬁja v Posavinju je dobila osrednjo vlogo – dvor z upravo je imel vseskozi sedež v Celju – v
oblikovanju obsežne nove teritorialne in politične tvorbe, ki je zajemala celjske
posesti v različnih deželah, in katere končni cilj je bil status nove kneževine. Kot je
pokazal razvoj, je bila na najboljši poti, da se kot nova dežela izloči iz okvira habsburških teritorijev. S tem je Posavinju dejansko začasno pripadel pomen, ki ga ni
imelo nikoli, ne prej ne kasneje.
Cesar Karel je leta 1372 Celjske povzdignil v državno neposredne grofe in
groﬁjo v državni fevd, kljub temu pa so ti še desetletja delovali kot lojalni zavezniki Habsburžanov in deželani njihovih dežel.179 Bistven preskok v razvoju je nastopil pod okriljem kralja Sigismunda v prvih desetletjih 15. stoletja. Leta 1415 je
Celjskim podelil krvno sodstvo za groﬁjo Celje kot državno-neposredni fevd, leta
1420 pa jim je kot državni fevd podelil še celotno dediščino grofov Ortenburških
– groﬁjo Ortrenburg-Sternberg z vsem pripadajočim (kar je zajemalo tudi ogromne posesti na Kranjskem).180 Grofje Celjski so se začeli s tem dejansko postopno
izločati iz habsburških dežel in po mnenju Petra Štiha so po letu 1420 imeli neke
vrste eksteritorialen položaj in se niso več smatrali za štajerske deželane.181 Vendar
imata na primer dve listini o prodaji posesti v jedru in tako rekoč matičnem teritoriju v Posavinju okrog gradu Žovnek, ki jih je leta 1423 in 1428 kot celjski fevd
kupil njihov kancler Hans Mewsenreuter, v jamstveni klavzuli še vedno dikcijo, da
bo posest zaščitena po štajerskem deželnem pravu oziroma v primeru sporov bo
razsojal štajerski deželni knez.182 To pomeni, da je celo osrednji del groﬁje Celje,
ki je bila nominalno že od 1372 državno-neposredni fevd, še v tem času veljal za
del dežele Štajerske, tu je veljalo štajersko deželno pravo in plemstvo je za reševanje svojih posestnih in fevdnih zadev priznavalo deželnega kneza – Habsburžane.
Dejansko je celo sam grof Friderik še leta 1436 kot svojo sodno inštanco priznaval
štajersko ograjno sodišče v Gradcu.183 De iure izločitev iz okvira habsburških dežel
je pomenilo šele pokneženje Celjskih, ki prvič – leta 1430 – še ni uspelo. Zato pa

178

Auch schephen seczen vnd machen wir dieselbe graueschaft von Cili ... Auch hebent sich an dieselben herschefft ... vnd darczu auf ander ir gesl# sser herscheft vnd g# tter der die egenanten grauen von Cili ... in dem
heyligen romischen reiche haben vnd besyczen. 1372 IX 30, Brno (A).
Wir seczen schepfen vnd machen ... ob sich die benanten grafen von Cili oder ir rechte lehenserben indert an
anderen herrschefften slossern vnd guttern in dem heilligen reich gelegen erhohen, meren vnd braiten wurden, das sy der dann auch ingleicherweise in solhem rechten eren vnd freihaiten geniessen vnd gebrauchen
sullen vnd mugen als wir in dann auf die obgenanten grafschaft Cili gegeben haben. 1372 IX 30, Brno (B).
Po prepisih Boža Otorepca na Zgodovinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani (originala v ARS, listine grofov
Celjskih).

179

Štih, Celjski grofje, str. 234 sl.

180

Prav tam, str. 236 sl., 238 sl.

181

Prav tam, str. 240–241.

182

... loben wir in ... ze schermen ... nach lanndesrecht ... so sol sew der landesf# rst in Steyern oder auer vnser
genedig herrn die grafen von Cili ... ausrichten vnd beczallen ... 1423 II 2, s.l.
... ze schermen ... als dann kauffes vnd lendesrecht ist in Steyern ... 1428 XI 27, s.l. Po prepisih Boža Otorepca
na Zgodovinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani (originalni listini v ARS).

183

Štih, Celjski grofje, str. 245.
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Začetek 14. stoletja

Okrog leta 1340

Okrog leta 1370

Okrog leta 1456

Širitev posesti celjskih grofov v Posavinju v 14. in 15. stoletju (poudarjeno je označena meja celjske grofije po
privilegiju cesarja Karla IV. iz leta 1372) (Avtor: Miha Kosi)

je bilo dejansko izpeljano – verjetno že v Bratislavi septembra 1435 – in ponovno
v Pragi novembra 1436.184 Cesar Sigismund je povzdignil groﬁji Celje ter Ortenburg–Sternberg in vsa ostala celjska gospostva v cesarstvu v kneževino.185 Podelil
jim je pravico do lastnega ograjnega (plemiškega) sodišča za vse plemstvo v njihovih groﬁjah in na vseh ostalih posestih, ki naj bi bilo "v mestu Celje" ali drugje,
kjer bi želeli.186 Posavinje je tako po zgodnjih obetavnih fazah v 11. in 13. stoletju,

184

Prav tam, str. 242–244.

185

... machen wir ... grafschefft Cili, Ortemburg vnd Sterenberg ... vnd andere herschefft so die ... grafen ... in dem
heiligen romischen reich haben vnd besiczen ... zu ainem rechten vnd warn furstentumb ... 1436 XI 30, Praga.
Po prepisu Boža Otorepca na Zgodovinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani (originalna listina v ARS), objava pri Schwind, Dopsch, Ausgewählte Urkunden, št. 180, str. 343 sl.

186

... das sie in denselben iren grafschefften herschefften vnd landen ain volkomne vnd rechte landschrang ... in
ir stat zu Cili ... halten ... vnd all edel lewt die in denselben irn lannden grafschefften vnd herschefften gesessen
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Celjska grofija s pripadajočimi gospostvi do leta 1456 (Avtor: Miha Kosi)

ki niso pripeljale dlje od potencialnih nastavkov za razvoj samostojne politične
tvorbe, postalo jedro de iure ustanovljene samostojne kneževine z vsemi temeljnimi atributi za razvoj v deželo. Vendar, kot je prepričljivo prikazal Peter Štih, mu
nastanek prave dežele ni bil sojen. Prišlo je do spora in spopada s Habsburžani ter
leta 1443 pomiritve, v kateri so se Celjski odpovedali pretenzijam na samostojno
deželo ter priznali svoj podrejeni položaj znotraj okvira habsburških dežel.187 Časa
za oblikovanje instrumentov in pojavnih oblik prave deželnoknežje oblasti (deželni zbor in stanovi, ograjno sodišče, deželno pravo) tako niti ni bilo.
Kljub temu pa je še nadalje obstajala groﬁja Celje kot politično-upravna tvorba, s sklenjenim jedrom v Posavinju in središčem v Celju, ki pa je – v duhu listine
cesarja Karla iz 1372 – vključevala tudi vse celjske posesti izven ožje groﬁje (gl.
karto 4). O tem najlepše priča celjska fevdna knjiga iz leta 1436, ki pod naslovom
... alle vnsere lehen der gra# scha# t von Cili ... zajema tako celjske posesti v Posavinju kot tudi drugje na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem.188 Lep konkreten
... sich in derselben landschrang verantwurtten vnd recht geben sullen vnd nemen ... Prav tam.
187

Štih, Celjski grofje, str. 246 sl., 253.

188

ARS, AS 1073, Zbirka rokopisov I/57, fol. 73 sl.
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primer tega predstavlja listina iz leta 1436, s katero je grof Friderik Celjski podelil
Joštu Sawerju hubo in nekaj desetin v bližini Mokronoga in Trebnjega na Dolenjskem, kar je bilo unser lehenscha# t der gra# schaft von Cili in je Sawer že od prej
von derselben vnser gra# schaft Cili ze lehen gehabt het.189 Dolenjska posest je bila
del celjske groﬁje. Cesar Friderik III. je po izumrtju grofov leta 1456 prevzel celjsko
upravno strukturo, ki je lepo razvidna iz nekaj njegovih dekretov bivšim celjskim
uradnikom v letih 1457 in 1458. Na osnovi teh dokumentov lahko sklepamo na
stanje v celjskem obdobju. Grofje so očitno iz Celja centralno upravljali vse posesti
groﬁje na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem (razen koroških gospostev groﬁje Ortenburg, ki so imela samostojno upravo). Glavna celjska uradnika, župnik
Friderik Abrecher in Gregor Dienstl, sta tudi pod cesarjem Friderikom še nadalje
upravljala bivšo celjsko posest, in drugi je bil postavljen za vicedoma v Celju.190
Februarja 1458 je cesar pisal vsem deželskim sodnikom, sodnikom, mitničarjem
in drugim uradnikom bivših poimensko naštetih celjskih gospostev, da morajo
vse dohodke do nadaljnjega pošiljati obema omenjenima uradnikoma. Dokument nudi enkraten vpogled v celjsko groﬁjo v trenutku izumrtja grofov. Šlo je
za gospostva in urade Celje, Žalec, Mozirje, Žovnek in Braslovče, Vransko, Dravograd, Vuzenica, Muta, Slovenska Bistrica, Rogatec, Lemberg, Vojnik, Kunšperk,
Podsreda, Planina, Laško, Radeče, Radovljica, Primskovo, Smlednik, Šentjakob ob
Savi, Polhov Gradec, Lož, Čušperk in Dobrepolje, Ribnica, Kočevje, Poljane (Stari
trg ob Kolpi), Žužemberk, Metlika in Črnomelj.191 Kot je znano iz drugih virov, so
zraven sodila še gospostva oziroma uradi v Vrbovcu in Ojstrici v Savinjski dolini, Forhteneku, Krškem, Gračenem (pri Čatežu ob Savi), Mehovem in Kostelu.192
Cesar Friderik je kot upravno enoto še nadalje ohranil celjsko groﬁjo pod vicedomom v Celju in tako je bila deželnoknežja posest na Kranjskem še skoraj štiri
desetletja, do 1494, deljena med kranjskega in celjskega vicedoma. Šele tega leta
je Maksimiljan prenesel vse celjske posesti na Kranjskem v pristojnost kranjskega
vicedoma, groﬁja v Posavinju z vicedomom pa je bila podrejena Gradcu in s tem
tudi v administrativnem pogledu deželi Štajerski.193 Vendar je – bivše celjsko – Posavinje kot groﬁja Celje z lastnim vicedomom živelo dalje vse do upravnih reform
Marije Terezije sredi 18. stoletja in se celo širilo.194 Ko je cesar Friderik III. leta 1491
po 12-letni ogrski zasedbi Matije Korvina prevzel bivša salzburška gospostva in je
Maksimiljan po pogodbi s salzburškim nadškofom 1494 v svojih rokah obdržal
poleg Ptuja tudi gospostvo in mesto Brežice, je slednje vključil v celjsko groﬁjo

189

1436 VII 26, Celje. Po prepisu Boža Otorepca na Zgodovinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani (original v
ARS).

190

Žontar, Deželni vicedom, str. 300–301.

191

HHStA, cod. B 360, fol. 72', 73; regest pri Ernst Birk (ur.), Urkunden-Ausz# ge zur Geschichte Kaiser Friedrich
des III. in den Jahren 1452–1467 aus bisher unben# tzten Quellen, Archiv f# r Kunde Österreichischer
Geschichtsquellen (dalje AKÖG), X (1853) (dalje: Birk, Urkunden-Ausz# ge), str. 209 sl.

192

Birk, Urkunden-Ausz# ge, AKÖG XI, št. I, V, str. 141 sl., 148.

193

Žontar, Deželni vicedom, str. 301–302; Orožen, Celje, str. 288.

194

Orožen, Celje, str. 288–289.
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in podredil vicedomu v Celju.195 Brežiški urbar iz leta 1585 ima tako v naslovu
eksplicitno navedeno ... vrbar vber die herrschaft Rain in der grafschaﬀt Cilli
gelegen.196 Že v 16. stoletju se je v vojne in sodne namene začel uporabljati tudi
naziv celjska četrt, ki pa je zajemal širše območje kot celjska groﬁja, namreč vse
do Drave. Kljub temu je pojem groﬁje vključno z vicedomom v Celju živel do 18.
stoletja. Še v dveh dokumentih iz let 1737 in 1743 – gre za potrdili celjskega vicedoma/glavarja glede plačila trškega davka Motnika – se omenja Haubtmann
und Vicedom der Landsf# rstlichen Gra# schaft Cilly.197 Celjski vicedomski urad je
bil ukinjen šele leta 1747, pojem celjska groﬁja je izginil in njen teritorij je bil kot
celjsko okrožje de facto popolnoma zlit z deželo Štajersko.198
Čas celjskih grofov bi lahko imenovali zlata doba Posavinja, ko se je v groﬁji
Celje inkorporiralo takorekoč celotno ozemlje nekdanje Savnije 12. in 13. stoletja
in z izoblikovanjem v deželo skoraj dodalo krono večstoletnemu samostojnemu
razvoju. Ta proces nedvomno lahko ocenjujemo tudi kot rezultat prastare regionalne identitete, ki pa ji zgodovina ni naklonila, da bi se dokončno uveljavila v
obliki samostojne kneževine.

Miha Kosi
DAS LAND, DAS ES NICHT GAB
Das Sanntall zwischen Krain und der Steiermark
vom 11. bis 15. Jahrhundert

ZUSAMMENFASSUNG
Das Sanntall, das Flussgebiet der Sann einschließlich Posotelje, besitzt, obwohl es vom Spätmittelalter an ein Teil des Landes Steiermark war, eine starke selbstständige historische Identität. Man ﬁndet es im Landesnamen Saunien (Sovuina, Seuna, Souna, Saunia, Sevntal, Saental,
Sanntal), der sehr häuﬁg in den mittelalterlichen Dokumenten erwähnt wird. Erstmals ﬁndet
man es in einigen Kaiserlichen Urkunden der Ottonen und Salier in den Jahren 980, 1016 und
1025. Als Carniola (Krain) und Kärntner Mark, der Kern der später entstandenen Steiermark,
war sie Teil eines Grenzgebiets, dass im S# den das Herzogtum Kärnten umgab und im Osten bis

195

Gl. Boris Golec, Podoba brežiške mestne družbe do jožefinske dobe, v: Župnija sv. Lovrenca v Brežicah. Ob
220-letnici župnijske cerkve, ur. Jože Škofljanec, Brežiške študije 1, Brežice 2003, str. 15, 21.

196

StLA, Inner# sterreichische Hofkammer, K 104, U 37, fol 1 (za citat se zahvaljujem kolegu dr. Borisu Golcu).

197

ARS, AS 156, Trg Motnik, fascikel 1 (za napotek in fotokopijo zahvala kolegu dr. Boricu Golcu).

198

Orožen, Celje, str. 289.
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Ungarn reichte. Saunien umfasste urspr# nglich neben dem engeren Sanntall auch einen großen
Teil des heutigen Unterkrains s# dlich der Save. K# nigliche Schenkungen verhalfen den Wilhelminern, aus der Sippe der Heiligen Hemma von Gurk, zu riesigem allodialen Besitz im Land.
Jedoch zersplitterte nach dem Tod des Grafen Wilhelm II. 1036 jener Besitz und der gr# ßte Teil
ging an das Bistum Gurk # ber, womit die Grundbesitzbasis f# r die Vereinigung des Landes verschwand. Die allgemein verbreitete These in der slowenischen Geschichtsschreibung, nach L.
Hauptmann, lässt schließen, dass der Herrscher die Mark (Gra# schaft) Saunien der Markgrafschaft Krain angeschlossen hat, und das ein solches ‚Altkrain‘ unter den Andechsern, Babenbergern, Spanheimern, K# nig Otakar II. und G# rz-Tirolern bis 1311 auch das ganze Sanntall
beinhaltete. Die These ist veraltet und hält der Analyse, basierend auf den gegenwärtigen Blickpunkten der Fachwelt # ber die Entstehung und das Funktionieren der Länder, nicht stand. Hinsichtlich der Feudalbesitzt# mer ist das Sanntall im 12. Jh. v# llig zersplittert, der einstige Teil der
Mark (Grafschaft) s# dlich der Save, wo eine starke Konzentration des Besitzes der Grafen von
Weichselburg zu ﬁnden war, verkn# pfte sich unter dem Namen Marchia bzw. Windische Mark
immer stärker mit Krain und vereinigte sich in der Mitte des 13. Jh. unter Herzog Ulrich III. von
Spanheim sogar mit ihm in das einheitliche Land „Krain und die Mark“. Das engere Sanntall ging
daraufhin einen getrennten historischen Weg.
Im Gebiet gab es anhand von Besitzt# mern eine starke Präsenz der Kirche: das Benediktinerkloster von Oberburg, der Patriarch von Aquileia und insbesondere das Bistum Gurk. Die
wichtigsten Adelsfamilien mit dem Sitz oder starken Besitz im Sanntall im 12. und 13. Jh. waren
die Freien von Sannegg, Hochenegg und Schärfenberg, die Herren von Pettau und ihr Zweig von
K# nigsberg, die Herren von Montpreis und Rohitsch sowie die Herren von Ort (Ministerialen
und Landesmarschalle der Steiermark). Schon von Mitten des 12. Jh. an befand sich ein großes
Gebiet in Mitten des Sanntalls (Herrschaft T# # er) im Besitz der Steirischen Landesf# rsten – der
Otakare und nach ihnen der Babenberger. Die Steirischen Herz# ge haben im 13. Jh. ihren Einﬂuss im Sanntall noch vergr# ßert, worauf unter anderem auch der Ausbau der ber# hmten Steinbr# cke in Zidani Most (Steinbr# ck) f# r eine Verbindung mit Krain (1224) und einer erneuten
Gr# ndung der Kartause Gairach 1209 schließen lassen. Die Babenberger waren Vogte der Kartause Gairach, des Klosters Oberburg und vermutlich des Bistums Gurk, also des gr# ßten Teils
der kirchlichen Eigent# mer im Land. Unter den weltlichen Grundbesitzern war die Mehrheit
eng mit dem Steirischen Herzog verbunden – sie waren seine Ministerialen, Vasalen, Steirische
Landesherren oder sie waren ihm freundlich gesinnt, was sich im häuﬁgen Erscheinen im Kreis
des Herzogs bei seinen Besuchen in der Untersteiermark bemerkbar machte. Im Genegensatz
dazu bemerkte man im Sanntall in dieser Zeit kein Eigentum oder Aktivitäten des Krainer Adels.
Die F# rsten, die um eine Vorherschaft # ber Krain kämpften (Andechser, Spanheimer), hatten im
Sanntall kein eigener Besitz, sowie keine Ministerialen, auf diesem Gebiet haben sie sich nicht
einmal aufhalten, haben auch keine Kircheninstitutionen gegr# ndet oder gar geurkundet. Das
Land und sein Adel befanden sich evident im Einﬂusskreis des Steirischen Herzogs und das Sanntall war keinesfalls ein Teil von Krain, wie man vermutete. Im Gegensatz – der politische Einﬂuss
hat sich zu Zeiten der Babenberger von der Steiermark # ber das Sanntall in Richtung Krain ausgebreitet. Der Herzog Friedrich II. gelangte anhand der Eheschließung mit Agnes von Andechs
an ein großes Andechser-Weichselburger Erbe in Krain und titulierte sich ab 1232 als dominus
Carniole. Krain war auf gutem Wege, sich in das große Babenberger Dominium zu integrieren,
dies wurde aber durch den Tod des Herzogs 1246 vereitelt. Den Großteil seines Besitzes in Krain
erbte der Kärntner Herzog Ulrich III. von Spanheim und scha# te es zwischen 1248–1269 Krain
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und die Mark sowie den ortsansässigen Adel in ein Land zu vereinen. Im Sanntall hingegen gewann zwischen 1260–1276 der Einﬂuss des Steirischen Herzogs, des K# nigs Otokar II. P# emysls
v# llig die # berhand. Die Lehenstreitigkeiten des Sannadels wurden in den 1260-ern im Landtaiding in Maribor vom Steirischen Landeshauptmann Bischof Bruno von Olm# tz geschlichtet. In
den Quellen ist zwischen 1273 und 1275 sogar der Name von Otokars besonderem Landrichter
im Sanntall – iudex provincialis Saunie – zu ﬁnden, was auf eine bestimmte Verwaltungsgeschlossenheit der Provinz im Rahmen Ottokars Ländern schließen lässt.
Nach dem Sturz Otokars im Jahre 1278 # berließen die Habsburger das Sanntall f# r mehrere Jahrzehnte ihrem treuen Anhänger, dem k# nftigen Herzog Meinhard II. von G# rz-Tirol. Das
Sanntall war als unabhängige Einheit und nicht als Teil Krains verlehnt, was deutlich in den Verhandlungen # ber die R# ckgabe der Provinz an die Habsburger im Jahre 1311 ersichtlich ist. In
der Liste der Herrschaften des Kärntner Herzogs vom Jahre 1311 ist Sanntall sogar als ‚Landgrafschaft‘ gekennzeichnet, der Graf Ulrich III. von Heunburg hat während des Aufstandes gegen
den Herzog Meinhard 1292 dem Patriarchen eine Allianz in terris Karinthie, Sawnie, Carniole,
Marchie ... angeboten. Auch unter den Meinhardinern besaß die Landschaft o# ensichtlich einen
unabhängigen Status, den es schon aus Zeiten K# nig Otokars # bernommen hat. Im Jahre 1306
ist sogar ein Landeshauptmann des Sanntalls genannt, havptman in dem Sevntal, drei Jahre später auch dessen Landschreiber, notarius de valle Savnie.
Die Position des Landeshauptmanns besetzte Hugo von Teufen, ein zugezogener Adliger
aus Hohenteufen in dem Schweizer Kanton Z# rich, der sehr lange falsch mit dem Tiroler Hugo
von Taufers identiﬁziert wurde. Die eiserne Hand des Herzogs Meinhard II. brachte 1292 auch
den Adel Sanntalls dazu, beim Aufstand mitzumachen, angef# hrt vom Graf Ulrich III. von Heunburg. Den Umbruch brachte aber der Krieg um die B# hmische Krone 1307–08, in dem sich die
stärksten Akteure im Sanntall, Heunburger und Sannegger, o# en an der Seite der Habsburger
stellten und 1308 Ulrich von Sannegg all sein Allodialbesitz den Habsburgern # bertragen hat
und ihr Vasal und Steirischer Landesherr wurde. Mit dem Friedensvertrag von Salzburg wurde
danach das Sanntall im Juni 1311 endg# ltig den Habsburgern zur# ckgegeben. Der Zustand blieb
noch # ber Jahre ziemlich unstabil – die Grundherrschaften von Windisch Feistritz und T# # er
waren weiterhin im Besitz des Herzogs Heinrich von Kärnten, Hochenegg und Sachsenfeld seines Marschalls Konrad von Aufenstein. Das allgemeine Anerkennen des Herzogs der Steiermark
als Landesf# rsten im Sanntall wurde erst in den 1320-er Jahren evident. Nach dem Aussterben
der Grafen von Heunburg 1322 kam es zu einem schweren Streit und einer Fehde zwischen dem
Haupterben, den Herren von Sannegg und Konrad von Afenstein # ber die Herrschaft Cilli. Über
den Streit wurde 1331 in Graz vor dem Steirischen Herzog von den Steirischen landesherzoglichen Beamten entschieden und in der endg# ltigen Schlichtung 1333 gelobte Aufenstein, dass er
das Beschlossene nach des landes reht ze Steyr besch# tzen w# rde. Aufenstein musste sich 1331
auch aus den Herrschaften Hochenegg und Sachsenfeld (Žalec) zur# ckziehen, nach dem Tod
von Heinrich von Kärnten 1335 wurden den Habsburgern die Besitzt# mer Windisch Feistritz
und T# # er zur# ckgegeben. Damit war die Habsburgische Herrschaft im Sanntall endg# ltig und
das Gebiet wurde Teil der Steiermark.
Der fortwährende Verlauf im Sanntall war im Zeichen der Herren von Sannegg, von 1341
der Grafen von Cilli. Die Grafschaft war urspr# nglich an die Herrschaft Lengenburg (Lemberg)
gebunden, den Lehen des Bistums von Gurk. In folgenden Jahrzehnten, bis 1370, f# hrten die
Grafen von Cilli eine immense Expansion des Besitzes im Sanntall durch, in Form von Alloden,
Lehen, Pfandschaften und Rechten kontrollierten sie mehr als 4/5 des Gebiets. F# r ihre Herr-
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schaften haben sie 1365 von Seiten der Habsburger die Blutgerichtsbarkeit erhalten, 1372 folgte
eine erneute Erhebung in den Grafenstand seitens Kaiser Karl IV. und die formelle Verbreitung
der Grafschaft auf einen großen Teil des Sanntalls, das fortan eine einheitliche Territorialherrschaft der Grafen darstellte. Im letzten Viertel des 14. Jh. kam es zu einer Expansion in das Gebiet
des Flusses Sotla und nach Krain. Damit wurde erstmals nach dem 11. Jh. erneut der # berwiegende Teil des Gebiets unter einem Herrn vereint und materieller Grundstein f# r eine eventuelle
Entwicklung in ein Land gesetzt. Dennoch blieben die Grafen von Cilli noch Jahrzehnte treue
Verb# ndete der Habsburger und Landesherren der Steiermark. Zu einem wichtigen Umbruch
kam es in der Zeit des K# nigs Sigismund, der ihnen in den ersten Jahrzehnten des 15. Jh. anhand einiger Privilegien die Rechtsgrundlage f# r die Gr# ndung eines eigenen Landes setzte, den
H# hepunkt bedeutete aber die Erhebung der Grafen zu Reichsf# rsten im Jahre 1436. Die Grafschaften Cilli und Ortenburg-Sternberg und alle andere Cillier Herrschaften wurden zum F# rstentum mit dem Anrecht zur Landschranne in Cilli erhoben. Das Herrschaftsgebiet der Cillier
konnte sich fortan auch de iure aus dem Rahmen der Habsburgischen Länder l# sen. Zwischen
1437–1443 kam es danach zum o# enen und großen Krieg mit den Habsburgern, was im Ende# ekt auch zum Niedergang der F# rstentum von Cilli f# hrte. Die Grafen mussten die Anspr# che
auf ein eigenes Land aufgeben und eine untergeordnete Stellung im Rahmen der Habsburgischen Länder eingestehen.
Die Grafschaft Cilli bestand aber fortan als verwaltungs-politische Einheit mit Schwerpunkt
im Sanntall. Nach dem Aussterben der Grafen im Jahre 1456 wurde die Grafschaft vom Kaiser
Friedrich III. # bernommen, beinhaltete auch weiter die ehemaligen Besitzt# mer der Grafen von
Cilli auf dem Gebiet von Krain und Kärnten (außer der Grafschaft Ortenburg-Sternberg) und
unterstand dem Vizedom in Cilli. Erst 1494 # bertrug Kaiser Maximilian die ehemaligen Cillier
Herrschaften in Krain in die Zuständigkeit des Krainer Vizedoms und die Grafschaft Cilli mit
dem Vizedom wurde fortan auf das Gebiet des Sanntalls begrenzt und unterstand administrativ
Graz – dem Land Steiermark. Die Grafschaft mit dem Vizedom blieb bis zu den Verwaltungsreformen der Kaiserin Maria Theresia im mitten des 18. Jh. bestehen und ist in den Quellen noch
1737 und 1743 als landesf# rstliche Grafschaft Cilly angef# hrt. Das Vizedomamt in Cilli wurde
1747 abgescha# t, der Begri# ‚Grafschaft von Cilli‘ verschwand und sein Territorium verschmelzte mit dem Land Steiermark.
Die Zeit der Grafen von Cilli stellte f# r das Sanntall ein goldenes Zeitalter dar, als sich die
uralte Identität des Gebiets, die # ber Jahrhunderte im Eigennamen Saunia, Sanntal beschrieben
wurde, fast auch im verfassungsrechtlichen Hinblick in Form eines unabhängigen Landes – der
Grafschaft von Cilli – manifestiert hätte, dem aber die Geschichte kein Bestehen zukommen
ließ.
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Posesti plemiške družine iz
Orta na Savinjskem
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Izvleček:

Družina, ki izhaja iz Gornje Avstrije in se imenuje po gradu Ort ob Traunseeju, je
na področje Savinjske doline prišla sredi 12. stoletja in se do 13. stoletja uveljavila
kot eden najmočnejših politično-vojaških dejavnikov tiste dobe. Imela je strnjeno
posest v osrednjem delu Spodnje Savinjske doline. Morda so opravljali tudi naloge
deželskih sodnikov, vsekakor pa so imeli eno vodilnih vlog v krogu savinjskega
plemstva. Zaradi neuspehov pri potegovanju za dediščino po svojih sorodnikih in
zaradi poraza proti avstrijsko-štajerskemu vojvodi je njihova moč sredi 13. stoletja
upadla, kmalu zatem, leta 1262, pa je umrl zadnji moški predstavnik družine.
Njihova zapuščina je v največji meri prešla v roke svobodnih Žovneških, manjši
del pa v roke Ptujskih gospodov.

Ključne besede:

Savinjsko, Štajerska, plemstvo, srednji vek, Orti, Celjski, Ptujski.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 565–584, 78 cit., 3 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in nemški, povzetek nemški).
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V Savinjski dolini v drugi polovici 12. stoletja beležimo prisotnost več pomembnih rodbin, ki so zaznamovale dogajanje v tem in nadaljnjih stoletjih. Med njimi
so svobodni Žovneški, kasnejši celjski grofje, groﬁ Vovbrški, svobodni Kagri na
področju Zgornje Savinjske in Zadrečke doline ter groﬁ Bogne v okolici Dobrne.
Nekatere rodbine, kot so Kagri in Bogni, so se iz obravnavanega področja relativno hitro umaknile, medtem ko so vovbrški grofje in žovneški svobodniki še dolgo
oblikovali usodo doline. V slovenskem zgodovinopisju je bil dolgo spregledan in
ne dovolj ovrednoten pomen družine, imenovane po Ortu, gradu iz Traunseeja v
Gornji Avstriji. Njihovo prisotnost na Savinjskem domnevamo od prve polovice
12. stoletja, to je od časa, ko se družina v virih tudi sicer pojavi.1 Leta 1147 je namreč štajerski mejni grof Otakar potrdil zamenjavo posesti med samostanoma
Rein in Šentlambert. Med pričami sta na prvem mestu brata Wernhart in Henrik
von Staufen, takoj za njima brata Hartnid in Ortolf iz Orta, proti koncu pa je omenjen Wolfgang "von Sovne," torej iz Savinjske doline.2 Ta Wolfgang je bil v listini
gotovo zabeležen zato, ker je bil vitez (ministerial?) obeh bratov iz Orta. Okoli leta
1185 se je Hartnid iz Orta odpovedal svojim zahtevam do posesti pri vasi Berndorf, ki leži v Paltenthalu vzhodno od mesta Rottenmann, v korist samostana v
Admontu. Med pričami je naštet tudi Pernhard "de Cilie."3 Gotovo je vsaj od srede
12. stoletja naprej mogoče govoriti o prisotnosti Ortov v Savinjski dolini. Možna je
domneva, da so gospodje iz Orta prišli v Savinjsko dolino v povezavi z izumrtjem
Pozzuolske veje Vovbrških grofov okoli leta 1140. Na to se navezuje predpostavka, da naj bi na Savinjskem nasledili tudi njihovo funkcijo deželskih sodnikov.4 Ta
misel je v zadnjem času doživela nekaj argumentirane kritike,5 menim pa, da je
vprašanje deželskega sodnika na Savinjskem in s tem povezane problematike še
vedno odprto in čaka dokončnejši odgovor.
Najprej je potrebno gospode iz Orta 'umestiti' na njihove savinjske posesti.
Skorajda nemogoče je določiti razloge za prihod Ortov na področje Savinjskega.
Pircheggerjeva teza, da so Orti dobili od Vovbrških v fevd del nekdanjih Hohenwartskih posesti, je namreč povsem brez potrditve v virih in tako ostaja le hipoteza.6 Pirchegger v podkrepitev te teze navaja pojavljanje Hartnida IV. Ortskega
v vrsti prič listine koroškega vojvode iz leta 1217, kjer je naveden neposredno za

1

2

O Ortih na splošno: Heinz Dopsch, Die Länder und das Reich. Der Ostalpenraum im Hochmittelalter, v:
Österreichische Geschichte 1122–1278, Wien 1999 (dalje: Dopsch, Die Länder und das Reich), str. 282.
Nekoliko starejše, pa še vedno v marsičem nepreseženo delo. Viktor Handel-Mazzetti, Waltenstein und
Eppenberg und die Herren 'von Ort im Traunsee', v: Jahresbericht des Museum Francisco-Carolinum 66,
Linz 1908 (dalje: Handel-Mazzetti, Waltenstein und Eppenberg und die Herren 'von Ort im Traunsee'). Prva
omemba nekega Orta je iz leta 1138, ko se v virih pojavi prvi Ortski z značilnim imenom Hartnid.
1147, avgust 22. Graz; objavljeno v: Josef v. Zahn, Urkundenbuch des herzogtums Steiermark, I. Teil, Graz
1875 (dalje: StUB I), št. 263, str. 274.

3

1185; objavljeno v: StUB I, št. 662, str. 641. Regesta v: Jakob Wichner, Geschichte des Benediktiner Stiftes
Admont, II. Teil, Graz 1876 (dalje: Wichner, Geschichte des Benediktiner Stiftes Admont II), str. 182, op. 24.

4

Tako Hans Pirchegger, Landesf# rst und Adel in Steiermark während des Mittelalters, III. Teil, Graz 1958
(dalje: Pirchegger, Landesf# rst und Adel III), str. 224.

5

Predvsem: Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele. Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju,
(Thesaurus memoriae, Dissertationes, 5), ur. Miha Kosi, Ljubljana 2006 (dalje: Komac, Od mejne grofije do
dežele), str. 250–253, in Miha Kosi, Dežela, ki je ni bilo (tekst v pričujoči reviji).

6

Pirchegger, Landesf# rst und Adel III, str. 224.
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vovbrškim grofom Viljemom (takšnih listin je še nekaj), kar pa lahko z enako verjetnostjo razlagamo s sosedstvom posesti obeh družin. V prvi polovici 13. stoletja,
ko se pomnožijo ortske listine, vezane na področje savinjske marke, v virih namreč ni sledov o tesnejši povezavi, kaj šele o fevdni podrejenosti Ortov grofom
Vovbrškim. Edina izjema v tem kontekstu so krške posesti severno in vzhodno od
Celja (gradova Rosenberg pri Vojniku in Prežin), za katere smemo domnevati, da
so ju imeli Orti v sekundarnem fevdu od Vovbrških grofov. O tem bom razpravljal
kasneje.
Ugotovili smo že, da je o prisotnosti gospodov iz Orta v Savinjski dolini mogoče govoriti vsaj od srede 12. stoletja. Razprostranjenost njihovih posesti pomagajo rekonstruirati listine iz 13. stoletja, iz katerih izvemo, da je večina njihove
savinjske posesti obsegala prostor na mejnem področju med Savinjsko in Šaleško
dolino, na področju Polzele, Andraža nad Polzelo, Ložnice in Šmartnega ob Paki.
Njihovi militi so našteti v Polzeli, Hudinji, Prežinu nad Štorami ter severno od Šaleške doline v Guštanju, ki so ga imeli gospodje iz Orta v fevdu od bamberških
škofov od srede 12. stoletja dalje.
Hans Pirchegger domneva, da so vsaj od smrti Guntherja, zadnjega mejnega
grofa Savinjske marke,7 Orti upravljali tudi deželsko sodišče v Celju, ki naj bi ga
imeli v fevdu od koroških vojvod. S tem povezuje tudi pojavljanje Pernharda "de
Cilie" med ortskimi vitezi.8 Gospodje iz Orta so imeli poleg tega sodišča v fevdu od
avstrijskega deželnega kneza tudi deželsko sodišče ob Raabi.9 Upravljanje obeh
deželskih sodišč je bilo tako za ﬁnančno moč kot za družbeni status družine izjemno pomembno. Posamezni predstavniki družine so bili tudi štajerski maršali,10
kar je dodatno pripomoglo k utrjevanju njihovega gospodarskega, socialnega in
družbenega statusa. Plemenitniki iz Orta, ki izvirajo iz družine Traisen-Feistriških,
sicer veljajo za ministeriale štajerskega mejnega grofa,11 vendar na področju savinjske marke niso prisotni v zvezi s tem. Tu so imeli v upravljanju cerkvene fevde
(Guštanj, Prežin), posedovali pa so tudi bogato alodialno posest (ter morda dobili
od koroškega vojvode v fevd deželsko sodišče na Savinjskem), o čemer bom več
razpravljal v nadaljevanju.
Družina je imela na svojem matičnem področju na gornjeavstrijskem dokaj
velika alodialna posestva, kar je dejstvo, ki (med ostalimi) potrjuje njihov izvor v
visokosvobodni družini Traisen-Feistriških.12 Starejši raziskovalci so nasprotovali
temu enačenju iz dveh poglavitnih razlogov. Prvi je status družine; Traisen-Feistri-

7

Hans Pirchegger, Landesf# rst und Adel in Steiermark während des Mittelalters, I. Teil, Graz 1951 (dalje:
Pirchegger, Landesf# rst und Adel I), str. 38.

8

Okoli 1185, StUB I, št. 662, str. 641. Wichner, Geschichte der Benediktiner-Stift Admont II, str. 182, op. 24.

9

Pirchegger, Landesf# rst und Adel III, str. 217.

10

Kot taka sta bila v listinah titulirana Hartnid III. (1191) in Hartnid VI. (1249). Primerjaj: Handel-Mazzetti,
Waltenstein und Eppenberg und die Herren 'von Ort im Traunsee', str. 102; ter Pirchegger, Landesf# rst und
Adel III, str. 228.

11

Primerjaj: StUB I, št. 307, str. 309–310 ("de ministerialibus (marchionis de Styra) … Hartnit de Orth"); StUB I,
št. 393, str. 371–373 ("Hertnidus de Orte" je naštet med pričami na prvem mestu takoj za "Otakar marchio").
Še: Pirchegger, Landesf# rst und Adel III, str. 216.

12

Prim.: Dopsch, Die Länder und das Reich, str. 218, kjer izvaja družino iz Orta iz Ernesta Traisenškega.
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ški so pripadniki visokosvobodnega plemstva, medtem ko naj bi bili Orti le ministeriali štajerskega mejnega grofa oz. vojvode. Ta argument je novejše raziskovanje
preseglo na osnovi dejstva, da so imeli na matičnem področju okoli Traunseeja
Orti svoje alode in na tem področju ne moremo govoriti o nikakršni ministerialni odvisnosti od kogar koli, na področju štajerske mejne groﬁje pa so dejansko
nastopali kot štajerski ministeriali, vendar to nima zveze s statusom družine kot
takim. Nenazadnje je več pripadnikov družine opravljalo naloge štajerskega maršala, kar jih je uvrščalo med pomembnejše štajerske rodbine. O njihovi moči priča tudi seznam prisotnih plemičev na (neobstoječem) velikem turnirju spomladi
1224 v Brežah,13 kjer je Hartnid Ortski naštet med plemiči, ki so s seboj pripeljali
večje število svojih vitezov. Drugi argument za neenačenje obeh rodbin je dejstvo,
da so Traisen-Feistriški kot grb uporabljali krzno, medtem ko je ortski grb trojna
konica. Danes vemo, da so bile spremembe grbovne simbolike precej pogoste, torej da so družine uporabljale več različnih grbov.
Predvsem analiza posesti Traisen-Feistriških in Ortskih je pokazala, da je med
obema družinama treba potegniti enačaj in da Orti predstavljajo stransko vejo
mogočnih Traisenskih, ki je svojo matično družinsko vejo preživela za skoraj 150
let. Pripadnik družine, imenovane po gradu Ort, je prvič omenjen leta 1138, ko se
kot Ortski označuje Hartnid (I.); že on je bil, kar je zelo zanimivo in pomembno
dejstvo, povezan s Savinjsko dolino.
Poglejmo natančneje obseg posesti družine iz Orta na področju Savinjskega. Prvič se posredno omenja povezava gospodov iz Orta s Savinjsko dolino v že
omenjeni listini iz leta 1147. Med pričami navedeni "Volfkang de Soune" je skoraj
gotovo sodil med člane spremstva Hartnida in Ortolfa Ortska, vendar nam njegov
splošni predikat "iz Savinjske doline" ne pove prav veliko. Drugače je z naslednjo
listino, ki priča o povezanosti družine s Savinjsko dolino. Okoli leta 1185 sta se
Herand Wildonski in Hartnid iz Orta odpovedala svojim zahtevkom nad v listini
naštetimi posestmi v korist admontskega samostana.14 Med pričami je naveden
tudi "Pernhardus de Cilie." Ta navedba morda že namiguje na nalogo, ki naj bi jo
imeli gospodje iz Orta v Savinjski dolini – upravljanje deželskega sodišča v Celju.
Povsem logična se zdi Pircheggerjeva domneva, da je bil omenjeni Bernard iz Celja ortski uradnik (najverjetneje deželski sodnik v službi Ortov, ki so imeli v fevdu
deželsko sodišče) in se je kot tak znašel med pričami v listini, katere vsebina se
sicer tiče Zgornje Štajerske. Med omenjenima listinama je velik časovni razpon, ki
morda kaže na to, da gospodje iz Orta v 12. stoletju v Savinjski dolini še niso imeli
večjih posesti, temveč so imeli v fevdu le deželskosodnijski urad in zato še niso bili
očitneje prisotni pri dogajanju na jugu. Ponovno opozarjam na dejstvo, da so Orti
že ob samem začetku družine povezani s Savinjsko dolino, kar bi ob povezavi s
podatkom, da izhajajo iz družine Traisen-Feistriških, lahko pomenilo, da je njihov
prihod na Savinjsko povezan z dedovanjem po Traisenskih. Manjka pa kakršen

13

1224, april 26. – maj 8, povzetek v: August v. Jaksch, Monumenta historica ducatus Carinthiae, III. Teil (dalje:
MDC III), Klagenfurt 1904, št. 1871, str. 139.

14

Okoli 1185; objavljeno v: StUB I, št. 662, str. 641. Wichner, Geschichte des Benediktiner Stiftes Admont II, str.
182, op. 24.
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koli podatek o posestvih te mogočne rodbine tako daleč na jugu; edini (posreden) indic bi lahko predstavljal obstoj gradu Valdek ob cesti Vitanje – Slovenj
Gradec, ki ga sicer zgodovinsko spremljamo šele od začetka 13. stoletja,15 čeprav
ga umetnostni zgodovinar datira že v 12. stoletje.16 Ali je mogoče celo predpostaviti (sorodstveno) povezavo med "mejnim grofom" Gunterjem Hohenwartskim
oz. njegovim očetom Pilgrimom in Traisenskimi?
V 13. stoletju se začnejo množiti dokazi o prisotnosti gospodov iz Orta v dogajanju, ki se tiče Savinjske doline oz. njene širše okolice. Znova opozarjam, da so
nekajkrat omenjeni ob Vovbrških groﬁh, kar relevantneje razlaga soseščina obeh
družin na področju Savinjske doline17 in Guštanja18 kot z viri nepotrjena fevdna
odvisnost med družinama. Ortski so sodelovali pri podelitvi posesti avstrijskega in
štajerskega vojvode Leopolda VI. Žičkemu samostanu leta 120719 ter pri dogodkih
ob postavitvi kamnitega mostu čez Savo v Zidanem Mostu leta 1224.20 Iz gradiva
ni mogoče razbrati, ali so bili prisotni 'le' kot ministeriali štajerskega vojvode ali
tudi kot zainteresirani posestniki sosednjih zemljišč. Že pet let kasneje se stanje
spremeni. Ohranjena je listina iz leta 1229, ki prva natančneje opredeljuje posest
gospodov iz Orta v Savinjski dolini.21 Z njo je Ušalk iz Prekope, milit Hartnida IV.
iz Orta,22 podelil samostanu v Gornjem Gradu v blagor svoje duše in duš svojega
(očitno že pokojnega) sina in svojih pokojnih staršev dve kmetiji pri Andražu pri

15

Dušan Kos, In Burg und Stadt. Spätmittelalterlicher Adel in Krain und Untersteiermark, Wien 2006 (dalje:
Kos, In Burg und Stadt), str. 441.

16

Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. 4. del: Med Solčavskim in Kobanskim, Ljubljana 1993, str.
120–122, kjer opozarja na značilno romansko gradnjo in na tip romanske stolpaste stavbe prvotnega
gradu.

17

Najverjetneje drži mnenje Hansa Pircheggerja, da so Orti prišli do posesti v okolici Celja tako, da so jih dobili
v fevd od grofov Vovbrških, ki so po smrti mejnega grofa Guntherja le-tega nasledili (Pirchegger, Landef# rst
und Adel III, str. 224s.

18

Npr.: 1215, junij 3.; v: Josef v. Zahn, Urkundenbuch des herzogtums Steiermark, II. Teil, Graz 1879 (dalje: StUB
II), str. 207 ("Willehalmus comes de Hunenburc … Hartnidus de Ort"); 1217; v: Avgust v. Jaksch, Monumenta
historica ducatus Carinthiae, IV. Teil (dalje: MDC IV), Klagenfurt 1906, št. 1748, str. 90 ("comes Willehalmus
de Hunenburc, dominus Hartnidus de Orte").

19

1207; objavljeno v: Franc in Milko Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev, 5. knjiga, Ljubljana 1928 (dalje: Kos,
Gradivo V), št. 122, str. 70. Glej tudi: Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, Maribor 1991, str. 55–56, kjer
je vsebina listine natančno analizirana.

20

1224, februar 8. Maribor; objavljeno v: Jože Mlinarič, Gradivo za zgodovino Maribora (dalje: GZM) I, Maribor
1975, str. 57; regest v: Kos, Gradivo V, št. 386, str. 198.

21

1229 marec 4.; orig. perg. listina v Nadškofijski arhiv Ljubljana (dalje: NALj), vrsta gornjegrajskih listin, list. št.
462. Objavljeno v: Kos, Gradivo V, št. 499, str. 249; StUB II, št. 262, str. 358.

22

Tega prekopskega milita smo spoznali že ob obravnavi kunšperškega Hekenberga, ko se je leta 1247 pravdal
s samostanom za motniško posest. Zato nas preseneti nadaljnja usoda te družine. Čeprav presega zadano
vsebino razprave, želim opozoriti, da najdemo naslednika (vnuka ali morda celo pravnuka) omenjenega
prekopskega viteza leta 1336 kot svibenjskega fevdnika na Dolenjskem. Tega leta je namreč Ušalk iz Prekope
potrdil, da imata skupaj z ženo Dimuto od Jurija Svibenjskega v zajmu tri hube v Trebanjski dolini (1336, julij
10.; prepis v Steiermärkisches Landesarchiv Graz (dalje kot: StLA), št. 2102b: "Ich Veschalch von Prekop vnd
mein wirtin Diemut vnt vnser erben vergehen ... daz wir ... dem edeln manne hern Georgen von Scherffenberch
vnd seiner wiertin vrawen Chuengunten vnd iren erben drei hueben versaczt haben die in Treental gelegen sint
dacz Ponikel czwo auf der ain waz Maerein cze den czeiten gesezzen sint dacz Ponikel czwo auf der ain waz
Maerein cze den czeiten gesezzen auf der andern waz Mathei gesezzen auch cze den czeiten, die dritte hueb
leit dacz Giser da waz Thomas ze den czeiten auf gesezzen ...". Poleg Ušalka je listino pečatil še vitez Rudolf iz
Žovneka.

569

T. Ravnikar: Posesti plemi{ke dru`ine iz Orta na Savinjskem

Polzeli. Istočasno si je zaželel, da bi bil skupaj s svojimi nasledniki pokopan v samostanu. Najverjetneje je šlo za dar, katerega glavni namen je bil pridobiti prostor za
družinsko grobnico v samostanu, to je v imenitnem prostoru in v imenitni družbi
drugih plemiških rodbin, ki so tam našle zadnje počivališče.23 Med pričami v listini
so našteti celjski župnik Rupert, Henrik Polzelski, Werhard "de Owe" (verjetno iz
Zaloga pri Žalcu), Oto sodnik iz Polzele, Markvard iz Hotunjščice (ali Hudinje24)
in Janez iz Prežina. Posest Ortov je bila očitno dokaj razvejana. Prekopa leži vzhodno od Vranskega, od koder je posest segala še v Polzelo, Andraž in Zalog, kjer
domnevamo večjo strnjeno posest; severno od Celja so morda imeli svojo posest
ob Hudinji ter vzhodno od Celja v fevdu krški grad Prežin (danes Prožinska vas).
Omenjena listina je bila, glede na prisotne priče, ki so vse savinjske provinience,
zapisana bodisi v samostanu bodisi v Celju. Ali je mogoče postavljati "sodnika" Ota
Polzelskega v zvezo z domnevnim deželskim sodiščem za Savinjsko dolino ali pa
gre za sodnika manjšega patrimonialnega sodišča, ostaja (vsaj po mojem mnenju)
še vedno odprto. Menim pa, da je pod oznako "iudex de Helenstein" verjetneje domnevati krajevno oznako izvora Otona in ne krajevno oznako sedeža sodišča.
Hartnid IV. iz Orta se je po tem dogodku odpravil proti severu na svoja druga
posestva na štajerskem in gornjeavstrijskem. Tam je septembra istega leta izdal listino, v kateri je priznal sekovskemu samostanu določene pravice nad posestvijo,
ki mu jo je podelil njegov oče.25 Na poti ga je spremljal vsaj en predstavnik savinjskih militov, Herman II. iz Prežina, brat zgoraj omenjenega Janeza,26 ki je prav tako
pričal v omenjeni listini. Tudi po tej listini zeva večja časovna vrzel do naslednje
omembe, ki povezuje Orte z njihovimi savinjskimi posestmi.
Ob posesti gospodov iz Orta v Polzeli in njeni okolici se srečamo z vpraša23

Npr. Žovneški (prim.: Jože Mlinarič, Celjani in njihov odnos do samostanov, v: Celjski grofje, stara tema –
nova spoznanja, Celje 1998, str. 125–143, posebej str. 126) in Kacenštajnski, za katere vemo, da so že pred
letom 1243 pokopavali v svoji grobnici v samostanski cerkvi (1243, november 10; orig. perg. listina v NALj,
vrsta gornjegrajskih listin, št. listine 612).

24

Za sedež tega milita sta možni obe lokaciji. Pavle Blaznik locira tega viteza (in tudi ostale), ki se imenuje kot
"de Chutenpach," "de Guthempach," "der Chutenpacher," v Hudinjo, vas pri Celju (Pavle Blaznik, Historična
topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do leta 1500, I. del A–M; II. del N–Ž,
Maribor 1986 (dalje: Blaznik, Topografija), str. 292–293), medtem ko npr. Janko Orožen locira omenjene
viteze v Hotunjščico, "dvor pod Goro Oljko pri izlivu Hotunjščice v Ložnico" (Janko Orožen, Zgodovina Celja
in okolice, I. del, Celje 1971, str. 121). Ob pregledu navedb, ki jih je skrbno zbral Pavle Blaznik, opazimo,
da se tiste, ki se nedvomno nanašajo na Hudinjo, vedno zapisujejo kot "Chodinie," "Chodin," "Kodin" ipd,
medtem ko se tiste, ki so nedvomno povezane z nelociranim dvorom, zapisovane kot "de Chutenpach," "der
Chuedenpacher" ipd., kar govori bolj v prid tezi, da imamo opravka z dvema lokacijama in da moramo raje
sprejeti lociranje Janka Orožna na področje potoka Hotunjščica kot v vas Hudinja. O tem govori tudi dogajanje iz leta 1278, ko je pokojni Berchtold "de Chuttenpach" v svojem testamentu zapustil gornjegrajskemu
samostanu eno hubo v Grebencu (zaselek v Dobriču pod goro Oljko), za kar si je izprosil aniverzarij (1278;
orig. perg. listina v NALj, vrsta gornjegrajskih listin, št. listine 1130), kar nedvomno govori o tem, da je Bertold
zasedal dvor na področju pod goro Oljko in ne severno od Celja. Ne more pa biti nobenega dvoma o posesti
gospodov iz Orta na področju severno od Celja. Leta 1263 je tako v ortski listini med pričami mogoče najti
tudi krškega ministeriala(!) Henrika z Rosenberga (Rožnega vrha), katerega prisotnost kaže na ortsko posest
na področju zahodno od Vojnika. Spoznali bomo tudi krški Prežin, ki so ga prav tako imeli v fevdu gospodje
iz Orta od krške škofije ter ga dajali dalje v sekundarni fevd.

25

1229, september 17.; objavljeno v: StUB II, št. 263, str. 359.

26

Prežinski so bili, prav tako kot Roženberški, sicer krški ministeriali, grad Prežin pa je bil krški grad. To pomeni, da so imeli Orti očitno Prežin v krškem fevdu in ga kot takega oddajali dalje Prežinskim v sekundarni
fevd ("afterlehen"). Dejstva, da so Orti posedovali Prežin kot krški fevd, ne omenja (ne sprejema?) Dušan Kos
(Dušan Kos, Vitez in grad, Ljubljana 2005 (dalje: Kos, Vitez in grad), str. 352).
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njem polzelskih plemičev. Ti verjetno niso bili ortski ministeriali;27 za to trditev
manjka kakršen koli tudi najbolj posreden indic. V virih jih lahko spremljamo dokaj kratek čas – med letoma 1245 in 1286 – jasna pa je njihova tesna povezava z
nastankom malteške komende. Zelo na kratko povzemam zgodbo družine, kot
jo rekonstruiramo na podlagi redkih ohranjenih virov. Polzelska fara je konec 13.
stoletja prešla v roke ivanovcev, malteškega viteškega reda. V zvezi s tem se prvič omenja leta 1323. Posredna omemba komende v Polzeli je malo starejša in
se časovno povsem ujema z domnevnim izumrtjem gospodov iz Polzele, ki jim
pripisujemo zasluge, da so ta meniški red pripeljali v Savinjsko dolino. Prvič se
omenja brat Werner, komtur pri Sv. Petru in na Polzeli, v listini, ki je nastala leta
1297 ali 1298.28 Malteške viteze oz. ivanovce je kot kaže pripeljal v Polzelo savinjski arhidiakon in polzelski župnik Hartwig, ki je bil med letoma 1269 in 1286 tudi
lastnik gradu Polzela/Heilenstein. Hartwig je bil najverjetneje brat polzelskega viteza Friderika. Ta Friderik Polzelski je prvič omenjen že leta 1245 in 1246, nato
leta 1262 in nazadnje v dveh listinah leta 1263, ko se v eni od njiju pojavlja skupaj z bratom Wigandom, v drugi pa so našteti trije bratje "Fridericus, Wigandus,
Sifridus de Helfenstein(!)." Povsem verjetna je domneva Dušana Kosa, da je v isto
družino sodil polzelski župnik Hartwig, ki se kot župnik prvič omenja leta 1263
v že citirani listini ("Hertwicus plebanus in Haelnsteyn"). Hartwik je nato dosegel
položaj savinjskega dekana ("Hertwicus decanus Saunie plebanus in Helenstayn"),
na katerem je deloval vsaj med letoma 1269 in 1286. Leta 1308 je bil v Polzeli župnik Peregrin in v približno tisto obdobje uvrščamo nastanek polzelske komende.
Ivanovci so potem nastavljali svoje redovne duhovnike za dušne pastirje v Polzeli
vse do leta 1780.
V zvezi z najzgodnejšo zgodovino Polzele je treba popraviti še en podatek,
ki se ponavlja v slovenski strokovni literaturi. Plemič "de Helenstein," ki ga je večina avtorjev povezovala z 'našo' Polzelo, je omenjen leta 1170, in sicer kot priča
v listini, s katero je cesar Friderik I. (Barbarossa) sprejel samostan v Št. Pavlu na
Koroškem v posebno zaščito in mu podelil trg Velikovec. Med pričami je na zelo
visokem in pomembnem mestu Degnard "de Helenstein."29 V šentpavelski listini,
datirani med letoma 1193 in 1220, sta navedena omenjena brata Deginhart in
Reinbert, ki se ju je prav tako povezovalo s področjem Polzele; podelila sta posest
svoje matere, in sicer eno hubo "aput Mvor," ki jo je nato samostan povsem odkupil v protivrednosti dveh mark.30 V prikazu posesti šentpavelskega samostana, ki
je nastal v približno istem času kot zgoraj navedena listina, je naveden Walter iz
Polzele, ki ima skupaj s svojimi sinovi tri šentpavelske kmetije v Savinjski dolini.31
V 12. stoletju poznamo še neko Nežo/Agnes, ki je kot "laica de Haelensteine" za-

27

Drugače Kos, Vitez in grad, str. 351.

28

Jože Mlinarič, Malteški red na Slovenskem. V: Glavarjev simpozij v Rimu, Celje 1999, str. 17–25.

29

1170, marec 19., Lipnica, MDC III, št. 1140, str. 428. Primerjaj: Dušan Kos, Med gradom in mestom. Odnos
kranjskega, slovenještajerskega in koroškega plemstva do gradov in meščanskih naselij do začetka 15. stoletja, Ljubljana 1994 (dalje: Kos, Med gradom in mestom), str. 92.

30

1193–1220, MDC III, št. 1419, str. 545.

31

1193–1220, MDC III, št 1426, str. 548–551.
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pisana v bratovščinski knjigi sekovske cerkve. V nekrologu proštije v Dobrli vesi
je omenjena kot "Agnes de Helenstein," ki je cerkvi podelila kmetije in njihov pridelek pri Klopinskem jezeru. Toda Neža se vedno omenja v zvezi s posestmi na
Koroškem in jo lahko le s pridržki povezujemo s Savinjsko dolino. Treba je povedati, da je tudi koroški grad Helenenstein nad Klopinskim jezerom, kamor koroški
zgodovinarji običajno postavljajo Nežo, v pregledih gradov označen kot mitološki (sagenhaft) in torej tudi ta teza nima trdnejših temeljev kot polzelska.
Drugače je z Degnardom de Helensteinom. Ta ne sodi ne na Heilenstein/Polzelo (kar sem do pred nedavnim domneval tudi sam pod vplivom koroške zbirke
listin, Kosovega Gradiva za zgodovino Slovencev ter mnogih tekstov, med katerimi naj kot enega zadnjih omenim besedilo Dušana Kosa Med gradom in mestom,
92) ne na Helenstein/Klopinsko jezero, temveč na grad Hellenstein v kraju Heidenheim v nemški deželi Baden W# rttenberg in je bil eden glavnih svetovalcev
in spremljevalcev nemškega cesarja Friderika I. Barbarosse.32 Potemtakem lahko
v 12. stoletju z gotovostjo postavimo v Polzelo le Walterja iz Polzele, ki je imel s
sinovi v fevdu tri šentpavelske kmetije na savinjskem, ki jih opat Ulrik ni mogel
pridobiti nazaj v samostansko posest. Prej omenjena brata Deginhart in Reinbert
tako izpadeta iz zgodovinske slike Polzele, saj ni mogoče enačiti Degnarda iz Hellensteina iz leta 1170 in Deginharda, Reinbertovega brata.
V kontekstu predstavljanja Ortov in njihovih savinjskih posesti se ponovno
vračam k Neži iz Helensteina. V petem zvezku koroških listin je navedena v dveh
različnih listinah. V že citirani listini, ki je nastala v času po letu 1277, izvemo, da
je bila takrat že pokojna. Beda Schroll je ohranil v regestu danes izgubljeno listino,
ki je nastala med letoma 1272 in 1277, to je tik pred njeno smrtjo, in je, čeprav je
ohranjena le kot regest, mnogo povednejša, kot je to lahko skromen nekrološki
zapis.33 Zanimivo je, da Hermann Wiessner v sami listini locira "Helenstein" v Helenenstein oz. Jaunstein/grad Podjuna jugovzhodno od Dobrle vesi, medtem ko v
imenskem registru na koncu zvezka obe omembi Neže Polzelske locira v Polzelo
v Savinjski dolini.34 Poglejmo najprej, kaj je s Helenensteinom, kamor H. Wiessner
locira Nežo ob objavi samega vira.
V pregledu gradov in ruševin, ki ga je sestavil Franz X. Kohla, najdemo grad
"Helnstein." F. X. Kohla pravi, da je to mitološki grad, ki naj bi ležal južno od Klo-

32

Primerjaj: Heinz B# hler, Degenhard von Hellenstein, v: Adel, Kl# ster und Burgherren im alten Herzogtum
Schwaben, Weißenhorn 1997, str. 25–72, in nato še isti, Heidenheim im Mittelalter. Besitzgeschichte –
Topographie – Verfassung, prav tam, str. 283–339. S tem seveda popravljam svoje napačno enačenje
Degnarda s Polzelo, kar sem prevzel pod vplivom Dušana Kosa, Med gradom in mestom, str. 92; to popravlja
tudi sam v popravljeni in dopolnjeni izdaji z naslovom Vitez in grad, str. 351, op. 812. Zgolj nakažem naj
zanimivost: družina bavarskih mejnih grofov Cham–Vohburških, iz stranske veje katerih naj bi izhajal tudi
Diepold Kager, ki je skupaj z ženo Truto leta 1140 predal svojo posest na zgornjesavinjskem oglejskemu
patriarhu, na polovici posesti pa dal ustanoviti znameniti benediktinski samostan v Gornjem Gradu, je bila
tesno povezana s področjem Heidenheima in z družino Hellensteinskih, kar seveda dodatno vznemirljivo
zabeli možne dinastične kombinacije.

33

1272–1277: Beda Schroll, Urkundenregesten des Augustiner Chorherrenstiftes Eberndorf in Jauntal, št. XII.,
Klagnefurt 1870, str. 30. Tudi: Herman Wiessner, Monumenta historica ducatus Carinthiae, V. Teil, Klagenfurt
1956 (dalje: MDC V), št. 102, str. 71.

34

MDC V, Namenregister, str. 460.
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pinskega jezera, vendar je njegova točna lokacija neugotovljiva.35 V novejšem delu
o koroških gradovih, ki ga je pripravil sam H. Wiessner, ta grad iščemo zaman,36
kar pomeni, da preučevanje koroških gradov ni dalo nobenih novih podatkov, ki
bi predstavljali zadržek pri lociranju Neže v Polzelo. Natančneje torej poglejmo
regesto, nastalo med letoma 1272 in 1277. V njej je Neža označena kot plemenita
gospa (v regesti kot "die edle matrona"), nato pa izvemo, da je podelila samostanu
v Dobrli vesi posestva in pridelke pri Klopinskem jezeru/Klopeinersee in v Breški
vasi/Pirkdorf pri Pliberku/Bleiburgu.37 Posestva je podelila pod pogojem, da v samostanu molijo za dušo njenega umrlega sina Hartnida, po njeni smrti pa tudi za
njeno dušo, ter da morajo navedena posestva ostati v odvetništvu njenega vnuka
Hartnida. Imena njenega sina in vnuka nezgrešljivo kažejo na rodbino Ortov, toda
pregled listin ne daje jasnih odgovorov in tako ostajata lik Neže Polzelske in njena
povezava z rodbino Ort povsem nejasen.38 Vse Nežine posesti, ki smo jih spoznali
v regesti iz 70-ih let, so bile v Podjuni, kar napotuje k iskanju njene provinience
na Koroškem ter ponovno obudi misel na "mitološki" grad Helenenburg južno od
Klopinskega jezera.39
Preden zaključimo diskurz o Polzelskih, je potrebno omeniti še listino iz decembra leta 1245,40 s katero sta brata Friderik in Hartnid Ptujska odstopila samostanu v Št. Pavlu patronatske pravice pri cerkvi sv. Jurija poleg "njunega" gradu
Kamen/Stein v Labotski dolini. Kot priča je pri tem aktu sodeloval tudi neki "Fridericus de Haelensteyne," sicer ministerial gospodov iz Orta, ki ga srečamo npr.
v ortski listini iz leta 1248, o kateri bo več zapisano kasneje. Prisotnost ortskega
ministeriala v ptujski listini si morda lahko razlagamo z oslabljenim položajem
gospodov iz Orta zaradi ujetništva, v katerem je v tem času umiral Hartnid V., ter
mladoletnosti njegovega sina.41
Vrnimo se k usodi družine Ort in njihovih posesti v Savinjski dolini. Kot je
videti iz ohranjenih listin, je bil Hartnid V. angažiran v dveh bojih. Najprej se je
zapletel v upor proti avstrijskemu in štajerskemu vojvodi Babenberžanu Frideriku "Prepirljivcu," kjer je nastopal na strani cesarja Friderika II. (1197–1250) in se

35

Franz X. Kohla, Kärntens Burgen Schl# sser und Wehrhafte Stätten, Klagenfurt 1953, str. 122. Prav tako v
novejši izdaji: Kärntens Burgen, Schl# sser, Ansitze und Wehrhafte Stätten, Klagenfurt 1973 (Kohla, Kärntens
Burgen Schl# sser und Wehrhafte Stätten – druga izddaja), str. 119.

36

Hermann Wiessner und Gerhard Seebach, Burgen und Schl# sser in Kärnten, II. Teil: Klagenfurt, Feldkirchen,
V# lkermarkt, Dunaj 1980.

37

1272–1277, maj 5.; v: MDC V, št. 102, str. 71: ("ius unius sagenae iuxta lacum sancti Georgii, duos mansos sitos
in villa Pirchdorff et unum mancipium scilicet filiam Rainaldi cum liberis suis Alheit dictam").

38

Možno bi bilo špekulirati z domnevo, da izvira Neža Polzelska iz veje Burcharda in ne Reinberta Cmureškega
(verjetno sta oba sorodstveno povezana po ženski liniji, glej: Hans Pirchegger, Landesf# rst und Adel in
Steiermark während des Mittelalters, II. Teil, Graz 1955 (dalje: Pirchegger, Landesf# rst und Adel II), str.
295–311 – razprava Otta Lamprechta v Pirchegger, Landesf# rst und Adel I, str. 152); ta misel bi dobila veljavo ob predpostavki, da sta Burchard Cmureški in Burchard Kager v sorodstvu, vendar so to le ugibanja brez
dokazov v virih.

39

Primerjaj tudi: Jože Mlinarič, Malteška komenda na Polzeli, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, letnik 28 (1980), št. 3, str. 170, op. 10.

40

1245, december 13.; objava v: Kos, Gradivo V, št. 872, str. 412; StUB II, št. 463, str. 576.

41

Več o tem v: Tone Ravnikar, Po zvezdnih poteh. Savinjska in Šaleška dolina v visokem srednjem veku. Velenje
2007 str. 98–100.
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zato zapletel v vojno s sekovskim škofom.42 Ko je vojvoda zmagal, se je Hartnid
poskušal s škofom poravnati.43 Po smrti zadnjega moškega predstavnika rodbine
Cmureških, Reinberta II., se je kot cmureški zet zapletel še v boj za dediščino po
Cmureških in pri tem nastopal proti Reisberškim. Bil je poražen, saj so ga ujeli
Stubenbergi, izgubil je grad Wachseneck in v ujetništvu leta 1245 umrl.44 Sin, Hartnid VI., je bil ob smrti očeta mladoleten in je njegova mati Elizabeta leta 1248 v
njegovem imenu izdala listino, ki se nanaša na savinjske posesti. Moč Ortov se je
seveda po dvojnem porazu Hartnida V. vsaj prepolovila, česar Hartnid VI. ni mogel
popraviti.
Podroben vpogled v listino iz leta 124845 omogoča bolj natančno določitev
razprostranjenosti posesti rodbine Ortov. Leta 1248 je prišlo do dogovora med
Elizabeto, vdovo po Hartnidu V. Ortskem, in njenim sinom Hartnidom VI. na eni
strani ter Hartnidom Ptujskim na drugi strani, in sicer v zvezi z delitvijo potomcev
Hermana Katzensteinskega, ptujskega vazala ("qui proprietate spectare dinoscitur
ex antiquo ad dominum Hertnidum de Bettov suosque heredes"), in Kunigunde,
ortske vazalke ("que nobis attinet proprietate"). Taki dogovori so bili v srednjem
veku dokaj običajni in tudi ta ne bi bil nič posebnega, če ne bi vzpodbujal nadaljnjega razmisleka. Herman je bil sin Dipolda I. Katzensteinskega in je živel približno do leta 1255, ko se zadnjič omenja skupaj z bratom Dipoldom II.46 Kasneje
ga ne srečamo več, torej je najverjetneje umrl zgodaj in brez potomcev. Leta 1283
srečamo med nunami samostana Sv. Jurija na Jezeru omenjeno Kunigundo "de
Swarczenstayn," ki je prav verjetno vdova po pokojnemu Hermanu in bi torej sodila v ortsko vazalno rodbino, ki je upravljala grad Švarcenštajn v Lazah pri Velenju.47 Grad je potemtakem v prvi polovici 13. stoletja (v nasprotju z uveljavljenim
prepričanjem, ki ga datira šele v 14. stoletje) že stal in bi prešel v roke Žovneških v
drugi polovici 13. stoletja po izumrtju družine Ortov ali pa leta 1322 preko žovneškega dedovanja po Vovbrških groﬁh.48
Tezo lahko dodatno podkrepimo: leta 124549 in 124650 je v dveh ptujskih listinah med pričami naveden že omenjeni Friderik Polzelski ("Fridericus de Haelen-

42

Hans Pirchegger, Geschichte der Steiermark bis 1282, Graz–Wien 1931, str. 199–204.

43

1239, november 20. Dunaj; objavljeno v: StUB II,, št. 373, str. 484.

44

Povzeto po: Handel-Mazzetti, Waltenstein und Eppenberg und die Herren 'von Ort im Traunsee', str. 104106, in Pirchegger, Landesf# rst und Adel III, str. 215–228.

45

1248; objavljeno v: StUB Ergänzungs-Heft, št. 58, str. 37.

46

1255, marec 31. Ptuj; objavljeno v: Gradivo VI/1, št. 269, str. 271; Josef v. Zahn, Urkundenbuch des herzogtums Steiermark, III. Teil, Graz 1903 (dalje: StUB III), št. 174, str. 256.

47

1283, marec 21., St. Georgen am Langsee; objavljeno v: MDC V, št. 542, str. 346. Opozoriti je potrebno, da je
možna tudi drugačna razlaga, in sicer da sodi imenovana Kunigunda na grad Schwartzenstein na zahodnem
Koroškem (blizu Paterniona). To je med drugimi zagovarjal tudi Kohla, Kärntens Burgen, Schl# sser, Ansitze
und Wehrhafte Stätten – druga izdaja, str. 289. Glede na zgoraj zapisane povezave in navedene listine se mi
zdi verjetnejša razlaga, ki jo podajam v besedilu.

48

Primerjaj: Tone Ravnikar, Vzhodna polovica Šaleške doline v srednjem veku, v: Velenje. Razprave o zgodovini
mesta in okolice, Velenje 1999, str. 179–181.

49

1245, december 13., Ptuj; regest objavljen v: Kos, Gradivo V, št. 872, str. 412.

50

1246, Ptuj; regest objavljen v: Kos, Gradivo V, št. 896, str. 423.
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stein"). Prva listina govori o obveznostih, ki sta jih imela brata Friderik in Hartnid
Ptujska do samostana v Št. Pavlu in bi navzočnost Polzelskega lahko razlagali v
zvezi s šentpavelskimi posestmi, ki jih je ta imel na področju Polzele, in omenjeno
povezanostjo šentpavelskega samostana in polzelskih vitezov. Druga listina sugerira drugačno razlago. V njej je Hartnid Ptujski iz ljubezni do Dipolda I. Kacenštajnskega in njegovega tam pokopanega sina Gebharda podelil gornjegrajskemu
samostanu določene posesti v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. Ta podelitev je
sledila prvi podelitvi posesti samostanu (z istim namenom), ki je bila izvedena
tri leta prej,51 pri kateri pa Friderik Polzelski še ni sodeloval. Kako torej razložiti
omenjeno (ne)pojavljanje polzelskega plemiča v ptujskih listinah? Na osnovi povedanega se mi zdi najverjetnejša sledeča teza: polzelski plemič, ortski ministerial
Friderik, je v dveh ptujskih listinah nastopal skupaj s Kacenštajnskimi, s katerimi je
očitno v tem času prišlo do navezovanja sorodstvenih vezi, to je do predporočnih
pogajanj. Predvidevam, da je Friderik Polzelski oče neimenovane ortske vazalke
(domnevam, da je to Kunigunda Švarcenštajnska), ki se je poročila s Hermanom I.
Kacenštajnskim, zaradi česar sta oba seniorja, Ptujski in Ort, leta 1248 sklenila pogodbo o nasledstvu. Predpostavko seveda dodatno podkrepljuje dejstvo, da ležijo
posesti gradu Polzela in grad Švarcenštajn v neposrednem sosedstvu.
S tem smo posest Ortov še nekoliko razširili, predvsem pa geografsko logično
zaokrožili. Področje med Polzelo in Velenjem, ki ga zaznamujejo vasi in zaselki
Zalog, Andraž, Ložnica, Laze, Arnače s Kotami in Silova, tvori geografsko celoto in
je bilo kot kaže v celoti last ortske družine.
Že 1249. leta je postal Hartnid VI. polnoleten in je začel izdajati listine. Kot
že njegovi predniki je tudi on opravljal službo štajerskega maršala. Ena od zadnjih
izdanih listin omogoča dokončno zaokrožitev ortske posesti. Leta 1262 je podelil gornjegrajskemu samostanu dve hubi v Šmartnem ob Paki in dve v Rečici (ob
Paki) ("quatuor mansos scilicet duos in Paka prope sanctum Martinum et duos in
Retschitz ") ter obljubil, da ne bo zahteval nobenih odvetniških pravic nad kmetijo
Blagotinšek v Andražu ("bona Blagotyn nominata"), ki so jo samostanu podelili
njegovi predniki.52 Ker je prišlo pri lociranju teh podelitev v literaturi do napak,
naj poudarim, da je omenjena vas "Retschitz " nedvomno Rečica ob Paki in ne Rečica ob Savinji,53 kjer družina iz Orta svojih posesti nikoli ni imela, kraja Rečica ob
Paki in Šmartno ob Paki pa ležita drug ob drugem; tako lociranje je seveda edino
mogoče.54 S tem se slika strnjene posesti družine Ort, ki je segala od Polzele preko
Šmartnega ob Paki in na sever skoraj do Velenja, zaokrožuje in dopolnjuje. V primeru posesti "Blagotyn" gre za področje še danes stoječe kmetije Blagotinšek, kar
dokazuje tudi listina Hartnidovega svaka Albera Feldsberškega iz naslednjega leta,

51

1243, november 10, Ptuj; regest objavljen v: Kos, Gradivo V, št. 821, str. 391.

52

1262, april 21.; orig. listina v: NALj, št. 797; objava v: Heinrich Appelt und Gerhard Pferschy, Urkundenbuch
des Herzogtums Steiermark. IV. Teil, Wien 1975 (dalje: StUB IV), št. 61.

53

Blaznik, Topografija II, str. 217.

54

Pirchegger, Landesf# rst und Adel III, str. 220, je formulacijo iz listine "bona Blagotyn" prevedel kot
"Gottesgaben" – božji dar in zato celotno listino prevedel napačno: Hartnid iz Orta ne bo zaradi božjega daru
zahteval nobenih odvetniških pravic nad podeljenima hubama v Rečici in Šmartnem ob Paki!
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Listina Hartnida VI. iz Orta za gornjegrajski samostan (1262, april 21.; orig. listina v: NALj, št. 797)

s katero je podelil gornjegrajskemu samostanu dvor Kasesnik (kmetija v Andražu,
blizu kmetije Blagotinšek), ki leži pri kmetiji Blagotinšek ("curiam, quae dicitur
apud Edlingen sitam penes Blagotingen").55 Prav verjetno je, da je Hartnid z listino
leta 1262 le potrdil podelitev iz leta 1229, ko je milit Ušalk iz Prekope z dovoljenjem Hartnida IV. podelil dve hubi v Andražu.
Hartnid VI. je umrl še istega leta. Zadnja vest o njem je zapisana 1. maja, ko
sta bila skupaj s Friderikom Ptujskim na Dunaju.56 25. julija 1262 je kralj Otakar
prevzel odvetništvo nad posestvijo sekovskega samostana v vzhodni Štajerski in
upravo deželskega sodišča v okrožju Raab na gornjeavstrijskem (vse to je bilo prej
v rokah Ortov)57, kar pomeni, da je bil Hartnid takrat že mrtev. Salzburški nadškof
Ulrik (pred tem je bil sekovski škof) je odklonil cerkveni pokop; njegova sestra
Gizela je morala predati sekovskemu škofu 5 militov z družinami in za 10 mark
posesti, da je omogočila bratu krščanski pokop. Ta nenavadna drža sekovskega
škofa je verjetno posledica vojne, ki jo je njegov oče bil proti sekovski škoﬁji v

55

1263, september 12. Celje; objavljeno v: StUB IV, št. 117, str. 74.

56

1262, maj 1. Dunaj; objavljeno v: StUB IV, št. 62, str. 40. Primerjaj tudi: Pirchegger, Landesf# rst und Adel III,
str. 220.

57

Albert von Muchar, Geschichte des Herzogthums Steiermark, V. Theil, Grätz 1850 (dalje: Muchar, Geschichte
des Herzogthums Steiermark V), str. 295.
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Grb Ortov na listini Hartnida VI. (1262, april 21.;
orig. listina v: NALj, št.
797)

40-ih letih. Gizela je bila poročena z Alberom Feldsberškim, ki je po smrti svojega
svaka v dveh listinah potrdil (verjetno namesto svoje žene) Hartnidove dajatve
gornjegrajskemu samostanu.58 Med pričami je treba omeniti krškega milita Henrika z Rožnega vrha (Rosenberga). Grad Rosenberg je stal na področju Rožnega
vrha (vas Gradišče zahodno od Vojnika) in ga lahko morda povezujemo z že leta
1229 izpričano posestvijo gospodov iz Orta na področju Hotunjščice ali Hudinje.59 Nenavadno je, da najdemo v obeh listinah med pričami omenjene tudi viteze Zbelovske. V kakšnem razmerju so bili Zbelovski z Gizelo ali njenim možem, ni
mogoče razbrati. 29. junija 1263 je tudi koroški vojvoda Ulrik potrdil gornjegraj-

58

1263, september 12. Celje; objavljeno v: StUB IV, št. 116, str. 73–74. 1263, september 12. Celje; objavljeno v:
StUB VI, št. 117, str. 74.

59

Najverjetneje je iz gradu na Rožnem vrhu tudi neki "Heinricus de Rosinbach," ki je nastopal kot priča v listini
Henrika IV. Andeškega za posest ob Muri leta 1211 (1211, august 24. Slovenj Gradec; objavljeno v: Dušan Kos
(ur.), Celjska knjiga listin I. Listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341, Ljubljana–Celje 1996 (dalje:
CKL), št. 9, str. 34; StUB II, št. 114, str. 171:). Naveden je med Weriandom Vojniškim in Ulšalkom Ranšperškim.
To omembo zaman iščemo pri Blazniku (Topografija II, str. 246), ki ima geslo "Rosenbach" ločeno od gesla
"Rožni vrh," vendar tudi tam ni naveden Henrik. Tako ime kot pojavljanje med drugimi plemiči z nedvomno
savinjsko provinienco pa nas prepričujejo, da je potrebno tudi tega Henrika šteti za Roženvrškega viteza.
Gotovo gre za pripadnika iste rodbine, saj isto ime sugerira, da gre morda celo za eno osebo ali za očeta in
sina. Preseneča njegovo pojavljanje v andeški listini.
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skemu samostanu posesti, ki jih je ta pridobil od gospodov iz Orta60 in pozneje od
njihovih naslednikov. Pri interpretaciji teh v listini neimenovanih naslednikov se
pojavi problem. Listina je dokaj nejasna, saj v njej ni eksplicitno navedeno, kdo so
nasledniki Ortov na področju Savinjske doline. Opisani so kot "libertini ... dictis de
Ort descentibus." Karlmann Tangl je v študiji o svobodnih Žovneških predlagal in
utemeljeval, da je pravilno pod temi "libertini" razumeti svobodne Žovneške. Pri
tem se je naslonil na regest listine, ki je nastal v Gornjem Gradu konec 14. ali v 15.
stoletju in mu ga je posredoval Ignaz Orožen. V njem se sporno mesto sumira kot
"districtum libertinorum de Sewneke ex bonis illorum de Orth obtinuerunt." V tej
listini se torej kot nasledniki Ortov, očitno na področju Savinjske doline, imenujejo Žovneški gospodje.61 Da je lahko tekst listine in tekst regesta, ki ne govorita
istega, združil na skupni imenovalec in predvsem, da je lahko utemeljil svojo enačitev libertinov z Žovneškimi, je moral K. Tangl poseči v originalni tekst. Predlaga
namreč popravljeno branje listine, ki naj bi bila spisana s kar nekaj napakami oz.
nedoslednostmi. Kljub določenim pomislekom, ki se kažejo ob Tanglovi analizi, se je njegova interpretacija uveljavila in bila sprejeta tudi pri nekaterih drugih
raziskovalcih. Kot Žovneške prevajata libertine že I. Orožen62 in D. Kos pri izdaji
žovneških listin63. Nekoliko drugače sta navedeno mesto prevajala A. Jaksch in G.
Pferschy ob izdaji koroških oz. štajerskih zbirk srednjeveških listin,64 kjer govorita
o posestvih, ki so pripadla samostanu po Ortih in po njihovih osvobojencih(!), ter
libertine prevajata s "Freigelassene."
Glede na analizo razprostranjenosti posesti gospodov iz Orta, kar smo prej
analizirali in jih locirali, je potrebno opozoriti na sledeče: ortska posest se je razprostirala na področju med Spodnjo Savinjsko in Šaleško dolino. Na prav istem
področju najdemo tudi večjo koseško posest, o kateri pričajo ohranjeni toponimi
(Blagotinšek, Kasesnik) ter dejstvo, da je na področju Andraža nad Polzelo in Kot
(predel Arnač pri Velenju), se pravi na nekdanji ortski zemlji, vse do 18. stoletja
delovala koseška občina in da so vsaj do srede 18. stoletja imeli teharski kosezi tu
dokaj bogate posesti.65 Kot libertine iz listine vojvode Ulrika je torej mogoče domnevati vsaj z enako verjetnostjo kot žovneške ali ortske osvobojence šentiljske
oz. andraške koseze.
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1263, junij 29. Kamnik; Originalna perg. listina v NALj, vrsta gornjegrajskih listin, št. listine 811. Objavljeno
v: StUB IV, št. 103, str. 65; CKL, št. 34, str. 56–57. Glej tudi: Ljudmil Hauptmann, Nastanek in razvoj Kranjske,
Ljubljana 1999, str. 58, kjer opozarja, da je takrat koroški vojvoda in gospod Kranjske, Ulrik Spanheimski,
potrdil posesti, ki so ležale "na območju pod njegovo oblastjo" ("per nostrum districtum et dominium"). Regest
te listine je objavil tudi Muchar v: Geschichte des Herzogthums Steiermark, V. del, str. 303, kjer je listina datirana v 1265, junij 29., kar je verjetno tiskarska napaka.
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Karlmann Tangl, Die Freien von Suneck, Ahnen der Grafen von Cilli, II. Teil, Mitteilungen des Historischen
Verein des Steiermark 11 (1862), str. 157–161.

62

Ignaz Orožen, Das Bistum und die Dioceze Lavant. II. Teil: Das Benediktinerstift Oberburg, Marburg 1876,
str. 44.

63

CKL, št. 34, str. 56–57.

64

MDC IV, št. 2818, str. 602, in StUB IV, št. 103, str. 65.

65

Prim.: NALj Gornji Grad A, f. 136, mapa 'Inventrarien 1696–1798', kjer je v nedatiranem inventarju, ki je
nastal pred letom 1754, naštetih na področju današnjega Šentilja 8 teharskih podložnikov, ki jih je možno
še danes z gotovostjo locirati.
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Zanimivo je še dejstvo, da so bili Orti v listini jasno označeni kot ministeriali
koroških vojvod in kranjskih gospodov Spanheimov, zaradi česar so imeli v upravljanju teritorije v Savinjski dolini; ko so nasledniki prevzeli njihove posesti, so jih
prevzeli kot Spanheimski vazali. Vojvoda Ulrik v listini jasno pravi, da so po smrti
Ortov libertini (torej kosezi) postali na teh posestvih njegovi vazali ("ad nos sunt
devoluti"). Povsem jasno je vprašanje, v kolikšni meri, če sploh, je lahko koroški
vojvoda konzumiral to ministerialno podrejenost na področju Savinjske doline,
saj tu ni imel omembe vrednih posesti.66 Celo Ortov – torej nominalno njegovih
ministerialov – ne srečamo v spremstvu koroškega vojvode. Orti se na Savinjskih
posestvih obnašajo kot na svojih alodih, z njimi razpolagajo povsem svobodno,
tako da je poseg koroškega vojvode leta 1263 predvsem poskus izkoristiti smrt
zadnjega Orta in se dokopati do uradov, posesti, vloge, ki jo je verjetno koroški
vojvoda v 12. stoletju na področju Savinjskega dejansko imel. Tu opozarjam predvsem na že obravnavano misel Hansa Pircheggerja o savinjskem deželskem sodišču kot o koroškem fevdu.

***
Zgodba o Ortih še ni končana. Videli smo, da prevzem dediščine ni bil takojšen, saj
kot prva dedinja najprej nastopa Hartnidova sestra Gizela z možem. Zanimiva je
še ena možnost, na katero opozarja Dušan Kos:67 možno je, da moška veja Ortov
ni izumrla leta 1262. Omenili smo že, da so imeli v fevdu bamberške škoﬁje Orti
tudi gospoščino Guštanj. Leta 1273 najdemo omenjenega savinjskega deželskega
sodnika Hartnida Guštanjskega,68 ki je potrdil, da ima gornjegrajski samostan na
svojih posestih popolno sodno ingerenco in da se je sam zato odpovedal tej pravici. Kot "iudex provincialis Saunie" je pečatil neko listino o spravi med krškim škofom in Kunšperškimi še v letu 1275.69 Istega leta se je Hartnid Guštanjski v za zgodovino Savinjske in Šaleške doline zelo pomembni listini, h kateri se bomo morali
še vrniti, imenoval tudi po Celju "Hertnidus de Cilia iudex provincialis Saunie,"70
kar dodatno potrjuje tezo, da je spadal v družino gospodov iz Orta. Opravljanje
službe deželskega sodnika na Savinjskem, ki so jo pred tem imeli gospodje iz Orta
v fevdu, in enako družinsko ime sta navedla Dušana Kosa k predvidevanju, da gre
ali za sina Hartnida VI. ali za njegovega bližnjega sorodnika. Če predpostavimo, da
je bil sin, je bil glede na dejstvo, da je ortska posestva tako v Savinjski dolini kot
drugje na Štajerskem v letu 1263 upravljala Gizela, v tem času še mladoleten in
je prevzel službo ter ostanke posesti po očetu med 1263. in 1273. letom. Guštanj
je podelil bamberški škof Bertold leta 1281 v fevd Ulriku Vovbrškemu in njegovi
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Več o tem v: Komac, Od mejne grofije do dežele, str. 250–253.

67

Kos, Med gradom in mestom, str. 68.

68

1273, december 28.; objavljeno v: StUB IV, št. 497, str. 300.

69

1275, junij 26. Maribor; objavljeno v: GZM II/32; StUB IV, št. 562, str. 337 (kot: "dominus Hertnidi de
Gvotenstein iudex provincialis Savnie").

70

1275, maj 5. Podčetrtek; objavljeno v: GZM II/30; StUB IV, št. 554, str. 332.
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ženi Neži.71 Tega leta je moral biti tudi zadnji predstavnik ortske rodbine že pokojni. Listina tudi navaja, da je posest Guštanja ostala po smrti Hartnida Ortskega
prazna in jo zato prejemata v fevd Vovbržana.72 Izstopa podatek, da je med smrtjo zadnjega nedvomnega Orta Hartnida VI. leta 1262 in vovbrškim prevzemom
guštanjskega fevda minilo 19 let. Je škoﬁja ta čas upravljala posest Guštanja sama
ali je imel določene naloge v Guštanju Hartnid, savinjski sodnik? Že dve leti pred
uradno podelitvijo Guštanja Vovbržanom najdemo posamezne guštanjske viteze
v njihovem spremstvu.73 Vovbržani, katerih sedež v Pliberku je mejil z guštanjskim
gospostvom, so bili seveda več kot zainteresirani za priključitev te gospoščine, s
čimer bi zaokrožili svojo južnokoroško posest.
Pri nadaljnjem razmišljanju lahko morda pomaga zgodovina gradu Lemberg
pri Dobrni.74 Tu od začetka 13. stoletja srečujemo pripadnike krške ministerialne rodbine, ki je upravljala tudi gradove Ranšperk in Dobrno; njen najodličnejši
predstavnik je bil Nikolaj Lemberški (1248–1271). Bil je zaveznik koroškega vojvode Ulrika Spanheimskega in velik nasprotnik češkega kralja Otokarja P# emysla.
Zaradi prevelikega angažiranja proti češkemu kralju se je moral (ko je ta zasedel
vojvodske posesti umrlega vojvode Ulrika Spanheimskega leta 1270) umakniti na
Ogrsko. V mirovni pogodbi med ogrskim in češkim kraljem je moral ogrski kralj
celo obljubiti, da bo Nikolaju Lemberškemu in Viljemu Svibenjskemu odrekel azil.
Zaradi njegove izdaje je rodbina izgubila grad Lemberg, ki ga je med letoma 1270
in 1279 upravljal Hartnid Guštanjski, deželski sodnik v Savinjski dolini, leta 1279
pa naj bi ga odstopil Frideriku IV. Ptujskemu in njegovim naslednikom.75 Ali je bil
Lemberg predan Hartnidu kot službeni fevd deželskega sodnika?76
Izpostaviti je potrebno dejstvo, da je Hartnid Guštanjski sinovoma Hartnida
I. Ptujskega, Frideriku V. in Hartnidu II, zadnjič potrdil svojo odpoved vsem zahtevam do gradu Lemberg leta 1288.77 Če je regest, ki ga navaja Karlmann Tangl,
natančen, se je ta zadnja odpoved zgodila sedem let po tem, ko sta Ulrik Vovbrški
in njegova žena Neža dobila v fevd Guštanj. Glede na družinsko ime "Hartnid" in
na službo, ki jo je Hartnid Guštanjski opravljal (deželski sodnik na Savinjskem),
je zelo verjetno, da je Hartnid Guštanjski res iz širše rodbine gospodov iz Orta,
vendar je manj verjetno, da je bil sin Hartnida VI. Orta; verjetneje gre za njegove-
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1281, oktober 31. Pliberk; objavljeno v: MDC V, št. 494, str. 316.

72

"… castrum Gutenstein, quod per mortem quondam Hertnidi de Ort sibi vacare cepit …".

73

1279, december 28. Reifnitz; objava v: MDC V, št. 419, str. 266–270 ("Gebovr dictus de Gvetenstayn").

74

O zgodovini krških gradov Ranšperg, Lemberg in Dobrna primerjaj: Kos, Med gradom in mestom, str. 63–64,
78–79 in 96–97; Kos, Vitez in grad, str. 266–268, 308–310 in 362–363; Hans Pirchegger, Die Herrschaften
des Bistums Gurk in der Ehemalige S# dsteiermark, Klagenfurt 1956, str. 14–17.

75

Povzeto po: Kos, Med gradom in mestom, str. 79. Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte
ihrer Herrschaften und G# lten, Städte und Märkte, M# nchen 1962, str. 216.

76

Enako z vprašajem tudi Kos, In Burg und Stadt, str. 362.

77

1288, december 8. Ptuj; objava v: CKL, št. 59, str. 82. CKL navaja regest po: Karlmann Tangl, Die Freien von
Suneck, Mitteilungen des Historischen Vereins f# r Steiermark (MHVSt), 11 (1862), str. 192. Tudi pri Tanglu je
naveden le regest listine, kar onemogoča preveritev vseh podatkov. 'Originalni' Lemberški, ki so bili prisiljeni
zapustiti grad in se preseliti na Straßberg na Koroškem, so ga dokončno predali krškemu škofu leta 1299
(MDC VI, št. 447).
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Ernest
Traisen-Feistriški

Hartwig
v. Reidling
#
hči Dietmarja
LungavskegaDornberškega

Hartnid I.
1138-1151

Ortolf
1147-1151

Hartnid II.
 pred 29. april 1185

N # Richer von Eferding

sestra

Otto
c.1170
(ﬁlius sororis
Hartnidi de Ort)

gospodje iz Wildona

Hartnid III. # Kunigunda?
1185-c.1209

Hartnid de Owenstein
1185
(frater eius (i.e. Hartnida
iz Orta), polbrat?)

Hartnid IV. # N KuenringFeldsberg?
1208-1230

Hartnid V. # Elizabeta hči
Reinberta iz Cmureka
1229-1245

Hartnid VI.
1249-1262

Gisela # Albert de Veldsberg
1259-1270

?
Hartnid de Gutenstein
(iudex provincialis de
Saunie)
1270-1288

Genealoška tabela družine iz Orta (Povzeto po: Hans Pirchegger, Landesf# rst und Adel in Steiermark, III. Teil.,
Graz 1958, str. 228.; Viktor Handel-Mazzeti, Waltenstein und Eppenberg und die Herren von Ort im Traunsee,
v: Jahresbericht des Museum Francisco-Carolinum 66, Linz 1908, str. 102; Heinz Dopsch, Die Länder und
das Reich. Österreichische Geschichte 1122-1278, Wien 1999; Heinz Dopsch, Der Dichter Ulrich von
Liechtenstein und die Herkunft seiner Familie, v: Festschrift Friedrich Hausmann, Graz 1977, str. 102 in 113)
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ga bližnjega sorodnika, npr. nečaka (morda sin Gisele Ortske in Alberta Feldsberškega? Morda je bil nezakonski sin?). Mogoče pa gre vendarle za pomembnejšega
člana ortskega spremstva – njihovega ministeriala, ki je 'le' upravljal s "savinjskim"
deželskim sodiščem, katerega pomen in 'delokrog' pa bi bila precej bolj marginalna, kot to sugerira njegov naziv78. Po mojem mnenju ta vprašanja ostajajo brez
dokončnega odgovora.
Kljub nekaterim odprtim in neodgovorjenim dilemam je dejstvo, da spada
družina, imenovana po gornjeavstrijskem gradu Ort, ki je prisotna na Savinjskem
od srede 12. stoletja pa vsaj do leta 1262, med najpomembnejše družine za visokosrednjeveško zgodovino Savinjskega in skoraj neverjetno je dejstvo, da je bil
njen pomen do pred nekaj desetletji skoraj povsem prezrt člen v slovenskem zgodovinopisju.

Tone Ravnikar
DIE BESITZTÜMER DER ADELIGE FAMILIE VON ORT VOM SANNTALL

ZUSAMMENFASSUNG
Im breiten Umfeld des Sanntalls ließ sich Anfang des Hochmittelalters eine gr# ßere Anzahl
von Adelsfamilien nieder, die das politische, militärische und wirtschaftliche Geschehen zwischen dem 11. und 13. Jh. stark beeinﬂussten. Einige unter ihnen (die Grafen von Heunburg, die
Freien Herren von Sannegg, die Herren von Pettau …) erfuhren in der Literatur schon eine entsprechende Erwähnung, in der slowenischen Geschichtsschreibung wurde aber eine Familie,
die aus dem ober# sterreichischen Schloss Ort bei Traunsee abstammt und deren Abstammung
zweifelsohne zu der mächtigen Familie der Herren von Feistritz-Traisen zur# ck gef# hrt werden kann, fast vollständig # bersehen. Die Familie verwaltete das bedeutende Landesgericht an
der Raab und trug den Titel Marschall der Steiermark. All jenes zählte sie zu den bedeutendsten
Adelsfamilien in der Steiermark.
Schon der erste Vertreter der Familie – Hartind I. – war mit dem Sanntall verbunden, weil
wir in seinem Gefolge die ersten dort ortsansässigen Adligen ﬁnden. Die breite Ausdehnung
seiner Ländereien kann aus Urkunden aus dem 13. Jh. entnommen werden; ihnen geh# rte ein
Großteil des mittleren Teils des Sanntalls: Prekopa, Helienstein, St. Andreas # ber Heilenstein,
St.Martin an der Paka, den Besitz an der Hotunjščica und einen kleinen Besitz n# rdlich von Cilli.
Abgesehen davon waren sie auch Herr # ber die Lehen des Bistums von Gurk (Schloss Pr# schin

78

Tako Miha Kosi, Dežela, ki je ni bilo, v pričujoči številki revije.
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und Rosenberg) sowie des Bistums von Bamberg (Gutenstein). Unklar bleibt, wie sie an die Besitzt# mer im Sanntall gelangten. M# glicherweise erbten sie sie von ihren Vorfahren, den Herren
von Traisen, vorauf auch die Tatsache hinweist, dass sie schon am Beginn ihrer Familie mit dem
Sanntall verbunden waren, oder aber sie erhielten die Besitzt# mer vom Herzog von Kärnten
als Lehen, worauf auch eine Urkunde von Herzog von Kärnten Ulrich Spanheim aus dem Jahre
1263 verweist. Pers# nlich tendiere ich zur ersten M# glichkeit, weil die alten schriftlichen Quellen keine Hinweise dar# ber geben, ob es eine vasale Unterordnung der Familie Ort zu den Spanheimern gegeben hat.
Interessant ist auch die Frage nach der Existenz des Landesgerichts im Zusammenhang mit
der Familie von Ort. Die alte These, die von Hans Pirchegger gestellt wurde, die Familie von Ort
hätte das Landesgericht im Sanntall schon seit Mitte des 12. Jh. bis zu ihrem Aussterben verwalteten, wo in den 70-er Jahren des 13. Jh der Sanntall-Landrichter Hartind von Gutenstein
auf der Bildﬂäche erscheint, der schon anhand seines Namens darauf verweist, dass es sich um
einen Mann handelt, der verwandtschaftlich oder sonstwie mit der Familie von Ort in Verbindung steht. Die These lehnt sich auch auf das Erscheinen von bestimmten Rittern von Ort in
der Funktion von Richtern an (Herren von Helienstein, Herren von Cilli), die ihre Richterfunktion im Dienste der Familie von Ort erf# llten. Dieser These wird in der letzten Zeit anhand von
Gegenargumenten häuﬁg widersprochen. Im Text beweise ich, dass man diese Frage noch immer zu den o# enen Fragen zählen muss und vor allem auch, dass es keine Argumente f# r eine
vorgefasste Minorisierung der Rolle des Landesrichters f# r das Sanntall gibt. Auf dieses Thema
muss man erneut zur# ckkommen und es vor allem in der Optik der Landesangeh# rigkeit des
Sanntalls erforschen.
Der vorletzte männliche Vertreter der Familie, Hartind V., verwickelte sich in einem Streit
mit dem steirischen Herzog Friderik II. und dem Bischof von Seckau sowie in einen Streit um
das Erbe # ber Mureck. Aus all diesem Streitigkeiten ging er als Verlierer hervor, was die Position
des Familie sowie in der Steiermark als auch auf dem Gebiet des Sanntall erheblich schwächte.
Dagegen konnte auch sein Sohn Hartind VI. nichts ausrichten, als letzter Vertreter dieser Familie
starb er im Jahre 1262.
Unangefochten bleibt aber die Tatsache, dass die Familie von Ort eine der bedeutendsten
Familien auf dem Gebiet des Sanntalls darstellte, an dessen Untergang vor allem wegen der Gewinnung von Ländereien die Herren von Sannegg und die Herren von Pettau proﬁtiert haben.
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UDK 27-774(497.4Savinjska dolina)"1256/1700"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Inkorporacija župnije Sv. Petra v
Savinjski dolini stiškemu samostanu
(1256) in njene posledice (do 1700)
Jože Mlinarič
Dr., akademik, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Ljubljanska ulica 3a, SI – 2000 Maribor

Izvleček:

V poznem srednjem veku so cerkvena oblast (papeži, škofje), a tudi vladarji kot patroni župnij hoteli s podeljevanjem (inkorporacijo) župnij nekaterim cerkvenim
ustanovam (škoﬁjam, stolnim kapitljem, samostanom) gmotno pomagati. Imetniki
pridruženih župnij so prejemali večino ali pa del letnih župnijskih dohodkov, dolžni pa so bili skrbeti za dušno oskrbo vernikov. Največ pridruženih župnij je bila
deležna Stiška opatija, predvsem na Dolenjskem, deloma tudi na Štajerskem. Leta
1256 je patriarh Gregor samostanu inkorporiral župnijo Sv. Petra v Savinjski dolini,
katere sedež so kmalu prenesli v bližnji pomembnejši kraj Žalec. V srednjem veku
je nastalo na ozemlju šempetrske župnije nekaj novih dušnopastirskih postojank,
ki se prvikrat omenjajo takole: v Teharjih (1362), v Galiciji (1422) in v Šmartnem
ob Paki (med 1460 in 1469) z nekaj podružničnimi cerkvami. Iz srednjega veka
so sicer za vse cerkve ohranjeni le pičli podatki, ki pa se množijo z novim vekom.
Stiški opatje so imeli vsekakor zasluge za izpopolnitev župnijske mreže na ozemlju
pridruženih župnij, predvsem kot arhidiakoni (od 17. stoletja) pa za versko in cerkveno življenje na njih ter za gradnjo in opremo cerkva, zlasti v času baroka.

Ključne besede:

Inkorporacija župnij, dušnopastirsko delo pri cistercijanih, inkorporacija župnije
Sv. Petra v Savinjski dolini stiškemu samostanu (1256) in izpopolnitev župnijske
mreže, širjenje luteranstva, zasluge Stične.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 585–608, 85 cit., 4 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in nemški, povzetek nemški).
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Del slovenske Štajerske, ki je sodil k oglejskemu patriarhatu, je sprva obsegal le
pet župnij. Od teh je ena (Sv. Mihaela pri Pliberku/Bleiburg) ležala na Koroškem,
druga (Sv. Martina v Laškem) pa je segala preko Save na Kranjsko (Svibno in Radeče). Janez H# ﬂer meni, da so se pražupnije Sv. Petra v Savinjski dolini, Sv. Mohorja
v Gornjem Gradu in Sv. Martina v Šmartnem pri Slovenjem Gradcu izoblikovale
iz starih misijonskih središč. Pražupnija Sv. Petra v Savinjski dolini je torej nastala
že v času pred ogrskimi vpadi na naša tla (pred koncem 9. stoletja). Po mnenju
istega avtorja so bile omenjene pražupnije že od začetka v popolni lasti oglejskega
patriarha.1 Sedež Savinjske pražupnije torej ni nastal pri cerkvi Sv. Danijela v Celju,
temveč v Šempetru. Celje je postalo v cerkveno-upravnem oziru pomembno šele
potem, ko je postalo sedež arhidiakonata (1673).
V zgodnjem srednjem veku so zidali cerkve in jih oskrbeli z vsem potrebnim
za redno opravljanje bogoslužja ter poskrbeli za redne dohodke duhovščine ne le
predstavniki Cerkve, ampak tudi zemljiški gospodje. Slednji so tudi mogli pri kateri
od že obstoječih cerkva ustanoviti beneﬁcij, s katerim se je vzdrževala pri njih delujoča duhovščina. Iz takih t. i. lastniških cerkva so se lahko razvile župnijske cerkve
z rednim bogoslužjem, ki so njihovim imetnikom prinašale stalne dohodke. Ker so
gospodarji lastniških cerkva zanemarjali skrb za bogoslužje pri njih in si želeli obdržati čim več letnih dohodkov ter se je duhovščina v mnogih pogledih odtegnila
nadzoru višje cerkvene oblasti, je Cerkev ob koncu 11. stoletja skušala te lastniške
cerkve odpraviti in dobiti nadzor nad njihovo duhovščino ter je imetnikom prepustila le pravico patronata: v glavnem le pravico do predlaganja kandidatov za opravljanje župnij in drugih cerkvenih beneﬁcijev, pač pa jim naložila vrsto dolžnosti.2
V poznem srednjem veku so cerkvena oblast (papeži, škofje), a tudi vladarji kot
patroni župnij in drugih beneﬁcijev, s podeljevanjem le-teh skušali posameznim cerkvenim ustanovam (škoﬁjam, stolnim kapitljem, samostanom) gmotno pomagati,
saj so le-te poslej od njih prejemale vse dohodke ali večino dohodkov. Razumljivo
je, da je inkorporacija imetnikom beneﬁcija nalagala vrsto dolžnosti: skrb za redno
bogoslužje ter vzdrževanje cerkve in drugih zgradb, kakor tudi zadostnega števila
duhovščine. Kandidate za opravljanje bogoslužja so morali imetniki predlagati krajevnemu škofu v potrditev. Imetnik župnije je veljal za dejanskega župnika (parochus actualis) neke župnije, v čigar imenu je zanjo skrbel njegov namestnik – vikar
(vicarius), kateremu je imetnik župnije moral zagotoviti dohodke za njegovemu
stanu primerno življenje, vikar pa je bil dolžan imetniku plačevati vsako leto dogovorjeno vsoto denarja (pensio). Samostani – imetniki inkorporiranih župnij so si
najemali za dušno pastirstvo svetne duhovnike (praviloma vsi ženski samostani in
kartuzijani) ali pa so za to dejavnost njihovi predstojniki imenovali svoje sobrate.3

1

Janez H# fler, O prvih cerkvah in pražupnijah na Slovenskem. Prologomena k historični topografiji
predjožefinskih župnij (Razprave Filozofske fakultete), Ljubljana 1986, str. 18; Janko Orožen, Zgodovina
Celja in okolice I. del, Celje 1971 (dalje: Orožen, Zgodovina Celja), str. 121, 274–277.

2

Jože Žontar, Problem lastniških cerkva in samostanov v pravni zgodovini Jugoslavije, v: Slovenski pravnik,
leto XLIX (1935), str. 429 sl.

3

Jakob Richter, O inkorporacijah, Časopis za zgodovino in narodopisje (dalje ČZN), letnik 42=NV 7 (1971),
št. 1 (dalje: Richter, O inkorporacijah), str. 76–77. Prim. Jože Mlinarič, Novomeškemu kapitlju inkorporirane
župnije in Dolenjski arhidiakonat, v: Dolenjski zbornik 1996, Novo mesto 1997, str. 47–70.
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Na Slovenskem je bilo ob koncu srednjega veka le še malo rednih dušnopastirskih postojank, ki niso bile pridružene kateri od cerkvenih ustanov. Tako jih je
npr. na Štajerskem od devetnajstih župnij bilo kar petnajst pridruženih škoﬁjam,
stolnim kapitljem, predvsem pa samostanom.4
Dejali smo že, da sta z inkorporacijami župnij želeli višja cerkvena in svetna
oblast denarno pomagati tudi samostanom. Nekateri samostani so bili deležni pomoči že na začetku svojega obstoja, saj so prav tedaj potrebovali veliko sredstev za
zidavo samostana in cerkve ter za nabavo opreme. Tako je npr. cistercijanskemu
samostanu v Kostanjevici njegov ustanovitelj Bernard Spanheim namenil župnijo
Sv. Jakoba v bližnjem trgu že v ustanovni listini (1249), nastajajočemu ženskemu
samostanu v Studenicah je patriarh Bertold Andeški pridružil župnijo Matere božje
v Slivnici pri Mariboru (1245)5, gornjegrajskemu benediktinskemu samostanu pa je
patriarh Gregor de Montelongo inkorporiral župnijo Sv. Mihaela na Pilštanju (1254),
ki jo je samostan kasneje zamenjal za bližnjo župnijo Sv. Jurija v Škalah (1261).6
Razlog za inkorporacije nekaterih župnij obema cistercijanskima samostanoma na Dolenjskem v 2. polovici 15. stoletja so bila turška pustošenja, zaradi katerih
so se po navedbi inkorporacijskih listin izredno zmanjšali samostanski dohodki,
tako da naj bi bil vprašljiv celo nadaljnji obstoj obeh cisterc. Zato je bila kostanjeviški cisterci pridružena župnija Sv. Križa v Podbočju (1470).7 Stiški opatiji pa sta
bili inkorporirani župniji Sv. Andreja v Beli Cerkvi (1454) in Sv. Marije v Šmarju pri
Ljubljani (1497).8
Ker je način življenja kartuzijanom onemogočil delovanje v dušnem pastirstvu, sta bili npr. kartuzija v Bistri in Žička kartuzija zaradi gmotnih stisk deležni
pridružitve le po ene župnije. Povsem razumljivo je, da so župniji v imenu predstojnikov upravljali svetni duhovniki. Za Bistro vemo, da je v letu 1364 požar povsem uničil samostan z vso opremo in s knjižnico vred, kar se je ponovno zgodilo
leta 1382. Vsekakor so kartuzijani potrebovali pomoč že po prvi katastroﬁ, vendar
je inkorporacijo župnije Sv. Marije v Cerknici potrdil samostanu šele papež Bonifacij IX. konec stoletja (1395).9 Omenimo naj še primer Žičke kartuzije, ki se je
zaradi velikih dolgov, ki jih je predvsem s svojimi gradnjami in z opremljanjem
samostana naredil njen predstojnik Janez Krstnik Schiller (1684–1698), znašla
v veliki gmotni stiski. Zato je papež Klemen XI. kartuziji pridružil za petnajst let
bližnjo župnijo Sv. Jurija v Konjicah (1704).10

4

Richter, O inkorporacijah, str. 76

5

1249, V. 8.: Jože Mlinarič, Kostanjeviška opatija 1234–1786, Kostanjevica na Krki 1987 (dalje: Mlinarič,
Kostanjeviška opatija), str. 137; 1245, X. 23., Sofumbergo: Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan
ok. 1245–1782, Celje 2005 (dalje: Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan), str. 19.

6

Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škoﬁje (1228–1928), Maribor 1928 (dalje: Kovačič, Zgodovina
Lavantinske škoﬁje), str. 89.

7

1470, IX. 19.: Mlinarič, Kostanjeviška opatija, str. 237.

8

1454, V. 8., Rim: Jože Mlinarič, Stiška opatija 1136–1784, Novo mesto 1995 (dalje: Mlinarič, Stiška opatija),
str. 223–224; 1497, II. 11., Čedad: Mlinarič, Stiška opatija, str. 245–246.

9

Jože Mlinarič, Kartuzija Bistra, Ljubljana 2001 (dalje: Mlinarič, Kartuzija Bistra), str. 79–81.

10

1704, XII. 4., Rim: Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, Maribor 1991 (dalje: Mlinarič, Kartuziji Žiče in
Jurklošter), str. 417.
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Cistercijani so se sprva odpovedali sprejemanju cerkva in s tem tudi dušnemu
pastirstvu in zato tudi iz njega izhajajočim gmotnim koristim, saj so želeli živeti le
"od dela svojih rok in na lastne stroške." Cistercijanski redovni statuti iz leta 1134
so menihom prepovedovali spovedovanje, podeljevanje zakramentov in pokop
laikov, kar jasno kaže, da se red ni imel namena posvetiti se dušnemu pastirstvu.
Enako stališče so sprva zastopali tudi nekateri drugi redovi, vendar so sčasoma
odstopali od prvotne rigoroznosti, saj so jih premamile gmotne koristi. Tako so
npr. prinašali velike koristi pokopi laikov v samostanski cerkvi in na drugih krajih
redovne postojanke. Od srede 13. stoletja je tudi cistercijanski red dovoljeval pokope, saj so pokopi odličnikov njegovim postojankam prinašali znatne koristi: letne dohodke od podarjene zemlje in denarne vsote. Od 14. stoletja naprej so imeli
laiki tudi ob določenih dneh možnost obiska samostanskih cerkva in prejemanja
odpustkov, če so se obiskovalci izkazali darežljive. Veliko ljudi so pritegnila tudi
slavja ob cerkvenih patrocinijih in ob obhajanjih obletnic posvetitve cerkve.11
Od začetka 13. stoletja naprej pa je tudi cistercijanski red z dovoljenjem papežev postopoma dovoljeval svojim redovnim postojankam sprejemati cerkve in
delovanje v dušnem pastirstvu. Samostanski predstojniki so oskrbo svojih župnij,
zlasti bolj oddaljenih, zaupali svetnim duhovnikom proti dogovorjenemu letnemu plačilu samostanu, ali pa so na župnije nastavljali svoje sobrate. Pri samostanih
z večjim številom redovnikov so opatje oskrbo svojih župnij radi zaupali svojim
redovnikom, s čimer so obdržali večje dohodke od župnije in jo trdneje vključili
v postojanko. Vsekakor je bilo v vsakem konventu nekaj redovnikov z veseljem
do dušnopastirskega dela, pa tudi takih, ki so se skušali odtegniti strogi redovni
disciplini. Iz zapisa generalnega kapitlja iz leta 1344 razberemo, da so se mnogi
na župnijah delujoči menihi raje podredili krajevnemu škofu in s tem dosegli večjo neodvisnost od svojih redovnih predstojnikov. Na generalnih in provincialnih
kapitljih so pogosto ugotavljali škodljivost bivanja redovnikov zunaj postojanke
in so skozi stoletja kolebali med odločitvami, ali naj redovnikom dovolijo delo
v dušnem pastirstvu ali pa naj jim ga prepovejo. Tako je npr. že generalni kapitelj leta 1234 prepovedal redovnim članom upravljati župnijske cerkve in v njih
opravljati bogoslužje ter za dalj časa živeti zunaj svoje redovne skupnosti.12 Sicer
pa so redovniki obeh naših cisterc v srednjem veku redko delovali v dušnem pastirstvu, če že, potem na najbližjih župnijah. Za kostanjeviško cisterco je znano,
da ji je njen ustanovitelj leta 1249 podelil patronat nad župnijo Sv. Jakoba v bližnjem kostanjeviškem trgu in odredil, da naj bi pri njej opravljal dušno pastirstvo
svetni duhovnik13 V novem veku so redovniki upravljali nekatere bližnje župnije
(Sv. Jakoba v kostanjeviškem trgu, Sv. Jurija na Čatežu).14 Sicer pa je cerkveno vodstvo ugotavljalo, da daljše bivanje redovnikov zunaj konventa škodi njihovemu

11

Ludwig J. Lekai, Geschichte und Wirken der Weissen M# nche. Der Orden der Cistercienser, K# ln 1958, str.
197–202; Prim. Mlinarič, Kostanjeviška opatija, str. 32–33.

12

Mlinarič, Stiška opatija, str. 33.

13

Glej op. 6.; "… ita quod ipse conventus populo ibidem provideat indivinis per clericum secularem." (Mlinarič,
Kostanjeviška opatija, str. 526 in 137).

14

Prav tam, str. 602.
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redovnemu in duhovnemu življenju. Zato je npr. Francesco Barbaro, koadjutor
oglejskega patriarha Francesca Barbara ob vizitaciji stiškega samostana leta 1593
opatu Lavrenciju Zupanu prepovedal imenovati sobrate za dušne pastirje in mu
naročil, naj jih odpokliče domov v roku treh mesecev.15 Sicer pa je že skromno število redovnikov v obeh konventih v 16. stoletju le-tem onemogočalo opravljanje
dušnega pastirstva. Zanimiva je izjava stiškega opata Janeza Zeisla (1566–1576),
češ da bi vsi njegovi sobratje bili radi župniki.16
Redovni generalni vikarji in drugi redovni vizitatorji so po letu 1600, ko so zaradi povečanega števila redovniki prevzemali dušno pastirstvo na samostanskih
župnijah, enkrat to dovoljevali, drugič pa jim to dejavnost prepovedovali, sicer pa
vedno poudarjali, naj bo opatom prva skrb, da bodo verniki oskrbljeni z rednim
bogoslužjem. Tako je npr. Ignacij Kra# t, opat cisterce Wilhering v Zgornji Avstriji
in redovni vizitator ob vizitaciji Stiške opatije leta 1630 posebno pozornost namenil stanju na samostanskih župnijah. Duhovnikom iz reda cistercijanov in iz
drugih redov ter svetnim duhovnikom, ki so delovali na župnijah, je naročal, naj
si prizadevajo za redno opravljanje bogoslužja in za pravo duhovniško življenje
ter naj skrbijo za lepoto in snažnost cerkve in njihove opreme ter dobro vodijo krstne in poročne knjige. Opatu Janezu Anžlovarju je naložil redno vizitacijo
župnij in duhovščine, na župnijah delujočim cistercijanom pa, naj pridejo vsakih
štirinajst dni v samostan, da se bodo udeležili skupnega redovnega življenja.17 Kot
je razvidno iz dokumentov, predvsem pa iz seznama v 17. in 18. stoletju na stiških
župnijah delujočih duhovnikov stiškega kronista patra Pavla Puclja, so redovniki delovali na bližnjih samostanskih župnijah (Trebnje, Šmarje), le poredkoma se
omenja kateri od cistercijanov tudi na kateri od drugih župnij na Dolenjskem.18
Omenjeni seznam pri Sv. Petru v Savinjski dolini omenja za leto 1668 kot župnika
Maksimilijana Pillicha, rojenega v bližnjem Žalcu, profesa cisterce Wilhering, ki je
nekaj časa bival v Stični kot gost (hospes).19
Svetni duhovniki so stremeli za tem, da bi si pridobili katero od uglednejših in
bogatejših samostanskih župnij, ki bi jim prinašala ugled in večje dohodke. Pri tem
so iskali posrednike med svetno in cerkveno gospodo. Nekatere župnije so dobili
v oskrbo tudi sorodniki redovnikov. V času protireformacije in katoliške prenove
si je tudi deželni knez prizadeval, da bi bile tudi župnije na slovenskih tleh v rokah
duhovnikov, ki so se trdno držali katoliške vere. Takih duhovnikov so potrebovale
zlasti še župnije, na katerih so bili zelo dejavni luterani. V letih 1575–1580 je bil
župnik na žalski župniji dr. Jakob Mindorfer. Ko se je slednji odpravljal za župnika
v deželno glavno mesto, je deželni knez in nadvojvoda Karel II. redovnemu ge-

15

Dokument z dne 31. X. 1593: Acta a parte imperii. Abbazia di Sittich, Nadškoﬁjski arhiv Videm (Udine).
Reinski opat Jurij Freyseisen je ob vizitaciji leta 1597 stiškemu opatu Lavrenciju Zupanu naročil, naj poskrbi
za svetne duhovnike za svoje župnije (Zapisnik z dne 22. V. 1597 v fondu B lat. 9, Arhiv samostana Rein).

16

Prav tam, str. 518–519.

17

Vizitacijski zapisnik z dne 30. VIII. 1630, Stična (p. Pavel Pucelj, Idiographia (1719), nepag. (dalje: Pucelj,
Idiographia), Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana (dalje: ARS).

18

V 17. stoletju so delovali stiški redovniki na župnijah Raka, Škocjan, Šmarjeta, Šentvid, Višnja Gora in Žužemberk;
v Trebnjem (1665–1769) in v Šmarju (1560–1764) (Pucelj, Idiographia: Parochographia (1719), ARS.)

19

Fond B lat. 9, Arhiv samostana Rein; Pucelj, Idiographia (1719), str. 477; Mlinarič, Stiška opatija, str. 952.
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Pogled na Stiško opatijo v drugi polovici 17. stoletja (Janez V. Valvasor, Slava vojvodine Kranjske,
N# rnberg 1689)

neralnemu vikarju, reinskemu opatu Juriju Freyseisnu (1577–1605), naročil, naj
poskrbi za izpraznjeno mesto primernega naslednika, ki da bo "dober katoliški
župnik, z znanjem slovenskega jezika in ki mu bo pri srcu splošna blaginja."20
Ob umestitvi se je moral vsak duhovnik z reverzom zavezati, da bo izpolnjeval pogoje, pod katerimi je od samostana sprejel župnijo Več takih reverzov je
ohranjenih šele iz časa po letu 1600. Naj navedemo najvažnejše točke iz reverza iz
leta 1647, ki ga je ob prejemu župnije Sv. Martina v Šmartnu pri Litiji opatu Janezu
Weinzirlu (1644–1660) podpisal duhovnik Pavel Šetinc. Obljubil je, da bosta s kaplanom opravljala običajno bogoslužje (maševala po katoliškem obredu, pridigala in vodila procesije) in da bo dobro vzdrževal župnišče in za njegovo vzdrževanje namenil letno po trideset goldinarjev.21 V času istega opata je prejel župnijo Sv.
Andreja v Beli Cerkvi Štefan Puxpaumb, ki se je zavezal, da bo opravljal bogoslužje,
pridigal in podeljeval zakramente, "kot je bilo vedno v navadi," prebival v župnišču

20

Prav tam, str. 393.

21

Prav tam, str. 568.
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in živel pravo duhovniško življenje ter skrbel za nadarbinsko zemljo in vložil v
popravilo župnišča letno po petnajst goldinarjev, drugače pa bo opat omenjeno
vsoto vzel iz župnikovih dohodkov in sam poskrbel za popravila. Štefan se je nadalje zavezal, da ne bo od nadarbine ničesar prodal, zastavil ali na kak drug način
odtujil ter da bo redno plačeval deželne davke in vsakokratnemu opatu plačal
letno po petnajst goldinarjev (pensio). Če bi župnišče zaradi malomarnosti župnikovih ljudi ali zaradi naravne nesreče pogorelo, bi ga bil ta dolžan pozidati na
lastne stroške. Opat bi imel pravico po Štefanovi smrti zadržati si del iz njegove
zapuščine, če bi se izkazalo, da ni upošteval obveznosti iz pogodbe. Ob prevzemu
župnije je Štefan prejel seznam premičnin in jih je bil dolžan ob odhodu z župnije
v njej pustiti. Ob neupoštevanju pogodbe bi smel opat župniku župnijo brez kakršnekoli odškodnine odvzeti in jo izročiti komu drugemu.22
Pridružene župnije tudi stiškemu samostanu niso prinašale le gmotnih koristi, temveč tudi številne nevšečnosti in spore, med katere štejemo tudi tiste z duhovščino na župnijah. V take spore se je pogosto vmešala celo najvišja cerkvena
oblast. Tako se je na primer leta 1404 v spor med stiškim samostanom oziroma
njegovim opatom Albertom Lindeškim (1388–1405) ter svetno duhovščino na
samostanski župniji Sv. Vida pri Stični vmešala sama Rimska stolica, ki je za nekaj
časa preklicala veljavnost bule o inkorporaciji in s tem Stični za nekaj časa župnijo odvzela.23 Najpogostejši spori so bili zaradi neplačevanja dogovorjene denarne
vsote duhovščine samostanu (pensiones). Leta 1357 se je npr. vikar na župniji Sv.
Petra Janez pisno zavezal, da bo samostanu plačeval po osemindvajset oglejskih
denarjev in to v dveh obrokih (za petrovo in markovo), kar pa je že več let zanemarjal. Zato ga je leta 1375 oglejski generalni vikar opozoril, naj izpolni svojo
dolžnost.24 Pogosti so bili opomini zaradi zanemarjanja vzdrževanja župnišča in
pripadajočih gospodarskih poslopij ter nadarbinske zemlje, manj jih je bilo zaradi
morebitnega opuščanja rednega bogoslužja. Pogosto jabolko spora med samostanom in dediči umrlega duhovnika na pridruženi župniji je bila njegova zapuščina.
Dediči so imeli namreč pravico le do premičnin, ki si jih je duhovnik pridobil v
času svoje službe na župniji z lastnim denarjem, ne pa do premičnin, last cerkve ali
nadarbine. Opat je kot dejanski župnik na pridruženi župniji imel po smrti svoje
duhovščine pravico do njihove zapuščine le tedaj, če je pokojnik umrl brez dedičev.25 Leta 1319 je patriarh Pagano della Torre poklical na odgovornost Tomaža,
vikarja iz Žalca, in Konrada, župnika iz Braslovč, ker sta se polastila dediščine po
celjskem župniku Henriku.26

22

Prav tam, str. 568–569.

23

Prav tam, str. 181–182. V tem času je prišlo do sprememb na župniji Sv. Petra. Ker se je po resignaciji
vikarja Petra mesto večnega vikariata izpraznilo (perpetuus vicariatus ecclesie sancti Petri de Saxenueld),
je opat Albert na to mesto patriarhu predlagal klerika Jurija (1401, IV. 21., Udine;.1401, III. 28., Udine: Božo
Otorepec, Gradivo za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Udine) 1270–1505, Viri za
zgodovino Slovencev, 14. knjiga. Ljubljana 1995, št. 1413 in št. 1404, str. 279, 280).

24

1375: Ignaz Orožen, Das Bisthum und die Di# zese Lavant III., Cilli 1880 (dalje: Orožen III), str. 437–438 in 432.

25

Avstrijski vojvoda Albreht IV. je leta 1399 odredil, da ima po smrti stiških vikarjev pravico do zapuščine (ius
spolii) le opat in nihče drug (Mlinarič, Stiška opatija, str. 179).

26

Orožen III, str. 377.
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Med samostani na Slovenskem si je pridobila največ župnij opatija v Stični
(ustanovljena 1136), ki je bila hkrati tudi gospodar številnih posesti na Dolenjskem in na Štajerskem. V srednjem veku je bilo samostanu pridruženih pet župnij,
v novem veku pa so jim sledile še tri. Naj navedemo inkorporacije po časovnem
zaporedju: Sv. Peter v Savinjski dolini (1256), Sv. Vid pri Stični (1389), Sv. Jurij v
Dobrniču (1399), Sv. Andrej v Beli Cerkvi (1454) in Sv. Marija v Šmarju pri Ljubljani (1497), nadalje Sv. Marija v Trebnjem (1617 oz. 1663), Sv. Andrej v Sori (1633)
in Sv. Mihael v Mengšu (1668). Stiška opatija je postala pomemben dejavnik na
gospodarskem in na cerkvenem polju predvsem na Dolenjskem, deloma pa tudi
na Štajerskem.27 Omeniti velja, da so v novem veku (1667) imeli stiški opatje tudi
naslov arhidiakona in so to službo opravljali na vseh samostanskih župnijah (7) in
vikariatih (15), h katerim je sodilo 225 podružničnih cerkva.28

***
Pridružitev župnije Sv. Petra Stični (1256)29 sodi v čas stiških opatov Janeza Galla
(ok. 1250–ok.1260) in Ditrika (ok. 1260–1266/67) ter oglejskega patriarha Gregorja de Montelonga (1251–1269). Slednji je bil samostanu izredno naklonjen,
saj mu je potrdil vse privilegije in je vzel menihe skupaj z njihovimi posestmi, ki
so si jih prilaščali nekateri laiki, pod svojo zaščito ter je v korist redovnikov izdal
dve listini (glede samostanskega sodstva in desetin).30 Zato ga stiški kronist 18.
stoletja, pater Pavel Pucelj, imenuje "Gregorja za ustanoviteljem samostana, patriarhom Peregrinom, za takega, ki ga ni moč primerjati z nikomer drugim" (za samostan zaslužnim).31 Domnevati smemo, da je patriarhov sufraganski škof Oton
iz Pićna (Pedena) pod vplivom patriarha stiškim redovnikom daroval vinograd
pri Žalcu (1256).32
Razumljivo je, da so redovniki tudi še v stoletju po svoji ustanovitvi (v 13. stoletju) potrebovali veliko sredstev za zidave in opremo samostana in so jim še kako
prišle prav darovnice dobrotnikov in potrditve zemlje in letnih dohodkov po velikaših, kakršen je bil npr. koroški vojvoda Ulrik III. (1254–1269). Redovniki so
v tem času tudi nujno potrebovali potrditve samostanskih privilegijev in posesti,

27

Dušnopastirska dejavnost stiških menihov (Mlinarič, Stiška opatija, str. 809–850); Stiške cerkve na Štajerskem
(prav tam, str. 845–846).

28

Mlinarič, Stiška opatija, str. 839–850; Stiške župnije in cerkve leta 1667 (prav tam, str. 845–846).

29

Župnija Sv. Petra se prvikrat omenja v nedatirani listini, nastali v letih med 1231 in 1239 (Milko Kos, Gradivo
V, št. 554, str. 271). Mnenju, da gre za Sv. Peter pri Mariboru (prav tam, str. 544), nasprotuje dejstvo, da se
župnik (M. sancti Petri plebani) omenja kot priča poleg Savinjskega dekana Konrada, Hartnida Savinjskega
ter Rudolfa, Friderika in Eberharda Žovneškega in še Alberta iz Pernovega. Prim. Pavle Blaznik, Historična
topograﬁja slovenske Štajerske in jugovzhodnega dela Koroške do leta 1500 II. Maribor 1986 (dalje: Blaznik,
Topograﬁja I, II), str. 394.

30

1265, IV. 14., Čedad: Franz Schumi, Urkunden- und Regestenbuch des Herzogthums Krain II/2, Laibach 1884
u. 1887 (dalje: UBKr), št. 343, str. 264; Ok. 1265, IV. 8., Oglej: UBKr II/2, št. 342, str. 263; Mlinarič, Stiška opatija,
str. 105 in 106.

31

"Post Pelegrinum fundatorem incomparabilis" (Pucelj, Idiographia, ARS). Prim. Mlinarič, Stiška opatija, str. 105.

32

"vineam in monte qui dicitur Salz" : 1256, III.22., Stična (UBKr II/2, št. 221, str. 177 178).
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Stiškemu samostanu inkorporirane župnije in vikariati s podružničnimi cerkvami leta 1667 (Jože Mlinarič,
Stiška opatija 1136–1784, Novo mesto 1995, str. 892–843)
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saj so si laiki prisvajali njihovo zemljo ali pa letne dohodke od nje. Tako se je opat
Janez Gall obrnil s prošnjo na papeža Aleksandra IV. (1254–1261), ki je leta 1255
izdal v korist opatije kar tri dokumente. Med drugim je redovnikom potrdil vse
pridobljene pravice in posesti ter dohodke, obenem pa jih je oprostil vsakršnih
dajatev za vino, lan in za vse drugo, kar so kupili za lastne potrebe. K vsaki župniji
je sodila tudi pravica njegovega imetnika do pobiranja dela desetine na njenem
ozemlju.33 Do pogostih sporov je prihajalo zaradi delitve do dela desetine med
imetnikom in ostalimi upravičenci ali zaradi zavračanja oddajanje desetine. Take
spore sta morala npr. v 14. stoletju na pritožbe stiških opatov reševati patriarha
Otobono Razzi (1303–1315) in Bertrand (1334–1350).34
Patriarh Gregor je v letu 1256 stiški opatiji podelil župnijo Sv. Petra v Savinjski
dolini z listino, ki jo je 21. decembra tega leta spisal v Čedadu njegov pisar magister
Nikolaj de Lupico, župnik v kraju Tricesimo pri Vidmu (Udine) v Furlaniji. S tem
je uslišal prošnjo samostana, ki da je v patriarhovem času "utrpel po hudobnežih
mnogotere krivice in veliko škode." Opat se je tedaj pritožil pri svojem krajevnem
ordinariju in dobrotniku nad tistimi, ki so redovnikom očitno kršili njihove privilegije in se polaščali njihove posesti in letnih dohodkov, kar se je v tistem času
dogajalo marsikateremu samostanu. Patriarh je izpolnil prošnjo redovnikov "za
svoje dušno dobro" ter si zagotovil molitev opata in njegovih sobratov zase in za
vse svoje naslednike v patriarški službi ter obhajanje slovesnega aniverzarija (obhajanje spomina obletnice smrti). Nadalje je odredil, naj bi člani konventa vsako
soboto (ta dan je bil posvečen Mariji) "iz spoštovanja do Matere božje" za priboljšek (pitanco) iz dohodkov pridružene župnije prejemali večjo merico vina in četrt (hlebca) sira. S slednjim se je patriarh hotel zavarovati, da v samostanu ne bi
opustili svoje obveznosti, saj se menihi niso hoteli odpovedati priboljšku v hrani
in pijači. Patriarh si je pridržal pravice krajevnega škofa nad župnijo in vseh iz njih
izvirajočih pravic.35 Dokument je v naslednjem letu (1257) potrdil tudi papež Aleksander IV., ki v listini navaja enak vzrok za pridružitev, kot je v dokumentu iz leta
1256, papež v njem navaja tudi delitev dohodkov med samostanom in vsakokratnim vikarjem na župniji, česar ni v dokumentu o inkorporaciji.36
Nekaj let za tem (okoli leta 1260) je patriarh Gregor samostanu inkorporacijo
znova potrdil. Nedatiran prepis navaja, da je patriarh samostanu potrdil župnijo
Sv. Miklavža v Žalcu in še drugo (župnijo), namreč Sv. Petra, ki naj bi jo samostanu
pridružil že leta 1256.37 Iz zgornjega bi sledilo, da je imela predtem Stična v lasti
33

1255, XII. 12., Lateran: UBKr II/2, št. 216, str. 171, št. 214, str. 170 in št. 228, str. 181. Prim. Mlinarič, Stiška
opatija, str. 104.

34

1313, VIII. 2., Udine (B lat. 9, Arhiv samostana Rein); 1335, III. 15., Oglej (prav tam). Prim. Mlinarič, Stiška
opatija, str. 129.

35

1256, XII. 21., Čedad: UBKr II/2, št. 229, str. 182–183 (še ena objava pod datumom 8. XII.: UBKr II/2, št. 295,
str. 233–234). Prim. Pucelj, Idiographia, str. 32–33, ARS; Jože M(aver) Grebenc, Gospodarska ustanovitev
Stične ali njena dotacija leta 1135, Samostan Stična 1973 (dalje: Grebenc, Gospodarska ustanovitev Stične),
str. 28 (pod datumom 13. marec).

36

1257, I. 3., Lateran: Sam. A I, fasc. 1 (prepis iz 18. stol.), ARS; Mlinarič, Stiška opatija, str. 105.

37

Ok. 1260: Heinrich Appelt – Gerhard Pferschy, Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark IV, Wien 1960–
1975 (= StUB), št. 22, str. 16 (po Diplomatarium Runense I, str. 717–718, Arhiv samostana Rein; "… conﬁrmavit parochiam s(ancti) Nicolai in Saxenfeld et aliam s(ancti) Petri in Saantha" (Pucelj, Idiographia, ARS).
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Stiške dušnopastirske postojanke ( ) s podružničnimi cerkvami ( ) na Štajerskem pred letom 1600 (Jože
Mlinarič, Stiška opatija 1136–1784, Novo mesto 1995, str. 842)

tudi župnijo Sv. Miklavža v Žalcu. Tudi drugi naslednik patriarha Gregorja, patriarh
Raimondo della Torre (1273–1289), v listini iz leta 1274 navaja, da Stični znova
potrdi inkorporacijo obeh župnij, oziroma župnijo Sv. Petra.38 O pomembnosti
inkorporacije za stiški samostan priča dejstvo, da so si menihi dali nekajkrat overoviti listino o inkorporaciji in prosili za njeno vnovično potrditev tudi najvišjo
cerkveno oblast. Tako je npr. v letu 1514 inkorporacijo znova potrdil papež Leon
X.39 Okoli leta 1265 je patriarh Gregor prisluhnil pritožbam stiških menihov nad
laiki, ki so si prisvajali samostansko zemljo in dohodke, jim na različne načine škodovali in zavračali izpolnjevanje obveznosti, ki so jih imeli do samostana. Zato je
patriarh naročil vsem župnikom in vikarjem v Marki in na Kranjskem ter v Savinjskem arhidiakonatu, naj župljane opomnijo, ob neposlušnosti pa naj jih izobčijo
iz Cerkve. Zaradi različnih kršitev samostanskih pravic po laikih so si menihi nekajkrat dali potrditi svoje pravice tudi do pridruženih župnij.40
Zanimivo je, da je patriarh Gregor v listini iz okoli leta 1260 žalsko župnijo
stiškemu samostanu le potrdil, medtem ko za župnijo Sv. Petra izrecno poudarja,
da jo je pridružil samostanu leta 1256. Iz tega F. Kovačič sklepa, da je bila žalska
župnija samostanu pridružena že pred letom 1260, vendar za čas pridružitve ne
vemo, da pa je bila očitno pridružena hkrati z župnijo Sv. Petra leta 1256. Isti avtor
navaja v dokaz pravilnosti svoje trditve med drugim dejstvo, da se je večni vikar
cerkve Sv. Petra Janez z listino iz leta 1357 obvezal, da bo Stični plačeval letno kar

38

1274: "… conﬁrmat donationem et incorporationem ecclesie Saxenfeldensis et sancti Petri in Saventhall"
(Pucelj, Parochographia: Idiographia (1719), ARS); Orožen III, str. 431.

39

Notata MP 236, fol. 307 (regest), Arhiv v Stični. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, str. 281.

40

Ok. 1265, IV. 8., Oglej: UBKr II/2, št. 342, str. 263–264; Mlinarič, Stiška opatija, str. 106, opomba št. 114.
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po 28 oglejskih mark.41 Ker v 13. stoletju pod imenom Saxenfeld niso razumeli
žalskega trga, temveč celotno dolino na levem bregu reke Savinje preko Sv. Petra in proti zahodu42, se I. Orožen sprašuje, kje je bil pravzaprav sedež pražupnije.
Orožen je prepričan, da je bil v 13. stoletju sedež pri cerkvi Sv. Petra, kar podpira
z nekaterimi trditvami. Vsekakor moremo pritrditi njegovi trditvi, da je bil sedež
pražupnije pri cerkvi Sv. Petra in da so žalska cerkev Sv. Miklavža in druge morebitne že obstoječe cerkve tega območja pripadle stiškemu samostanu (1256) kot
pertinence župnije Sv. Petra. Ostaja še vprašanje, kdaj so sedež župnije prenesli
od cerkve Sv. Petra k cerkvi Sv. Miklavža v Žalcu. Vsekakor ne moremo pritrditi I.
Orožnu, da se je to morda zgodilo po letu 1392, ob turških vpadih tudi na področje pražupnije Sv. Petra, saj se turška pustošenja pričnejo šele desetletja kasneje.43
Domnevamo, da se je prenos zgodil kmalu po pridružitvi Sv. Petra, ko se je Žalec
razvil v pomembno središče tega območja, zlasti še v gospodarsko središče, in se
je močno povečalo število njegovega prebivalstva. Leta 1279 se kraj tudi že prvikrat omenja kot trg.44 Skratka: žalska cerkev je prišla pod Stično skupaj z župnijo
v Šempetru kot njena pertinenca (1256) in je po vsej verjetnosti kmalu postala sedež župnije, saj se že leta 1263 omenja njen župnik, pa tudi prenos sedeža
pražupnije od Sv. Petra v Žalec se je moral zgoditi kaj kmalu, saj je slednji postal
pomemben kraj, ki je imel že leta 1279 trške pravice. Prvi znani žalski župnik je bil
Henrik (Henricus plebanus de Saxenvelde) (1263), pri Sv. Petru pa Eberhard (ok.
1286–1304).45 Naj omenimo, da so si župniki v Žalcu lastili pravico nad celjsko
župnijo. Leta 1319 je žalski župnik Tomaž sicer neupravičeno trdil, da imata le on
in stiški opat pravico nastavljati in odstavljati celjske župnike, kar očitno kaže, da
je Tomaž rezidiral v Žalcu.46 Stiški opat Maksimilijan Mottoch leta 1679 v pismu
oglejskemu patriarhu Giovanniju Delﬁnu pravi, da je bila njegovemu samostanu
najprej pridružena župnijska cerkev Sv. Petra in da je bil sedež župnije kasneje
prenesen k Sv. Miklavžu v Žalcu.47
Z inkorporacijo neke župnije je novi imetnik dobil pravico ne le do na njenem
ozemlju stoječih cerkva, temveč tudi do vseh kasneje na njem postavljenih cerkva
in dušnopastirskih postojank. Stiški samostan je bil že v srednjem veku gospodar
ne le župnije v Žalcu, temveč tudi dušnopastirskih postojank: Sv. Petra v Savinjski
dolini, Sv. Martina na Teharjih, Sv. Jakoba v Galiciji in Sv. Martina v Šmartnem ob

41

Pismo z opominom patriarha "Johanni vicario perpetuo ecclesie s(ancti) Petri in Saxenueld" : 1375, XII. 17.,
Udine. (Orožen III, str. 432). Prim. Kovačič, Zgodovina Lavantinske škoﬁje, str. 94–95. Manj verjetna pa je
možnost, da bi patriarh župnijo Sv. Miklavža v Žalcu opatiji in korporiral s posebnim, danes neohranjenim
dokumentom.

42

Orožen III, str. 433–434. Prim. Pavle Blaznik, Gradivo za historično topograﬁjo Žalca, v: Savinjski zbornik,
letnik 5(1983) (dalje: Blaznik, Gradivo), str. 43–45. Npr. "parochia sancti Nicolai in Saxenfeld" (StUB IV, št.
22, str. 16) ; "de Sachsenvelde" (ok. 1230–1246) in villa "Saxumfeld" (Blaznik, Gradivo, str. 43).

43

Orožen III, str. 434. Prim. Ignacij Voje, Slovenci pod pritiskom turškega nasilja, Ljubljana 1996, str. 19.

44

"forum in Sahsenfeld": Blaznik, Topograﬁja II, str. 547.

45

1263, IX. 12.: StUB IV. št. 116, str. 74 ; vikar Henrik: 1264, I. 13. : prav tam, št. 126, str. 79; 1286: "plebanus
Hermanus" : Orožen III, str. 377; Eberhard (1286–1304): Blaznik, Topograﬁja II, str. 376.

46

1319, IV. 10., Oglej: Notizenblatt VIII (1858), str. 404–405. Prim. Orožen III, str. 377–378.

47

Grebenc, Gospodarska ustanovitev Stične, str. 29.
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Paki. Te dušnopastirske postojanke se v srednjeveških dokumentih navajajo zdaj
kot župnije in njihovi upravitelji kot župniki, drugič zopet kot vikariati in njihovi
upravitelji vikarji. Pri Sv. Petru se v letih med 1286 in 1304 omenja župnik Eberhard, pri Sv. Martinu na Teharjih se leta 1362 omenjata vas s cerkvijo in župnik Henrik, Sv. Jakob v Galiciji pa naj bi se izločil iz Žalca kot vikariat leta 1422.48 Cerkev
Sv. Martina v Šmartnem ob Paki se prvikrat omenja v letu 1262, torej že nekaj let
po inkorporaciji župnije Sv. Petra, na katere ozemlju je stala. Omenja pa se v listini,
s katero je Hartnid iz Orta, deželni maršal, gornjegrajskemu samostanu in opatu
Henriku podaril po dve hubi skupaj z odvetništvom v Paki pri cerkvi Sv. Martina
(in Paka prope sanctum Martinum) in v Rečici (in Retschitz) ob Paki ter si ni pridržal pravice do pobiranja dajatve za odvetništvo, ki je od vsake kmetije znašala po
eno mero ovsa in po dve piščeti; hasnovalcem teh kmetij pa je še za naprej zagotovil pravico do skupnega koriščenja voda, gozdov in neobdelane zemlje. Prevzel
je tudi brezplačno odvetništvo nad samostansko posestjo pri Blagotinšku (pri
Andražu nad Polzelo).49 Pri cerkvi Sv. Martina je še pred koncem srednjega veka
nastal vikariat, saj se v drugi polovici 15. stoletja (1460–1469) omenja kot župnija
(Sand Mertten pharr), leta 1476 pa se navaja njen župnik (plebanus in Pakch).50
Stična z inkorporacijo ni dobila cerkva: Sv. Danijela v Celju, Sv. Marjete na Polzeli, Sv. Jurija v Gotovljah in Sv. Andreja (Sv. Andraž nad Polzelo), saj so se morale
slednje kot dušnopastirske postojanke osamosvojiti že pred inkorporacijo (1256).
Glede župnije v Celju, katere patronatske pravice so si pridobili gospodje Vorbržani in katere župnik po imenu Rupert se omenja že 1229, je prihajalo do sporov, ker
so si stiški opatje in njihovi župniki v Žalcu neupravičeno lastili pravico nad njo.51
V času patriarha Pagana della Torre (1319–1334) je žalski župnik Tomaž (okoli
leta 1319) odstavil zakonitega celjskega župnika Henrika in trdil, da ima skupaj s
stiškim opatom pravico nastavljati in odstavljati celjske vikarje. Te vrste spori niso
znani le za čas omenjenega patriarha in opata Friderika Limpacha (ok. 1315–ok.
1321), ampak so se ponavljali tudi kasneje. V tem času sta se omenjeni župnik Tomaž in župnik Konrad iz Braslovč polastila dediščine po celjskem župniku Henriku.52 Tudi slednje izpričuje neupravičeno prilaščanje celjske župnije po žalskem
župniku. Na Polzeli je bila konec 13. stoletja ustanovljena komenda malteških
vitezov (1332 omenjen komtur Ivan).53 Pri cerkvi Sv. Marjete, last vitezov, se na-

48

Blaznik, Topograﬁja II, str. 376; 1362, VII. 19. (prav tam, str. 418); Orožen III, str. 391–392. Prim. Kovačič,
Zgodovina Lavantinske škoﬁje, str. 96–97.

49

1262, IV. 21., Gornji Grad: listina z visečim pečatom Hartnida VI. iz Orta: orig. perg. listina, vrsta listin, št.
797, Nadškoﬁjski arhiv, Ljubljana, repr. AUR 797, Štajerski deželni arhiv, Gradec) (objava: StUB IV, št. 61, str.
39–40). Prim. še: 1263, IX. 12., Celje (StUB IV, št. 116, str. 73–74); 1263, IX. 12., Celje (prav tam, št. 117, str.
74); 1269, VII. 2., Feldsberg (prav tam, št. 347, str. 206–207).

50

Blaznik, Topograﬁja II, str. 406.

51

Kovačič, Zgodovina Lavantinske škoﬁje, str. 95.

52

1319, IV. 16., Oglej: Regesten des Herzogtums Steiermark I. Band, Graz 1976, št. 1073, str. 283. Prim. Orožen
III, str. 377; Mlinarič, Stiška opatija, str. 181, 130. Župnik v Žalcu si je v 16. stoletju prisvajal neke pravice tudi
nad župnijo Sv. Jurija v Gotovljah (Janez H# ﬂer, Trije popisi cerkva in kapel na Kranjskem in Slovenskem
Štajerskem s konca 16. stoletja, Ljubljana 1982 (dalje: H# ﬂer, Trije popisi cerkva), str. 68).

53

Jože Mlinarič, Malteška komenda na Polzeli, Kronika, leto 28 (1980), str. 161–171. "her Hanse der commdenewer von Helenstein" (Hermann Wiessner, Die Kärntner Geschichtsquellen 1326–1335 (Monumenta
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Listina Hartnida VI. iz Orta iz 1262 za gornjegrajski benediktinski samostan, v kateri se prvikrat omenja
Šmartno ob Paki (1262, april 21., Gornji Grad: orig. perg. listina št. 797, Nadškofijski arhiv v Ljubljani – po repr.
v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu)

vaja v letih 1255–1286 kaplan (1255) oziroma župnik in savinjski dekan Hartvik
(1269).54 V Gotovljah se v letu 1263 omenja župnik Friderik. Tudi nad to župnijo
si je župnik v Žalcu neupravičeno prisvajal pravice.55 V letu 1229 je Hartnid iz Orta
potrdil, da je eden izmed njegovih vitezov gornjegrajski opatiji podaril dve kmetiji
pri Sv. Andražu (apud sanctum Andream). Cerkev je po mnenju F. Kovačiča cerkev
pri Sv. Andražu nad Polzelo.56
O stiških župnijah na Štajerskem je za čas srednjega veka ohranjenih le pičlo
podatkov, med njimi nekaj imen župnikov ali vikarjev. Med temi je npr. za župnijo
v Šmartnem ob Paki, znan po imenu Tomaž, omenjen v letih 1476 in 1477. Oglej je
leta 1477 Tomažu in Martinu, župniku v Vitanju, naročil, naj uredi zadevo v zvezi
s pritožbo Andreja, župnika pri Novi Cerkvi.57
Več podatkov o stiških župnijah in tudi o župniji Sv. Martina v Šmartnem je

historica ducatus Carinthiae, 9), Klagenfurt 1965, št. 489, str. 152); Orožen III, str. 473–503.
54

Blaznik, Topograﬁja II, str. 121.
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Prav tam, str. 240; 1263, IX. 12. (StUB IV, št. 116, str. 74); Gotovlje: Orožen III, str. 408–430; H# ﬂer, Trije popisi
cerkva, str. 68–69. Prim. Kovačič, Zgodovina Lavantinske škoﬁje, str. 96.
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Kovačič, Zgodovina Lavantinske škoﬁje, str. 96; Franc Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku
V, Ljubljana 1928, št. 499, str. 249.

57

Blaznik, Topograﬁja II, str. 406; Ignacij Orožen, Das Bisthum und die Di# zese Lavant IV, Cilli 1880, str. 191.
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ohranjenih iz naslednjih stoletij. Iz začetka 16. stoletja izvemo nekaj podatkov
iz vizitacije iz leta 1528, s katero sta cerkvena in svetna oblast želeli ugotoviti
morebitno razširjenost luteranstva in raznih "sekt." Mešana državno-cerkvena
komisija naj bi ugotovila stanje verskega in cerkvenega življenja v prvi vrsti po
trgih in mestih, a tudi po župnijah in samostanih. Slednja je pri nekaterih meščanih ugotovila pripadnost novi veri, pri večini meščanskega prebivalstva pa versko mlačnost, za vernike na podeželju pa je ugotavljala, da "se drže stare vere."58
V Celju so bila tedaj že ugodna tla za širjenje luteranstva, saj se ljudje niso veliko
menili za cerkvene postave in v mestu sta delovala že dva luteranska pridigarja. V Saleški dolini je bilo npr. tedaj na gradovih nekaj luteranskih postojank.
Vizitatorji so poklicali predstavnike stiških župnij na zaslišanje v Celje konec
meseca junija. Za župljane Žalca, Šempetra in Šmartnega ob Paki so ugotavljali,
da so "stare vere," in razčistili so tudi nekaj sporov (npr. zaradi "činžnih krav," se
pravi krav, last nadarbine, ki so jih bili dolžni rediti župljani). Žalski vikar Sikst
Adlgar je povedal, da živi pri Žalcu pri Luki Žoharju luteranski čevljar, ki pravi,
češ da je deset zapovedi delno odpravljenih in da naj ljudje ničesar ne dajejo ne
duhovščini in ne Cerkvi. Trškemu sodniku je bilo ukazano, da Žoharju prepove,
da bi se omenjeni čevljar še nadalje pri njem zadrževal, sodniku pa je bilo naročeno, naj čevljarja zgrabi in izroči svetni oblasti, ki ga bo kaznovala.59 27. junija
so prišli pred komisarje v Celju iz Šmartnega: kaplan Ivan Lerch (župnik je bil
zaradi bolezni odsoten) ter cerkvena ključarja Štefan Marinnach in Lenartov sin
Jurij. Zanje so vizitatorji ugotavljali, da se ravnajo v verskih rečeh tako, kot je bilo
nekdaj v navadi. Verniki so bili v dvomih glede kravjega činža.60
V letih 1544/1545 je bila na Štajerskem opravljena deželnoknežja vizitacija
župnij in samostanov. V protokolu so podatki za župniji v Žalcu in na Teharjih, ni
jih pa za vikariat v Šmartnem ob Paki. O žalski župniji je rečeno, da je njen patron
stiški opat, odvetnik pa gospod Ivan Ungnad (celjski vicedom). K župniji so sodile
le štiri podružnice (vikariati): Sv. Petra v Savinjski dolini, Sv. Jakoba v Galiciji, Sv.
Kancijana (pri trgu Žalcu)(!) in Matere božje v Petrovčah. Župnija je imela letno
okoli 1.200 obhajancev. Pri Sv. Petru so bile tri bratovščine (omenjata se bratovščini Rešnjega telesa in Matere božje). Sv. Jakob v Galiciji je imel dve podružnični cerkvi: Sv. Ožbalta (na Pernovem) in Sv. Kunigunde (v Sv. Jungerti). Komunikantov
je bilo letno do sto petdeset. Župnik je živel v zidanem nadstropnem župnišču.61
Vse pravice pri župniji v Teharjih so šle stiškemu opatu. Imela je tri podružnice: Sv.
Lovrenca v Kompolah (pod Prožinsko vasjo), ki so jo zgradili plemiči Säfnerji in je
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Jože Mlinarič, Prizadevanja sekovskih škofov Martina Brennerja (1585–1615) in Jakoba Eberleina (1615–
1633) za katoliško versko prenovo na Štajerskem (Acta Ecclesiastica Sloveniae, 5), Ljubljana 1983 (dalje:
Mlinarič, Prizadevanja sekovskih škofov), str. 9–14. Prim. Orožen IV, str. 349–350.
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Orožen III, str. 349–350.
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Prav tam, str. 185.
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Rudolf Karl Hofer, Die landesf# rstliche Visitation der Pfarren und Kl# ster in der Steiermark in den Jahren
1544/1545, (Quellen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark, Historische Landeskomission f# r
Steiermark, XIV. Band), Graz 1992 (dalje: Hofer, Die landesf# rstliche Visitation), str. 235–236. Säfnerji: Ana:
studeniška priorica (1441–1443), po vsej verjetnosti sorodnica slovenjebistriškega župnika Tomaža (1442).
(Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan, str. 185).
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imela bratovščino Rešnjega telesa, Sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu z bratovščinami
Sv. Janeza, Lenarta in Andreja, ter Sv. Ane na Verheh. Župnija je imela letno okoli
tristo petdeset obhajancev.62
V drugi polovici 16. stoletja so se morali stiški opatje ubadati z duhovnikom Štefanom Voršičem, vikarjem na župniji v Šmartnem ob Paki, ki so ga 'krasile' vse napake,
značilne za svetno duhovščino tiste dobe. Po smrti vikarja Elije Prašiča je opat Wolfgang Ne# (1549–1566) leta 1555 župnijo podelil duhovniku oglejske patriarhije
Štefanu Voršiču in je z njim sklenil pogodbo. Slednji je bil dolžan priznavati vsakokratnega stiškega predstojnika za svojega gospoda in mu izkazovati dolžno spoštovanje in pokorščino ter prebivati na župniji in vestno opravljati dušno pastirstvo. Bil
je dolžan samostanu plačevati letno po dva ogrska zlatnika in "gojiti " gostoljubje, kot
so ga bili dolžni stiški redovniki. Prepovedano mu je bilo karkoli odprodati, zamenjati
ali komu podariti od nadarbinske zemlje in dohodkov. Opatoma Jakobu Kla# erletu
(1577–1580) in Lavrenciju Zupanu (1580–1600) je vikar povzročal številne težave.
Leta 1587 so se cerkveni ključarji in ostali verniki pritožili pri redovnem generalnem
vikarju, reinskem opatu Juriju Freyseisnu, nad vikarjem. Trdili so, da je Voršič pustil
propasti župnišče, tako da je to zdaj podobno bolj kakemu hlevu kakor pa poštenemu bivališču, in da je slabo obdeloval zemljo in jo zastavljal, ter da zaradi starosti in
slabega zdravja ne more več opravljati bogoslužja. Stiškega opata Jakoba so prosili,
naj moža zaradi nezglednega življenja in zaradi starosti odstavi. Bili so prepričani, da
je njegova hroma desna roka božja kazen za njegovo nezgledno življenje. Navajajo, da
naj bi imel dve hčeri, ki sta vzeli za zakonska moža dva poročena moška, in da je eno
izmed hčera poročil sam Voršič. Na njihovo prošnjo je opat Jakob Štefana odstavil in
jim priskrbel drugega vikarja, namreč Štefana Menika, ki je takoj pričel s popravilom
cerkve in drugih stavb. Štefan Voršič pa se Meniku ni hotel umakniti. Zato so se bili
župljani prisiljeni obrniti po pomoč na omenjenega reinskega opata Jurija. Stiški opat
je bil celo pripravljen vzeti Štefana v svoj samostan, vendar je ta to odklonil. Voršič si je
skušal na svojo stran pridobiti reinskega opata in deželnega kneza, nadvojvodo Karla
II., kar mu je deloma tudi uspelo. Graška vlada je na začetku leta 1579 opatu Juriju naročila, naj zadevo razčisti, stiškemu predstojniku Jakobu pa naročila, naj Voršiča "pusti
pri miru." Jakob je deželnemu knezu predlagal, naj bi za dokončno ureditev zadeve
imenoval komisijo, kar je ta tudi storil. Očitno komisarji niso ničesar opravili, ker se je
Voršič sredi leta ponovno pritožil pri opatu Juriju in ga prosil za posredovanje, v jeseni
pa je Jurij sporočil v Gradec, da se bo sam podal v Stično in zaslišal sprti strani. Voršič
pa še tudi poslej ni miroval in je Juriju sporočil, da se bo sam podal k deželnemu knezu, kar pa mu je Jurij odsvetoval, hkrati pa mu je ponudil svoje posredovanje v Stični.
In res, konec leta 1579 je opat Jurij naročil stiškemu opatu, naj Voršiču vrne mesto
vikarja. Ker pa Voršič ni miroval, mu je stiški opat na začetku leta 1580 obljubil, da ga
bo povabil v Stično, kjer naj bi ga zaslišal opat Jurij, in mu obljubil, da se bo ravnal po
Jurijevi odločitvi. Če se bo ta odločil v vikarjevo korist, ga bo ponovno imenoval za
vikarja na prejšnji župniji, toda novi vikar Menik bi tedaj moral dobiti primerno odškodnino za izdatke za opravljena popravila na zgradbah. Voršič pa se je znova prito-
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Hofer, Die landesf# rstliche Visitation, str. 253–254.
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ževal pri redovni in svetni oblasti, tako da je zavetnik župnije, gospod gospoščine Kacenštajn (Katzenstein), predlagal, naj bi Menik ostal vikar, Voršiča pa naj bi vzdrževala
samostan in novi vikar Menik. Voršič pa je še nadalje vztrajal, da želi dobiti župnijo
nazaj in se pritoževal reinskemu opatu Juriju, ki mu je zagotovil, da bo prišel marca na
vizitacijo v Stično in se bo v primeru nerešene zadeve sam lotil njenega reševanja. Do
poravnave pa ni prišlo, saj je opat Jakob medtem umrl. Župljani so si pri opatu Juriju
prizadevali, da bi vikar Menik, katerega so hvalili kot zelo dobrega dušnega pastirja,
ostal na župniji, hkrati pa so ga prosili, naj se Voršič nikoli več ne vrne. Voršič si je znal
pridobiti na svojo stran tudi nekatere vplivne svetne ljudi: tako je neki Jakob Strauss
reinskemu opatu priporočil "tega pobožnega starega duhovnika (!)". Aprila meseca
1580 se je reinski opat Jurij v stiškem samostanu udeležil volitev novega predstojnika,
vendar ni znano, ali so tedaj obravnavali tudi zadevo Štefana Voršiča.63
Stiške župnije na Štajerskem so bile že zgodaj pod vplivom luteranstva, ki se je
širilo z nekaterih gradov in iz bližnjega mesta Celje. Predikanti so stiškima opatoma Jakobu Kla# erletu in Lavrenciju Zupanu povzročali veliko skrbi. Pri kapeli Sv.
Maksimilijana v Celju je po letu 1530 prejel kaplanijo Primož Trubar kot župnik v
Loki pri Zidanem mostu. J. Orožen je mnenja, da je Trubar ob obiskih v Celju tudi
tu pridigal v novem duhu. Širjenje luteranstva v mestu nam za prva desetletja 16.
stoletja sicer ni znano, a ker so leta 1546 v mestu zabeležili še 546 obhajancev, je
isti avtor prepričan, da je proti sredini stoletja v mestu še prevladovalo katolištvo.
Luteranstvo se je tu ukoreninilo in luterani so se organizirali med službovanjem
župnika Mihaela Kupiča (1584–1597).64 V letu 1575 je na spodnjem in zgornjem
celjskem gradu pridigal Jurij Maček, pred tem predikant v Višnji Gori, in še v istem letu so stanovi kupili za potrebe luteranov hišo s kapelo Sv. Trojice na Glavnem trgu.65 Središče luteranstva pa je na celjskem območju postalo pri kapeli v
Govčah pri Žalcu66, kjer so deželni stanovi poleg molilnice zgradili stanovanje za
predikanta in šolo ter si uredili pokopališče. V tej "lutrovski kapeli " so opravljali
bogoslužje v nemškem in slovenskem jeziku.67 V letu 1580 se je opat Lavrencij
Zupan pritoževal pri reinskem opatu Juriju Freyseisnu, redovnem generalnem vikarju, nad dejavnostjo nekaterih predikantov, med katerimi omenja Jurija Mačka.
Jurij Maček je tod deloval kot predikant do smrti leta 1591, nato mu je sledil Janez
Weidinger, za njim pa sta službo predikanta opravljala še dva.68 Razumljivo je, da
so predikanti za svojo vero pridobili največ vernikov iz bližnjih župnij (v Žalcu
in v Šempetru), manj iz bolj oddaljenih župnij. Že avgusta leta 1580 je stiški opat
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Mlinarič, Stiška opatija, str. 391–392. Drugi duhovnik, ki je opatu Jakobu Kla# erletu delal težave, je bil vikar
na župniji Sv. Lovrenca na Raki Janez Arkl (1577–1580) (prav tam, str. 389–391). Morda je bil Caharija Menik,
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poročal opatu Juriju in deželnemu knezu o zidavi molilnice, nakar je slednji gradnjo začasno ustavil. Luterani pa so kljub prepovedi zgradili molilnico, pri kateri
je deloval predikant Janez Weidinger. V letu 1595 so se deželni stanovi pritožili
pri deželnem knezu nad ravnanjem stiškega opata, ki je ob obisku samostanskih
župnij na Štajerskem prišel v spremstvu osmih konjenikov tudi v Žalec, da bi v
Govčah zgrabil Weidingerja, vendar je temu uspelo pobegniti. Opatu Lavrenciju
je bil pri njegovem prizadevanju za zatrtje luteranstva močna opora žalski župnik
Mihael Šega, v letih od 1599 do 1613 savinjski arhidiakon. V letu 1597 je župnik
Šega patriarhu Francescu Barbaru poročal, da je vse "krivoverce" z območja žalske
župnije "vrnil v naročje" katoliške Cerkve, za najbolj trdovratne pa je imel Celjane, saj jih je večina ob nedeljah in praznikih zahajala v molilnico in se ni hotela
odvrniti od luteranstva. V letu 1600 pa se je Šega pritoževal zaradi pomanjkanja
duhovščine, saj bi jo potreboval zaradi vrnitve mnogih v katolištvo. Tožil je tudi, da
je kuga pobrala polovico njegove duhovščine.69
V letih 1592/1596 je stiške župnije vizitiral arhidiakon in novomeški prošt Polidor de Montagnana (1582–1602). Ugotavlja, da ima stiški opat vse pravice nad
župnijo v Žalcu z vikariati. Za Žalec izvemo, da je bil župniku Mihaelu Šegi v pomoč
kaplan Gregor Senior, ki je imel oskrbo pri župniku in pravico do zbirce, vikar pri
Sv. Jakobu v Galiciji Andrej Linga je živel le od zbirce. K tej cerkvi sta sodili kapeli Sv.
Kunigunde in Sv. Ožbalta. Protokol govori za vikarja, da opravlja dušno pastirstvo
in izrecno navaja še pokop mrličev. Vikar Peter Starčič pri Sv. Petru se je preživljal
z "navadno" zbirco. Za Šmartno ob Paki in Teharje Montagnana pripominja, da ni
mogel dobiti imen podružničnih cerkva in drugih podatkov, omenja pa pri cerkvi
vikarja z imenom Štefan (Menik?), pri drugi cerkvi pa vikarja Jakoba.70
Prihod nadvojvode Ferdinanda II. iz Ingolstadta v Gradec 1595 je v notranjeavstrijskih deželah omogočil rekatolizacijo in katoliško versko prenovo, ki jo je na
Štajerskem izvajal predvsem sekovski škof Martin Brenner (1585–1615). V letu
1600 je prišel škof v spremstvu vojakov iz Slovenskih Konjic tudi v Celje in Žalec, na
poti domov pa se je ustavil v Slovenjem Gradcu. V dolgih pridigah je skušal luterane
odvrniti od njihove vere, njihove molilnice, med njimi tudi tisto v Govčah, pa je dal
razrušiti in s tem odpravil luteransko postojanko na celjskem območju. Mnogi luterani so se formalno uklonili, naskrivaj pa so ostali pri svojem prepričanju.71

***
Na ozemlju župnije Sv. Petra, lasti stiškega samostana, so se že v srednjem veku
izločile tri samostojne dušnopastirske postojanke in je bilo sezidanih tudi nekaj
podružničnih cerkva. Za razvoj župnijske mreže in zidavo cerkva so imeli vsekakor zasluge predvsem stiški cistercijani.
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Mlinarič, Stiška opatija, str. 434–436; Mlinarič, Prizadevanja sekovskih škofov, str. 19.
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Časovno se omenjajo dušnopastirske postojanke in njihove podružnične cerkve do konca 16. stoletja takole:
• Sv. Petra v Savinjski dolini 1256
• Sv. Miklavža v Žalcu ok. 1260
Podružnični cerkvi:
Matere božje v Petrovčah 1442 (Tedaj se omenja kaplanija.)
Sv. Kancijana pri trgu Žalec 1544/1545.72
• Sv. Martina na Teharjih 1362 (Tedaj se prvikrat omenja njen župnik
Henrik. Leta 1486 pa se omenja cerkev s patrocinijem Matere božje.)
Podružnične cerkve:
Sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu 1525
Sv. Lovrenca v Kompolah 1525
Sv. Ane na Vrheh 1544/4573
• Sv. Jakoba v Galiciji 1422 (Tedaj naj bi obstajal vikariat.)
Podružnični cerkvi:
Sv. Ožbalta na Pernovem 1392
Sv. Kunigunde v Šentjungerti 1544/154574
•

Sv. Martina v Šmartnem med 1460–1469 (1262 se omenja cerkev, v
letih med 1460 in 1469 župnija, leta 1476 pa župnik.)
Podružnična cerkev:
Sv. Janeza Krstnika v Gorenju se omenja leta 1485.75

V vizitacijskem zapisniku iz let 1544–1545 se pri nekaterih cerkvah navajajo
bratovščine, združbe vernikov, ki so si prizadevali za popolno krščansko življenje s
pogosto udeležbo pri bogoslužju ter s karitativno dejavnostjo, (z dobrimi deli svojemu bližnjemu). Prav bratovščine razodevajo živahno versko življenje. Pri dveh
cerkvah so bile kar po tri bratovščine: pri cerkvi Sv. Petra (navajata se bratovščini
Rešnjega telesa in Matere božje), pri teharski podružnici Sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu pa so bile bratovščine Sv. Janeza, Lenarta in Andreja.76
Za nekatere stiške cerkve je znano, da so bile pozidane in opremljene na prizadevanje opatov, za nekatere pa, da tudi na samostanske stroške. Na Dolenjskem
štejemo med take Marijini cerkvi na Muljavi in na Trški gori pri Novem mestu.
Prva je bila pozidana pred letom 1443 (iz tega leta so ohranjene freske) Pri opre-
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mljanju cerkve, zlasti postavitvi zlatega oltarja, ki sodi k najlepšim delom našega
baroka (iz leta 1674), je prispeval tudi samostan.77 Cerkev na Trški gori pa je dal
na začetku 17. stoletja prezidati in opremiti opat Jakob Reinprecht (1603–1626).
Cerkev prvikrat omenja Pavel Bizancij v popisu cerkva leta 1581 in v tej stari cerkvi so že ob koncu 16. stoletja opravljali po dve maši tedensko.78 Na Štajerskem pa
je bila pred letom 1442 po prizadevanju grofov Celjskih pozidana cerkev Matere
božje v Petrovčah, ki je bila kasneje baročno opremljena.79 V novem veku si je za
opremo stiških cerkva v smislu novega stilnega okusa, baroka, prizadeval zlasti
opat Maksimilijan Mottoch (1661–1680), ki je tudi prispeval denar za gradnjo ali
prezidavo cerkva.80
Z inkorporacijo župnij tudi na Štajerskem je bil stiški samostan deležen dohodkov, vendar so mu bila naložena tudi bremena: skrbeti je moral za vzdrževanje
rednega bogoslužja in zanje primerne duhovščine ter za vzdrževanje cerkvenih
stavb in nadarbinskih zgradb ter zemlje. Velike skrbi so opatom povzročali svetni
duhovniki še zlasti v 16. stoletju s svojim nezglednim življenjem in zaradi zanemarjanja svojih dolžnosti, kot je bil to tipičen primer že omenjeni Štefan Voršič,
vikar v Šmartnem ob Paki.81
Stiške župnije na Dolenjskem so sodile pod arhidiakonat na Kranjskem in v
Marki, tiste na Štajerskem pa pod Savinjski arhidiakonat, katerih arhidiakoni so
nadzorovali župnije in njihovo duhovščino ter jo po njihovi potrditvi po krajevnem škofu, oglejskem patriarhu, umeščali na župnije. Sklicevali so redne letne sinode, ki se jih je morala udeleževati vsa duhovščina in podati ustno ali pisno poročilo o svojem delu. Arhidiakonsko službo so tudi na Štajerskem opravljali župniki
uglednejših in bogatejših župnij (Braslovč, Konjic, Laškega)82, v letih 1599–1613
pa je imel to službo Mihael Šega, sicer župnik na stiški župniji v Žalcu.83 Ker je v
17. stoletju prihajalo med stiškimi opati ter novomeškimi prošti kot arhidiakoni
na Dolenjskem in savinjskimi arhidiakoni do sporov zaradi stiških župnij, so si
stiški opatje prizadevali, da bi jim Oglej priznal pravice arhidiakona za vse samostanske župnije, kar se je tudi zgodilo pod opatom Antonom baronom Gallenfel-
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Stane Mikuž, Umetnostnozgodovinska topograﬁja Grosupeljske krajine, Ljubljana 1978, str. 14 in 16;
Mlinarič, Stiška opatija, str. 594–595.
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H# ﬂer, Trije popisi cerkva, str.44 – 45; Jože Mlinarič, Stiški Bajnof do konca XVI. stoletja, Kronika, leto
27(1979), str. 12–13; Mlinarič, Stiška opatija, str. 505–506.
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"Kapplanei zu Vnser Lieben Frawn zu Petterwigk": 1442, IV. 15 (Blaznik, Topograﬁja II, str. 63). Orožen III, str.
362–374; Curk, Umetnostna podoba, str. 81; Mlinarič, Stiška opatija, str. 81.
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Mlinarič, Stiška opatija, str. 593–595, 781–792. Za lepoto samostanske cerkve je poskrbel tudi zadnji opat
Frančišek Ksaverij Tau# erer (1764–1784), ki je dal poleg drugega, postaviti nove oltarje, prižnico in korne
klopi ter je pri slikarju Fortunatu Bergantu leta 1766 naročil štirinajst podob postaj križevega pota (Marijan
Zadnikar, Stična, Ljubljana 1990, str. 94, 100, 112–117). V tem času (1766) je bila prezidana tudi cerkev
v Šmartnem ob Paki, za katero je omenjeni slikar tudi naslikal podobi. Morda je za prezidavo in podobi
poskrbel prav opat Tau# erer.
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Kovačič, Zgodovina Lavantinske škoﬁje, str. 57–59; Jože Mlinarič, Župnije na slovenskem Štajerskem v vizitacijskih zapisnikih arhidiakonata med Dravo in Muro 1656–1774 (Acta Ecclesiatica Sloveniae, 9), Ljubljana
1987, str. 7–10; Orožen III, str. 13–22.
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Mlinarič, Stiška opatija, str. 391–392 in 655.

83

Mihael Šega: prav tam, str. 435–437. Spor s Polidorjem de Montagnano, arhidiakonom in novomeškim
proštom (1582–1604) (prav tam, str. 380). Prim. Orožen III, str. 20.
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som (1688–1719).84 Odslej so opatje ali njihovi namestniki redno vizitirali tudi
stiške župnije na Štajerskem. Opat Anton Gallenfels je npr. leta 1697 poslal svojega namestnika na vizitacijo na Štajersko. V mesecu avgustu je vizitator obiskal
tudi župnijo v Šmartnem. Vizitator je vikarja in njegovega kaplana spodbujal, naj
se v pogledu bogoslužja in vsega ostalega ravnata po ustaljeni navadi in naj z vso
gorečnostjo izvršujeta vse svoje obveznosti: še zlasti skrbita za krščanski poduk
mladih ter ob nedeljah in praznikih izmenoma pridigata. Prepovedal pa jima je
terjati od vernikov višjo štolnino od dovoljene.85

Listina z dne 21. decembra 1256, s katero je oglejski patriarh Gregor de
Montelongo župnijo Sv. Petra v Savinjski dolini inkorporiral stiškemu
samostanu
Nos Gregorius Dei gratia sanctae sedis Aquileiensis patriarcha universis tam praesentibus quam futuris rei gestae memoriam. Dignum Deo praestare obsequium et
animae nostrae credimus procurare profectum, si pia subditorum nostrorum vota
favore benigno prosequimur, et loca religiosa, praecipue in quibus ipse Deus, cuius sunt obsequiis dedita magniﬁcentius honorantur, nostris intendimus beneﬁciis
ampliare. Hinc est, quod ex tenore praesentis paginae tam ad praesentium, quam
ad futurorum notitiam volumus provenisse, quod nos salutem animae nostrae
considerantes humiliter in speculo nostrae mentis, et ad monasterium Siticense
Cisterciensis ordinis, quod per violentiam malignantium multiformes tempore
nostro laesiones et gravia damna sustinuit ex fragilitate nostrae considerationis
respectum habentes, ecclesiam Sancti Petri in Seunthal ad nos nullo medio pertinentem cum juribus et pertinentiis suis dilectis ﬁliis abbati et conventui eiusdem
monasterii, et per eos ipsi monasterio per nos et successores nostros, pro nostrae
et eorundem successorum nostrorum animarum remedio in perpetuum de piae
provisionis gratia duximus conferendam, ita quod abbas et conventus dicti loci,
qui pro tempore fuerint, pro nobis et successoribus nostris apud Deum suis orationibus intercedere teneantur et anniversarium annis singulis perpetue sollemniter
celebrare. Statuentes, ut de bonis ecclesiae praedictae fratribus memorati conventus quolibet die sabbati ob reverentiam gloriosae parta virginis Mariae perpetuo
in majori mensura vini, et quarta parte fromagii ad consolationis pabulum temporibus debitis serviatur, jure tamen cathedratico nobis et ecclesiae nostrae plenius
conservato. In cuius rei evidentiam et stabilem ﬁrmitatem praesens privilegium
scribi fecimus et nostri sigilli pendentis munimine roborari. Datum per manum
magistri Nicolai de Lupico plebani de Tricesimo scriptoris nostri apud Civitatem
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Prim. Jože Mlinarič, Novomeškemu kapitlju inkorporirane župnije in Dolenjski arhidiakonat, v: Dolenjski
zbornik 1996, Novo mesto 1997, str. 55–64; Mlinarič, Stiška opatija, str. 653–654. Dokument patriarha
Janeza Delﬁna z dne 23. januarja 1691, Udine (Acta a parte imperii. Abbazia di Sittich, Nadškoﬁjski arhiv
Udine). Prim. Mlinarič, Stiška opatija, str. 653–654.
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Vizitacija z dne 6. avgusta 1697 (Sam. A I, fasc. 8, ARS); Vizitacije stiških župnij 1663–1697 (prav tam). Prim.
Mlinarič, Stiška opatija, str. 653–654.
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Austriae, anno Domini millesimo CCLVI., XIIII. indictione, XI. exeunte decembris.
(Po F. Schumi, Urkunden und Regestenbuch des Herzogthums Krain II/2. Laibach
1884 u. 1887, št. 229, str. 182–183).

Jože Mlinarič
DIE INKORPORATION DER PFARRE ST. PETER IM SANNTAL
DEM KLOSTER SITTICH (1256) UND IHRE FOLGEN (BIS 1700)

ZUSAMMENFASSUNG
Im Spätmittelalter hat die Kirchliche Macht (Päpste, Bisch# fe), aber auch die Herrscher als Patrone der Pfarren, anhand von Verleihungen dieser Pfarren einige Kircheninstitutionen (Bist# mer, Domkapitel, Kl# ster) ﬁnanziell unterst# tzt, weil die Institutionen von den angeschlossenen Pfarren und auch anderen Beneﬁzien einen Teil oder die ganzen Einnahmen erhielten.
Die Pfarren bedeuteten f# r ihre Besitzer aber nicht nur einen Nutzen, sondern auch Pﬂichten:
die Pﬂege und Instandhaltung der Kirchen und Pfarrhäuser, vor allem aber die Sorge f# r eine
regelmäßige Aus# bung des Gottesdienstes in ihnen. Auf slowenischem Gebiet gab es Ende des
Mittelalters nur noch wenige ständige Seelsorgestationen, die nicht zu einer der Kircheninstitutionen inkorporiert waren. Auf dem Gebiet der Steiermark waren am Ende des Mittelalters von
neunzehn Pfarren f# nfzehn inkorporiert, vor allem zu den Kl# stern. Zu jenen zählen wir vor allem die Zisterzienserkl# ster in Sittich und Landstraß. Obwohl sich die Zisterzienser anfangs von
der Entgegennahme der Kirchen und der damit verbundenen Seelsorge lossagten, weil sie von
"der Arbeit ihrer Hände und auf eigene Kosten" leben wollten, l# sten sie sich, sowie auch andere
Kirchenorden, mit der Zeit von dieser Rigorosität. Schon am Anfang des 13. Jh. nahm der Zisterzienser Orden mit Erlaubnis des Papstes Kirchen entgegen und begann sich auch der Seelsorge
zuzuwenden, die Äbte ernannten aber in der Regel die daf# r zuständigen Ordensbr# der nur in
den nahe gelegenen Pfarren, währenddessen sie die vom Kloster entlegenen Pfarren der Weltgeistlichkeit anvertrauten. Den letzteren # berließen die Kl# ster auch einen Teil der Einnahmen
der Pfarren und verlangten von ihnen einen Jahresbeitrag (pensio).
Die meisten Pfarren im slowenischen Gebiet (hauptsächlich in Unterkrain) geh# rten zur
Abtei in Sittich, daas schon im Mittelalter f# nf Pfarren und 1667 zwanzig Seelsorgestationen mit
zweihundert f# nfzig Kirchen f# r sich gewann.
Im Jahre 1256 # bergab der Patriarch von Aquileia Gregor dem Kloster von Sittich, das nach
seinen Angaben "wegen B# sewichten viel Leid und immensen Schaden erlitt" die Urpfarre des
Hl. Petrus im Sanntal mit allen dazu geh# rigen Rechten. Damit erlangte das Kloster von Sittich
auch alle Kirchen auf dem Gebiet dieser Pfarre, in denen später die Sitze der Seelsorgestationen
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entstanden. Im Mittelalter entstanden diese Sitze in folgenden Kirchen: St. Martin in T# chern
(erste Erwähnung 1362), St. Jakob in Galizien (1422) und St. Martin an der Paka (1476). Den
urspr# nglichen Sitz der Urpfarre bei der Kirche des Hl. Petrus verlegte man kurz nach 1256 zurKirche des Hl. Nikolaus in Sachsenfeld, die erstmals um 1260 als Pfarre erwähnt wird. Der Grund
daf# r war zweifelsohne ein fortwährendes Wachstum dieser Ortschaft, die sich schon 1279 als
Gemeinde mit Marktrechten r# hmen konnte.
Aus der Zeit des Mittelalters sind # ber die Sittriche Pfarren auf dem Gebiet der Steiermark nur eine Hand voll Dokumente erhalten, die sich insbesondere auf die Seelsorger
beziehen. Etwas mehr # ber die Pfarren erfahren wir erst aus den Visitationsdokumenten
der gemischten Kirchlich-Weltlichen Kommission (1528), die anhand von Visitation den
Stand des religi# sen und kirchlichen Lebens vor allem auf den Märkten und in den Städten,
aber auch in den Pfarren und Kl# stern, zu ermitteln versuchte. Die besagte Kommission fand
heraus, dass bei der Mehrheit der Stadtbev# lkerung eine religi# se Lauheit vorkam, bei den
Gläubigen auf dem Land aber, dass sie "an dem alten Glauben festhalten." Im nahe gelegenen
Cilli hatte sich der Neue Glaube schon sehr Fuß gefasst und sich auch unter der Bev# lkerung
vor allem in den nahe gelegenen Pfarren ausgedehnt. Ansonsten verbreitete sich das Luthertum auch auf einigen Schl# ssern im Sanntal; vor allem durch Tätigkeit der Prädikanten,
Jurij Maček (von 1575 an) und seines Nachfolgers Janez Weidinger (von 1591 an) in dem
lutheranischen Bethaus in Govče bei Sachsenfeld, was dem Eigent# mer der Pfarren, dem
Sittricher Abt Laurenzius Zupan große Schwierigkeiten bereitete. Nach dem Jahr 1595 und
durch die Bem# hungen des Erzherzogs Ferdinand II. und des Bischofs von Seckau Martin
Brenner kam es zur Rekatholisierung, die auf dem Gebiet der Steiermark vor allem vom besagten Bischof anhand seiner Gegenreformationskommissionen durchgef# hrt wurde. Letzterer besuchte 1601 auch Cilli und Sachsenfeld und ließ das Bethaus in Govče niederreißen.
Viele Lutheraner beugten sich zwar # ffentlich dem Christentum, hielten aber heimlich an
ihrem Glauben fest.
Mit der Inkorporierung der Pfarren auf dem Gebiet der Steiermark wurden dem Kloster
von Sittich zwar Jahreseinkommen zuteil, es setzte sich aber auch viele B# rden auf. Im 16. Jh.
bereiteten den Äbten in ihren Pfarren anhand ihrer nichtvorbildlichen Lebensweise vor allem
die weltlichen Vikare große Sorgen.
Die Pfarren von Sittich zählten erstmals zum Archidiakonat vom Sanntal, ende des 17. Jh.
gr# ndete der Patriarch aber aufgrund zahlreicher Streitigkeiten mit den Archidiakonen von Unterkrain und Sanntal f# r alle Pfarren von Sittich auf dem Gebiet von Unterkrain und der Steiermark ein eigenes Archidiakonat von Sittich. Fortan rief der Abt-Archidiakon Jahressynoden
zusammen, auf denen der Klerus # ber sein Scha# en berichten musste. Die Äbte von Sittich haben zweifelsohne Verdienste f# r eine Vervollkommnung des Pfarrnetzes und auch f# r den Bau
einer Reihe von Filialkirchen auf ihrem Territorium schon in der Zeit des Mittelalters. Zahlreiche
Kirchen wurden als Folge des Bestrebens der Kl# ster und auch auf deren Kosten erbaut und im
17. und 18. Jh. auch im Barockstil ausgestattet.
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Univ. dipl. teol., arhivski svetovalec, višji bibliotekar
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Glavni trg 7, SI – 2000 Maribor
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Izvleček:

Po prvi svetovni vojni je v mariborski gospodarski zgodovini ob tekstilni industriji
pomembno mesto zavzemala tudi trgovina. K temu so pripomogle tudi trgovske
šole, ki so izobraževale za trgovski poklic. Nekatere trgovske družbe so uspele,
druge so bile obsojene na propad. Za take so bili vodeni dolgi postopki poravnave
med upniki in lastniki, če pa le-ta ni uspela, je bil sprožen stečajni postopek. Lastniki
so družbo jamčili s premoženjem družbe in svojim lastnim premoženjem in bili za
nevestno poslovanje kazensko odgovorni. Za pregled gospodarske zgodovine je
ohranjenih več fondov in zbirk arhivskega gradiva, celoten uradni register pa je v
tem obdobju vodilo Okrožno sodišče Maribor.

Ključne besede:

Trgovina, Okrožno sodišče Maribor, trgovski register, prisilna poravnava, stečaji,
Macun & Fabiani.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 609–632, 42 cit., 4 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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V dobi stare Jugoslavije je na razvoj gospodarstva v Mariboru poleg elektriﬁkacije
vplivalo še nekaj dejavnikov, vezanih predvsem na spremenjene politične razmere. Mesto z ugodno prometno lego je bilo blizu severne meje nove jugoslovanske
države in s tem blizu najrazvitejšim pokrajinam bivše habsburške monarhije.1 Kapital sosednjih držav je še vedno imel interes za naložbe v kraju z nekaj industrijske tradicije in blizu meje, ki je bila tudi carinska meja. Ker je bilo blago zato dražje,
ga je bilo bolje proizvajati v državi, kjer se je nahajalo tržišče. Maribor je bil v novi
državi na ozemlju, ki je bilo gospodarsko najbolj razvito, s tem je imel ugoden položaj na novem tržišču. Njegova obmejna lega pa je po drugi strani narekovala, da
je bilo potrebno razvoj tako ogroženega ozemlja brzdati.
Glavni pospeševalni element nove etape industrializacije mesta, ki je dajala
Mariboru značaj pretežno industrijskega kraja, je bila cenena električna energija iz
falske elektrarne in bližina meje. Ta je omogočala prihranke v prometu z razvitimi
državami Srednje Evrope. Pomembna pa je bila tudi industrijska tradicija mesta.
Po 1. svetovni vojni je v Mariboru največji razcvet doživljala nova industrijska
panoga, tekstilna industrija. Ustanavljanje novih tekstilnih tovarn se je nadaljevalo
skoraj brez prekinitve tudi v letih 1930–1934, ko je bila ostala industrija v krizi.
Mariborski trgovci so se po letu 1918 znašli v novih razmerah. Bližnja meja
z Avstrijo je zaprla pot do starih tržišč za njihove izvozne artikle (vino, sadje ter
usnje); potrebno je bilo pridobiti nova tržišča v domovini.2 Za razširitev tržišča
so mariborski trgovci zahtevali boljšo prometno povezavo s Pomurjem, zlasti od
slovenske soseščine precej ločenim Prekmurjem. Odkar je proga Špilje–Radgona
pripadla Avstriji, je Maribor izgubil primerno zvezo s Pomurjem. Poleg mariborske
industrije, za katero je bilo veliko jugoslovansko tržišče glavni pogoj rasti v prvem
obdobju nove države, se je na to tržišče skušala usmeriti tudi mariborska trgovina.
Zato je bila priložnost za razvoj več uvoznih in izvoznih podjetij za vso državo,
vendar v najugodnejšem povojnem času priložnosti niso dovolj izkoristili in tako
je prvenstvo v tej veletrgovski panogi pripadlo predvsem Zagrebu.
V narodnostnem pogledu se je v trgovini, v kateri so bili že za časa AvstroOgrske Slovenci pomembna manjšina (imeli so tudi svoje trgovsko društvo), večal slovenski delež. Prva leta so si v Slovenskem trgovskem društvu prizadevali,
da so Slovenci prevzemali že obstoječe trgovine, ki so jih nemški lastniki opustili.
Inﬂacija, ki je trajala do konca leta 1924, je povzročila, da je mnogo ljudi v pričakovanju lahkega zaslužka sililo v odpiranje trgovin. Prodajno blago, ki je šlo iz rok
v roke, se je na poti do porabnikov neupravičeno dražilo. Gospodarska kriza, ki je
sledila v letih 1924 do 1925, je tudi v trgovini pobrala mnogo lokalov, ki so zrasli
v letih cenenega denarja. Kar zadeva narodnostno sestavo, se je slika mariborske
trgovine spremenila, saj so poleg starejših slovenskih trgovskih postojank (Berdajs, Weixl, Šoštarič, Špec) mnoge nove slovenske trgovine krizo prestale in ostale.
Leta 1925 je Trgovski gremij ugotavljal, da je bila že polovica trgovcev slovenske
narodnosti. Že od leta 1876 je v mestu delovala gremialna trgovska nadaljevalna

1

Antoša Leskovec, Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941, v: Maribor skozi stoletja (Razprave I.),
Maribor 1991 (dalje: Leskovec, Razvoj gospodarstva v Mariboru), str. 361–363.

2

Leskovec, Razvoj gospodarstva v Mariboru, str. 383–390.
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šola, na kateri so postopoma (do januarja 1920) prehajali na poučevanje v slovenskem učnem jeziku in ki je bila obvezna za trgovske vajence in vajenke. Leta
1919 je bila ustanovljena slovenska državna dvorazredna trgovska šola, ki se je
leta 1926 preoblikovala v štiriletno Državno trgovsko akademijo. Moderno zasebno učiteljišče, ki bi izobraževalo kandidate za potrebe trgovske stroke, je želel
ustanoviti Anton Rudolf Legat. Leta 1923 mu je to uspelo, takrat je namreč dobil
koncesijo za odprtje Zasebnega učilišča za stenograﬁjo in strojepisje. Leta 1928
mu je Ministrstvo za trgovino in industrijo odobrilo ustanovitev Enoletnega trgovskega tečaja, leta 1932 pa je bil Legatov enoletni trgovski tečaj priznan tudi po
novem zakonu o srednjih trgovskih šolah.3 Poleg zasebne šole je Legat ustanovil
tudi podjetje z imenom 'Ant. Rud. Legat, prva špecialna trgovina s pisalnimi stroji
in pisarniškimi potrebščinami' na Slovenski ulici 7 in trgovino kasneje dopolnil še
s servisno dejavnostjo.4
Ob sprejetju jugoslovanskega obrtnega zakona (1931) je bilo v Mariboru 181
trgovskih podjetij. Struktura in številčno stanje trgovine konec leta 1925 sta podana v odgovoru Trgovskega gremija na anketo ministrstva za trgovino in industrijo.
V njem je navedeno, da je v mestu 608 trgovskih obratov, skupaj s 178 branjarijami "v lokalih in na trgu" ter 19 sejmarjev, torej malih obratov. 410 je bilo trgovin v
ožjem pomenu, med njimi kakih 20 veletrgovin. Usoda ene od trgovskih družb je
v nadaljevanju razprave predstavljena vse od registracije, poravnave in stečaja do
ponovnega razcveta v trgovini brata enega od družabnikov.
Uspešno gospodarstvo je v vseh družbah predpogoj za plodno delovanje
družbe na vseh družbenih področjih. Realno oceno uspešnosti družbe izkazujejo
gospodarski dejavniki, ki so primerljivo prikazani v uradnih spisih registracije, poravnave ali stečaja gospodarskih družb v določenem obdobju.
Sodni register Okrožnega sodišča Maribor je nastal leta 1898, njegov zaključek pa sega nekje v zgodnja štirideseta leta 20. stoletja.5 Do leta 1898, ko je začelo
poslovati Okrožno sodišče v Mariboru, je poslovalo Okrožno sodišče za Spodnjo
Štajersko v Celju. Sodni register je spadal v pristojnost okrožnega sodišča, zato so
se mariborski gospodarski subjekti vpisovali v trgovski register celjskega okrožnega sodišča.6 Na podlagi ukaza pravosodnega ministrstva na Dunaju z dne 5. junija

3

Mateja Matjašič Friš, Anton Rudolf Legat (1887–1978) : stenograf, ustanovitelj in ravnatelj Legatove šole v
Mariboru, Maribor 2008 (dalje: Matjašič Friš, Anton Rudolf Legat), str. 12–13.

4

Matjašič Friš, Anton Rudolf Legat, str. 49–50; Pokrajinski arhiv Maribor (dalje PAM), Okrožno sodišče
Maribor 1898–1941, sign. PAM/673, (dalje sign. 673), AŠ (arhivska škatla) 1065, spis A II 117.

5

Gradivo sodnega registra je serija arhivskega gradiva fonda Okrožno Sodišče Maribor 1898–1941. Obsega
154 AŠ in 44 K. V primerjavi z gradivom podserije zadružnega gradiva, ki obsega 61 AŠ in 44 K, je vsebina
drugega gradiva trgovski register, nekaj škatel pa obsega gradivo obeh registrov. V njih so priglasila za vpis,
sklepi sodišča v zvezi z njimi, npr. zavrnitve vpisov in druge zadeve v zvezi z registracijo.
Emica Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941 : trgovski register, Pokrajinski arhiv
Maribor, Maribor 2006 (dalje: Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941 : trgovski
register), str. 9, in Emica Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941 : zadružni register,
Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2005 (dalje: Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–
1941 : zadružni register), str. 14.

6

Emica Ogrizek, Sodstvo v letih 1848–1918, v: Pravo – zgodovina – arhivi. I. Prispevki za zgodovino pravosodja, Arhiv republike Slovenije, Ljubljana 2000, str. 144.
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18977 je Maribor končno dobil tudi sedež okrožnega sodišča, kar je bilo poleg
potreb pravosodja samega tudi rezultat prizadevanja mariborske mestne občine. Okrožno sodišče v Mariboru je postalo tudi trgovsko sodišče za svoj okoliš,
medtem ko je celjskemu sodišču ostal status rudarskega sodišča za celo Spodnjo
Štajersko.8 Ko je leta 1898 Okrožno sodišče v Mariboru začelo voditi trgovski register, so bili nekateri vpisi le prepisi iz trgovskega registra Okrožnega sodišča v
Celju. Ti vpisi vsebujejo tudi oznake, ki so jih imeli v celjskem registru. Gradivo
obstoječih trgovskih subjektov, ki so bili pristojni v mariborsko sodišče, je po letu
1898 dobilo novo oznako.9 Trgovski register je prvovrsten arhivski vir za preučevanje gospodarske preteklosti v različnih obdobjih in spoznavanje podjetnosti in
sposobnosti prednikov, ki so postavili temelje kasnejšemu družbenemu razvoju.10
Register je tako obsežen, da je kot delni inventar objavljen zadružni register ter
obsega samo prvi del registrskega sodišča. Drugi delni inventar predstavlja trgovski register in zajema vpise v trgovski register omenjenega fonda ter tako zaključi
predstavitev bogatega fonda tega pravosodnega organa. Oba registra sta temeljila na različnih zakonih, vendar imata nekaj skupnih potez.11 Za razumevanje
predstavitve izbrane trgovske družbe se je potrebno seznaniti z osnovnimi pojmi
sodnega registra. Tako kot zadružni je tudi trgovski register sestavljen iz glavne
knjige ali registra12 v ožjem pomenu in spisovnega gradiva, ki ga današnja zakonodaja označuje kot zbirko listin sodnega registra in pomožnih knjig, ki jih je vodilo
registrsko sodišče13. Pogostost vpisov v trgovski register je določala organizacijska oblika: trgovec posameznik ali družba. Pogosti so primeri, ko v register vpisanemu trgovskemu objektu tudi več desetletij ni bilo potrebno priglasiti nobenih
sprememb. To pa seveda vpliva na uporabnost podatkov o njih.14 Za razumevanje trgovskega sodnega registra je potrebno opredeliti naslednje pojme: trgovec15

7

Reichsgesetzblatt f# r die im Reichsrathe vertretenen K# nigreiche und Länder / Državni zakonik za kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru (dalje RGB), LXIII/1897.

8

Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941 : zadružni register, str. 7.

9

Po letu 1898 ni bilo več razvidno leto vpisa. Tako se je z letom 1906 (Ukaz pravosodnega ministrstva v sporazumu s trgovinskim ministrstvom, z dne 26. aprila 1906 o spremembah v napravi in pisanju trgovskega
vpisnika, RGB XL/1906) začelo vodenje treh glavnih knjig: za trgovce posameznike, za delniške družbe in
za družbe z omejeno zavezo ali jamstvom. Označbe na gradivu so bile po letu 1898 različne (Einz-Pos za
trgovce, Ges za družbe, po letu 1908 pa za predstavljeno kategorijo A, za delniške družbe B, C pa za družbe z
omejeno odgovornostjo).

10

Metka Bukovšek in Emica Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941 : trgovski register,
Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 12/2, Maribor 2006, 564 strani, v: Arhivi 31 (2008), št. 1 (dalje:
Arhivi 31), str. 171.

11

Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941 : trgovski register, str. 5.

12

Sodni register je javna sodna evidenca gospodarskih oziroma z zakonom predpisanih subjektov, namenjena
varnosti poslovanja.
Emica Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941 : zadružni register, str. 5.

13

Registrsko sodišče je sodišče, ki je pristojno za vodenje sodnega registra. Na slovenskem ozemlju obravnavanega obdobja so to bila okrožna in deželna sodišča, razen v Trstu, ki je imel poleg Prage in Dunaja specializirano trgovsko in pomorsko sodišče.
Prav tam.

14

Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941 : trgovski register, str. 5.

15

Trgovec je bil po določilih avstrijskega in jugoslovanskega trgovskega zakonika tisti, ki je posloval na področju menjave blaga (trgovine v ožjem pomenu besede), vrednostnih papirjev, proizvodnje, ki presega majhne
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kot nosilec menjave blaga, avstrijski in jugoslovanski trgovski zakonik, ki je urejal
status trgovcev in njihova medsebojna razmerja, družba16 kot povezava več oseb
pod skupno družbo, družbena pogodba,17 ki je dogovor med družabniki, stečaj
(konkurz)18 kot postopek ob prezadolžitvi gospodarske družbe in prisilna poravnava19 kot poskus sporazuma med upnikom in tistim, ki je bil preveč zadolžen, da
bi lahko posloval še naprej.
Trgovski register Okrožnega sodišča Maribor je bil nastavljen šele po letu
1898,20 zakon o vpeljavi je bil sprejet 17. decembra 1862. Do tedaj Maribor ni imel
svojega okrožnega sodišča. Sodno pristojnost je imelo nad tem delom Slovenije
okrožno sodišče v Celju kot drugostopenjsko sodišče. Višje stopnje so delovale
zunaj današnjega slovenskega ozemlja – višje sodišče v Gradcu in vrhovno na Dunaju. Tako so se vsa podjetja, družbe, pozneje pa še zadruge vpisovale v trgovski
in zadružni register celjskega okrožnega sodišča. Po letu 1898 so spisi v Mariboru
dobili novo oznako, ki se je ujemala z oznako v glavni knjigi, na spisih pa je še vedno vidna oznaka celjskega okrožnega sodišča.21

Vpis družbe Macun & Fabiani v trgovski register in poravnalni postopek
Gospodarska družba Macun & Fabiani, trgovina špecerijskega in kolonialnega
blaga na debelo Maribor, je prijavila delovanje trgovskemu registru v Mariboru 27.
marca 1922.22 Postopek je vodil uradnik Josip Prejan. Pri prijavi sta bila navzoča

obrate, zavarovalništva, bančništva, špedicije, zastopništva in posredništva, tiskarstva in založništva pod
pogojem, da dejavnosti po obsegu poslovanja presegajo obrt in majhno trgovino.
Prav tam. Prim.: Trgovski zakonik, RGB, I/1863.
16

Izraz za družbo, o kateri je govora v prispevku, je bil v času, ko je bila registrirana in je bil zanjo uveden
konkurz (1922–1927), tvrdka. Danes se uporablja izraz gospodarska družba. To je povezava več oseb, ki
poslujejo pod skupno firmo in so udeleženi pri dobičku in izgubi. V prvi polovici 20. stoletja so poznali
javno trgovsko družbo, komanditno družbo, med njimi še posebno komanditno družbo na podlagi delnic,
delniško družbo in družbo z omejeno odgovornostjo.
Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941 : trgovski register, Maribor, str. 6.

17

Družbena pogodba je bil zavezujoč dogovor med ustanovitelji oziroma člani družbe – družbeniki. Določal
je status družbe, temelje poslovanja, vložke družbenikov ter njihove pravice in dolžnosti, zlasti vrsto odgovornosti (omejena, neomejena). Družbene pogodbe so potrjevali notarji.
Prav tam.

18

Stečaj (konkurz) je postopek, ki so ga vodila okrožna in trgovska sodišča in se je začel ob prezadolženosti
gospodarskega subjekta. Namen postopka je bil poplačilo upnikov, ki se je zaključil, ko je bila porabljena vsa
stečajna masa.
Prav tam.

19

Prisilna poravnava je postopek, ki so ga vodila okrožna in trgovska sodišča; bil je posledica prezadolženosti,
vendar je bil namen postopka doseči sporazum med upniki in prezadolžencem na podlagi poravnalnega
načrta. Če je bil sporazum dosežen, so bili upniki delno poplačani, če pa sporazum ni bil dosežen, se je začel
stečajni postopek.
Prav tam.

20

V času, ko je začelo poslovati Okrožno sodišče Maribor, so bile kapitalistične oblike gospodarstva podvržene
določilom Trgovinskega zakonika (RGB, I/1863).

21

Arhivi 31, str. 171.

22

PAM/673, AŠ 1064, spis A II 89, opravilna številka 206/22, (knjiga) 1131, in Ogrizek, Sodni register
Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941: trgovski register, str. 197.
Celoten zapis v inventarju arhivskega gradiva o vpisu v trgovski register A II 89/22 vsebuje podatke:
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družabnika Alojzij Macun, trgovec v Mariboru, Pobreška cesta 17, in Josip Fabiani, trgovec v Mariboru, Pobreška cesta 15. Ustanovitelja sta se izkazala z osebno izkaznico, koncesijsko listino in davčnim potrdilom. Predložila sta naslednja
dokumenta: koncesijsko listino, ki jo je izdalo Okrajno glavarstvo Maribor dne 4.
februarja 1922, in davčno potrdilo o predpisanem davku. Za naslov sedeža družbe
sta prijavila Maribor, za ime družbe pa: Macun & Fabiani trgovina špecerijskega in
kolonialnega blaga na debelo, Maribor. Za poslovni prostor sta predložila ime: Trgovina špecerijskega in kolonialnega blaga na debelo. Trgovina je bila javna trgovska družba, ki je začela delovati 1. februarja 1922. Lastnika družbe Alojzij Macun
in Josip Fabiani, Maribor, sta jamčila za družbo z osebno odgovornostjo in svojim
premoženjem. Pravico zastopstva sta imela osebno oba družabnika. Lastnika ﬁrme sta lastnoročno podpisovala vsak zase in sicer: Alojzij Macun, Josip Fabiani, ob
odtisnjenem pečatu zgoraj navedenega imena družbe. Z izpolnitvijo obrazca za
vpis v trgovski register sta zaprosila za uradni vpis družbe. S tem je bila registracija
zaključena. Na vlogo je nalepljena sodna taksa, potrjena pa je s pečatom okrožnega sodišča.23
V dosjeju vpisa v trgovski register so ohranjeni dokumenti za obdobje 1922–
1934.24 Družba, ki je nastala 1. februarja 1922, je bila vpisana v register 6. aprila
1922 pod isto opravilno številko, kot je bila zavedena priglasitev k trgovskemu
registru. Predmet je bila trgovina s špecerijskim in kolonialnim blagom na debelo družabnikov Alojzija Macuna in Josipa Fabianija, trgovcev v Mariboru, kot je
navedeno v priglasitvi. V dokumentu o vpisu v registru je izpostavljeno, da družabnika lastnoročno podpisujeta v imenu družbe pod tiskanim, pisanim ali predodtisnjenim besedilom imena družbe, na način kot sta podpisala v priglasitvi za
vpis v trgovski register.25 S tem bi moral biti dosje o registraciji trgovske družbe
zaključen. Vendar so dosjeju priključene kopije ali prepisi dokumentov o postopkih, ki so sledili po registraciji. Za družbo je bil že leta 1923 uveden poravnalni
postopek,26 naslednje leto pa stečaj.27 Priložen je tudi zaključni dokument stečaja,
objava odprave stečaja. Dokumenta z dne 25. novembra 1933 izkazujeta policijsko poizvedbo o lastnikih družbe, ki je šla v stečaj, in dopis davčni upravi. Okrožno sodišče Maribor je zaradi neizvršenega izbrisa družbe iz trgovskega registra

Signatura: A II 89; Nivo popisa: združeni dokument; Naziv in sedež: Macun & Fabiani, trgovina špecerijskega in kolonialnega blaga na debelo, Maribor; Obstoj gradiva: 1922–1934; Historiat: Javna trgovskadružba
dveh družbenikov je nastala 1. 2. 1922, v register je bila vpisana 6. 4. 1922. Predmet je bila trgovina s špecerijskim in kolonialnim blagom na debelo. Družbenika sta bila Alojzij Macun in Josip Fabiani, trgovca,
Maribor. Tvrdka je morala leta 1923 v poravnalno postopanje Sa 9/23, nato v stečaj 1/24, izbris iz registra
4. 1. 1934 zaradi prenehanja poslovanja. Povezava: register A II 89, št. knjige 1131; Količina: 1 mapa; Teh.
enota: 1064.
23

Na pečatnem odtisu je besedilo Okrožno sodišče v Mariboru in kratica SHS. Nalepljeni sodni koleki so v
vrednosti 207 Dinarjev. Na koleku za 100 Dinarjev je napis v cirilici 100 Dinara in Kraljevina Srba, Hrvata i
Slovenaca, na koleku za vrednosti 2 Dinarja in 5 Dinarjev pa je vse napisano v latinici.

24

PAM/673, AŠ 1064, spis pod številko A II 89/22, K 1131, in Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča
Maribor 1898–1941 : trgovski register, str. 197.

25

PAM/673, AŠ 1064, spis A II 89, K 1131.

26

Postopek je bil voden pod oznako Sa 9/23.

27

Postopek je bil voden pod oznako S 1/24.
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21. decembra 1933 izdalo kazenski predlog za denarno kazen v višini 200 Din
ali zaporno kazen 5 dni. Na ta predlog je Macun poslal ugovor in priložil zdravniško potrdilo, da je bil v tem času hospitaliziran na pljučnem oddelku klinike
in se ni mogel udeležiti razpisane razprave na okrožnem sodišču. Zadnji dopis v
dosjeju registracije trgovske družbe je predlog za izbris družbe Macun & Fabiani,
naslovljen na Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru z datumom 28. december
1933. V njem je navedeno, da sta se družabnika glede premoženja dogovorila. Priložen je tudi dokument o izbrisu družbe z datumom 4. januar 1934.28
Že dobro leto po registraciji trgovinske družbe je morala le-ta v poravnalni
postopek. V registru je zavedeno, da je morala tvrdka leta 1923 v poravnalni postopek, ki ga je Okrožno sodišče Maribor vodilo pod oznako Sa 9/23,29 naslednje
leto pa v stečaj, ki ga je Okrožno sodišče Maribor vodilo pod oznako S 1/24.30
Zaključek vseh postopkov je bil izbris iz registra z dnem 4. januarja 1934 zaradi
prenehanja delovanja.
Odvetnik dr. Alojzij Juvan, pravni zastopnik registrirane družbe Macun &
Fabiani, trgovine špecerijskega in kolonialnega blaga na debelo, je 15. oktobra
1923 podal predlog za začetek poravnalnega postopka. V predlogu je navedel,
da je imela družba 30. septembra 1923 primanjkljaj v višini 100.000 Din in je bila
plačilno nesposobna. Predlagatelj je v 7 dneh predložil natančno premoženjsko
stanje. V predložitvi premoženjskega stanja in načrta za poravnalni postopek je
8. novembra 1923 odvetnik dr. Juvan v imenu družbe Macun & Fabiani predlagal
poravnavo z načrtom v treh točkah. Prva je določala, da se ta poravnava ne nanaša
na prednostne poravnave in se bodo, če obstajajo, plačale v celoti. Druga točka je
določala, da dobijo vsi upniki 25-odstotno poplačilo v treh obrokih. V tretji točki
je bilo predlagano, da se upniki odrečejo zahtevam, ki bi presegale 25 % vrednosti
dolga in so dolžni ob plačilu 25 % vrednosti izstaviti potrdilo, da so njihovi zahtevki poravnani.
Inventura premoženja je bila sestavljena 31. avgusta 1923. Popisani so bili vsi
prihodki in odhodki trgovine. Družba je imela veliko število dolžnikov, ki so kupovali v trgovini iz raznih krajev Slovenije in Kraljevine SHS. Tako je bila ocenjena
celotna vrednost družbe v višini 320.350 Din, dolgovi pa so znašali 263.958 Din. V
končnem izračunu je znašal deﬁcit trgovine 178.209 Din.
Uvedbo poravnalnega postopka je predlagal dolžnik, družba Macun & Fabiani, po § 1 poravnalnega reda. Sodnik v poravnalnem postopku je bil deželni sodni
svetnik dr. Schaubach z Okrožnega sodišča v Mariboru. Za poravnalnega upravnika je bil imenovan dr. Igo Janc, odvetnik v Mariboru. Upniki so bili pozvani, da
so prijavili svoje terjatve do 24. decembra 1923 pri Okrožnem sodišču v Mariboru.
Upnik, ki ni pravočasno prijavil svoje terjatve, ni imel pravice glasovanja o terjatvah.
Poravnalni narok je bil določen pri Okrožnem sodišču v Mariboru 27. decembra
1923. Pravna veljavnost začetega poravnalnega postopka pa je bila od 24. novem-

28

PAM/673, AŠ 1064, spis A II 89, K 1131.

29

PAM/673, AŠ 1064, spis A II 89, K 1131, in PAM/673, AŠ 765, spis Sa 9/23.

30

PAM/673, AŠ 1064, spis A II 89, K 1131, in PAM/673, AŠ 730, spis S 1/24.
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bra 1923, z dnem uvedbe poravnalnega postopka. Uvedbo poravnalnega postopka
sta zaznamovali okrožno sodišče in trgovsko sodišče v Mariboru v registru družb
kot registrsko sodišče. Okrajno sodišče v Mariboru kot izvršilno sodišče je to zaznamovalo v rubežnem zapisniku, ki je bil sestavljen zoper dolžnika. Izvršilno sodišče
je po § 11 poravnalnega reda odložilo izvršitev prisilne prodaje za 60 dni. Dolžnik je
ponujal 25-odstotno poplačilo, plačljivo v 3 mesečnih obrokih. Sodišče je naložilo
upravitelju nekatere naloge, da bi se tako ohranila celotna vrednost premoženja.
Družabnikoma so odvzeli vse hranilne knjižice, blagajno in poslovne knjige. Upravnik je nadzoroval denarni promet, pripravil inventuro in pregled ﬁnančnega stanja.
Dokument o uvedbi poravnalnega postopka je 24. novembra 1923 je podpisal dr.
Toplak, vodja pisarne na Okrožnem sodišču v Mariboru.31
Odvetnik dr. Janc je kot poravnalni upravnik 20. decembra 1923 pripravil
inventurno poročilo inventure in pregled ﬁnančnega stanja, kar je Okrožno sodišče v Mariboru potrdilo na dan 22. decembra 192332. Iz inventure in pregleda
ﬁnančnega stanja je bilo razvidno, da je bila razlika med prihodki in odhodki malenkostna, manj kot ena petina prometa v trgovini. Prihodki pa so bili zmanjšani
še za stroške cenitve. Družabnik Macun je za neugoden gospodarski položaj družbe obremenil družabnika Fabianija. Po navedbi Macuna sta imela družabnika razdeljene vloge tako, da je bil Macun skoraj neprestano na potovanju, medtem ko
je bil Fabiani v trgovini v Mariboru. Družabnik Macun je zatrjeval, da je nenehno
zahteval zaposlitev računovodkinje v trgovini za vodenje poslovnih knjig in blagajne, Fabiani pa se s tem ni strinjal, saj naj bi tako lahko gospodaril v lastno korist.
Macun je v poročilu navedel, da je njegov družabnik od vsega začetka goljufal na
tak način, da je jemal iz trgovinske blagajne večje vsote denarja, ne da bi jih vpisal kot lastni strošek. Večine predpisanih knjig sploh ni vodil, druge pa skrajno
površno. Fabiani je na začetku leta 1923 naredil inventuro in bilanco stanja, ki je
izkazovala dobiček v višini 49.000 Din za obdobje od 1. maja 1922 do konca istega
leta. Macun je menil, da je Fabiani najverjetneje vpisal previsoke zneske, ki jih je
sam dvignil iz blagajne, kar je bilo razvidno iz poslovnih knjig. Prav tako ga je pri
potnih stroških preveč obremenil za znesek v višini 4750 Din.
Po Macunovi navedbi je bil skupni promet družbe do poravnave okoli 12 milijonov Din in ni bilo skoraj nobenih izgub, zato bi morala imeti družba vsaj 1,5 milijona čistega dobička. Macun je celo menil, da je Fabiani pošiljal denar v Avstrijo in
s tem naredil družbo nelikvidno. Zaradi navedenih manipulacij je Macun družabnika Fabianija meseca oktobra pregnal iz trgovine in vložil proti njemu kazensko
ovadbo zaradi goljuﬁje. Terjatve do družbe je bilo možno v večjem delu izterjati. Le
dolžnika Josip Hotko s Ptuja in Avgust Schrok iz Maribora sta bila v stečaju. Ocenjena vrednost blaga in inventarja je bila realna. Družba pa je predložila nerealno
ﬁnančno stanje in inventar ocenila pretirano visoko. Fabiani je imel pohištvo, vredno več kot 50.000 Din, ki ga je nabavil iz dohodkov trgovine. Tako je Macun menil,
da je bil žrtev nepoštenega ravnanja svojega družabnika, kar pa bi morala dokazati
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PAM/673, AŠ 1064, spis A II 89, K 1131, in PAM/673, AŠ 765, spis Sa 9/23.
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PAM/673, AŠ 765, spis Sa 9/23, Poročilo poravnalnega upravnika z dne 20. 12. 1923.
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kazenska preiskava. Terjatev do družbe poravnalni upravnik ni mogel ugotoviti, saj
so se do priprave poročila javili le štirje upniki. Glede na domnevno ravnanje Fabianija bi morali zavrniti predlog poravnalnega postopka. S tem pa bi bil prizadet tudi
družabnik Macun, za katerega se je zdelo, da ni bil kriv za propad družbe.
Predlog poravnalnega postopka ni bil pripravljen za nadaljnji postopek, ker
ni vseboval predloga za jamstvo poplačila ponujene vsote. Samo premoženje
družbe ne bi zadoščalo za plačilo stroškov, prednostnih terjatev in poravnalne
mase. Vsekakor je bilo potrebno ponuditi primerno jamstvo. Izračun poravnalnega upravnika je izkazoval izgubo družbe v višini 206.645 Din. Poravnalni upravnik
je opozarjal, da bi v primeru stečaja premoženje zadoščalo komaj za pokritje stroškov stečaja in prednostnih terjatev, upniki pa najbrž ne bi bili poplačani. Stanje
pa bi se spremenilo, če bi se v stečajno maso vključilo tudi osebno premoženje
obeh družabnikov. V tem primeru pa bi aktiva znašala toliko kot pasiva in bi bili
najverjetneje upniki tretjega razreda poplačani do 50 %.
Na Okrožnem sodišču v Mariboru je bil 27. decembra 1925 poravnalni postopek proti družbi Macun & Fabiani, ki ga je vodil poravnalni sodnik Schaubach.
Kot upniki so bili prisotni: odvetnik dr. Franc Hojnik, ki je zastopal upnika Ivana
Vezjaka in Tomaža Kranjca; Fran Moškon ki je v imenu Faningerja zastopal upnika
Štefana Faraga; Julius Fischbach, tovarnar krtač v Mariboru; Franc Gulda, trgovec
v Mariboru; Franc Karinčič; dr. Leopold Boštjančič kot zastopnik upnikov Franja
Rozmana in družbe 'Braća Graner' ter Trgovske banke d. d. Poravnalni upravnik je
o postopku poročal na podlagi § 38 poravnalnega reda. Upniki so soglasno predlagali, da sta družabnika Macun & Fabiani pred poravnalnim sodnikom prisegla,
da sta pošteno pripravila popis premoženja in ﬁnančnega stanja, seznam upnikov
in dolžnikov, ki ga je pripravil solastnik družbe Alojzij Macun, ter vodila poslovne
knjige po vesti. Na to jih je opomnil tudi poravnalni upravitelj. Sledilo je glasovanje upnikov o terjatvah v skupni vrednosti 131.204 Din. Vsi upniki so glasovali
proti poravnavi, zato je bil poravnalni predlog ustavljen. Poravnalni upravnik dr.
Janc je pripravil Okrožnemu sodišču Maribor predlog za plačilo stroškov v višini
5.651 Din za vodenje poravnalnega postopka, ki je bil s sklepom sodišča z dne 27.
decembra 1923 ustavljen.

Stečajni postopek družbe Macun & Fabiani
Naslednje leto je sledil stečaj33 družbe Macun & Fabiani. Začel se je z razglasitvijo
stečaja, ki ga je 6. februarja 1924 na Okrožnem sodišču v Mariboru začel poravnalni sodnik dr. Schaubach.34 Stečajni postopek se je začel na predlog upnikov premoženja družbe Macun & Fabiani, javne trgovske družbe v Mariboru in osebnega

33

Stečaj je bila z zakonom urejena oblika prenehanja gospodarskega subjekta, ki ga je po predpisanem postopku izvajalo pristojno sodišče ob sodelovanju upnikov. Pred letom 1929 se je imenoval konkurz.
Emica Ogrizek, Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941,
Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2008 (dalje: Ogrizek, Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja), str. 5.

34

PAM/673, AŠ 730, spis S 1/24; v pregledu spisov Okrožnega sodišča Maribor družbe Macun & Fabiani v stečaju je zavedeno sto spisov.
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premoženja družabnikov Alojza Macuna in Josipa Fabianija, ki sta osebno jamčila
s svojim premoženjem.
Za stečajnega komisarja je bil imenovan deželni sodnik svetnik Josip Sernec
s krajevnega okrožnega sodišča v Mariboru, za upravitelja premoženja35 pa dr. Igo
Janc, odvetnik v Mariboru. V imenu upnikov je bila predlagateljica začetka stečaja
družba 'Braća Graner', veletrgovina Čakovec, ki jo je zastopal odvetnik dr. Leopold
Boštjančič iz Maribora. Družba 'Braća Graner' je stečaj predlagala zato, ker so pred
tem upniki odklonili poravnalni predlog z družbo Macun & Fabiani. Ta družba je
bila med večjimi upniki, zato je po zastopniku dr. Leopoldu Boštjančiču 21. januarja 1924 predlagala stečaj družbe Macun & Fabiani.
Prijavo stečajnih terjatev so upniki lahko vložili pri Okrožnem sodišču v Mariboru do 10. marca 1924. Prvo zborovanje upnikov za volitev odbora upnikov je
bilo določeno za 29. februar 1924, splošni narok za ugotavljanje pa za 21. marec
1924. Razglasitev stečaja je zavedlo Okrožno sodišče v Mariboru kot registrsko
sodišče družb in kot poravnalno sodišče.36 Stečaj je zavedlo tudi krajevno Okrajno
sodišče v Mariboru kot izvršilno sodišče pri pripravi rubežnega zapisnika za plačilno nesposobno družbo Macun & Fabiani. Izvršilno sodišče je na podlagi § 11
kazenskega reda odložilo prisilno prodajo za 60 dni. Sodišče je naložilo stečajnemu upravitelju, da je skrbel za vrednost premoženja, za katerega je opravil inventuro in ki je bilo določeno za stečajni sklad. Z zanesljivimi zaupniki je nadzoroval
oziroma varoval stečajno blago pred tatvino ali samovoljno odtujitvijo.
V predlogu za izvršbo prodaje premičnin trgovske družbe Macun & Fabiani
je dr. Janc navedel, da družba zaradi plačilne nesposobnosti že dolgo ni opravljala
trgovskih poslov in ni razpolagala z nobenim blagom za prodajo, razen z inventarjem in blagom, ki je bilo popisano ob inventuri. Poslovni prostori, v katerih je
delovala trgovina, so bili za stečajni sklad zaradi visokih najemnin le breme. Del
inventarja in blaga pa je že bil zarubljen za družbo Golob et Comp. Zato je upravnik stečajnega sklada predlagal na podlagi § 119 stečajnega reda37 prodajo vseh
premičnin v trgovini, ki so bile zavedene v inventurnem zapisniku. Prodaja blaga
je bila nujna, ker je bilo med prodajnimi artikli več takih, ki bi se hitro pokvarili.
Predlog za izvršbo s prodajo premičnin Josipa in Elze Fabiani je odvetnik dr.
Janc vložil 1. marca 1924 na Okrožnem sodišču v Mariboru. V njem je navedel, da
so bile poleg osebnih premičnin, ki so bile zabeležene v rubežnem zapisniku, v
stanovanju tudi premičnine, ki so bile vključene v prodajo premičnin. K spisu predloga za izvršbo je priložen tudi seznam natančne inventure, ki jo je dr. Janc pripravil 28. novembra 1923. V spisu je navedeno tudi, da so bili nekateri predmeti

35

Stečajni upravitelj je bila od pristojnega imenovana oseba, ki je bila odgovorna za ugotovitev dejanskega
stanja glede premoženja, presoje upniških zahtevkov in načrta razdelitve upnikom. Upravitelj je bil tudi
materialno odgovoren za svoje delo. Druga imena so bila: upravnik konkurzne mase, konkurzni upravitelj
ali upravnik.
Ogrizek, Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja, str. 5.

36

V registru družb Okrožnega sodišča Maribor je zaveden stečaj pri oznaki v registru A II 89 (PAM/673, K
1131). Prav tako je bilo okrožnemu sodišču kot poravnalnemu sodišču v zadevi Avgusta Schreck predlagano,
da sprejme dovolitev kompenzacije medsebojnih obveznosti, saj sta bili družbi po neuspelem poravnalnem
postopku v stečaju (PAM/673, AŠ 730, spis Sa 13/23).

37

Zakon z dne 25. decembra 1869 o uvedbi stečajnega reda.
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Dokument stečajnega spisa družbe Macun & Fabiani: predlog izvršbe s prodajo premičnin z dne 10.
2. 1924 (PAM/673, AŠ 730,
spis S 1/24)

že zarubljeni in zato zaznamovani že 65 dni pred začetkom stečajnega postopka.
Končni obračun ﬁnančnega stanja je izkazoval, da so odhodki presegali prihodke
v višini 195.907 Din, kar je pomenilo 250-odstotno izgubo.
Naslednji predlog v stečajnem postopku je bil za premoženje družbe in obeh
solastnikov na sodišču podan 11. marca 1923. V njem je navedeno, da je bil družabnik Josip Fabiani lastnik dragocene zbirke znamk v štirih albumih, ki jo je Fabiani 18. oktobra 1923 zastavil Karlu Zmazku in njegovi pokojni ženi Ivanki za
11.000 Din. To pa je bilo že dva dneva po vložitvi predloga za začetek poravnalne-
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Dokument stečajnega spisa družbe Macun & Fabiani: zapisnik o dražbi predmetov 10. marca 1924
(PAM/673, AŠ 730, spis S
1/24)

ga postopka, ki ga je vložila družba Macun & Fabiani. Po oceni izvedencev kakor
tudi po izjavi Macuna, ki mu je družabnik Fabiani zaupal vrednost zbirke, je le-ta
znašala 60.000 Din.
Premoženje družbe je bilo tako majhno, da je po izplačilih nekaterih upnikov
za izplačilo upnikov tretjega razreda ostalo le malo sredstev na razpolago. Vrednost zbirke znamk pa bi že s prodajo za 50.000 Din pokrila terjatve upnikov tretjega razreda. Sodišče je moralo izvršiti predvidene postopke § 77 stečajnega reda
za zavarovanje stečajnega premoženja, v tem primeru zbirke znamk. Fabiani je
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zastavil znamke dva dni po vloženem predlogu za poravnalni postopek, ko je bila
družba že nelikvidna. Zaradi tega je bilo možno zastavi nasprotovati na podlagi
§ 28 in 4 stečajnega reda. Zastava za tako nizko ceno je pomenila neracionalno
razpolaganje s premoženjem. V tem primeru ni bilo potrebno, da bi Karl in Ivanka
Zmazek vedela za možnost oškodovanja upnikov, saj sta poznala objektivno dejstvo razmetavanja premoženja. Prišlo bi lahko do samovoljnega razpolaganja z
zbirko znamk, saj jo je Fabiani navedel šele po zaslišanju 10. marca 1924.
Po razlagi § 97 stečajnega reda bi morala lastnika zbirke znamk sporočiti, kje
se je zbirka nahajala. Pri pravni razlagi nastale situacije se je Karl Zmazek razjezil in
brutalno nastopil proti uradniku. Izjavil je, da ne sprejme sodne odredbe in da bo
zbirko znamk vrnil Fabianiju, če bi mu Fabiani vrnil 10.000 Din. Zato je bil predlagan sodni popis in cenitev zbirke znamk s sodnim izvedencem ter sodna hramba
zbirke znamk. Z odredbo je sodišče odvzelo zbirko znamk zakoncema Zmazek in
jo uvrstilo v stečajno maso. S tem je bilo zagotovljeno, da se znamke ne bi pogubile
in bi se s tem zmanjšala vrednost zbirke.
Narok za ugotavljanje terjatev v stečajnem primeru družbe Macun in Fabiani
in njenih družabnikov je bil razpisan za 21. marec 1924, vendar se družabnika nista odzvala vabilu. Navzoč je bil stečajni upravitelj dr. Janc, upnike pa je zastopalo
šest odvetnikov. Dr. Boštjančič je zastopal Trgovsko banko d. d. v Ljubljani, podružnico v Mariboru, Franja Rozmana in družbo 'Braća Graner'. Dr. Lavrič je v imenu
dr. Škapina zastopal družbo Interkontinental, dr. Hojnik je zastopal Ivana Bezjaka
in Tomaža Krajnca. Ivan Lubec je v imenu dr. Faningerja zastopal Štefana Farago,
Fran Moškon pa dr. Juvana. Martin Planinšek je zastopal dr. Ravnika v primeru
Karla in Ivane Zmazek, zastavnih upnikov znamk Josipa Fabianija.
Stečajni upravitelj je predstavil seznam prijav upnikov v stečaju, ki so jih potrdili in vpisali na podlagi § 105, 108 in 109 stečajnega reda v prijavni seznam. Upravitelj in upniki pa niso priznali terjatve Antona Požara, ker je ni prijavil in ni bila
razvidna iz trgovskih knjig. Kljub temu so mu določili enomesečni rok za uveljavljanje terjatve. Terjatev dr. Juvana so priznali v predlaganem navedenem znesku.
Terjatev dr. Kodermana do Josipa Fabianija so priznali le kot terjatev do njegovega
osebnega premoženja, ne pa tudi kot terjatev do družbe Macun & Fabiani. Terjatev
družbe Golob so potrdili le kot terjatev III. razreda, upravitelj in upniki pa niso
priznali terjatve v višini 9562 Din, ker je bilo iz trgovskih knjig razvidno, da je bil
dolg plačan 17. oktobra 1923, dan po vložitvi predloga za stečajni postopek. Sodišče je potrdilo stečajno terjatev, vendar brez že plačane terjatve v višini 9.562 Din.
Terjatve Martina Planinška, ki je zastopal dr. Ravnika v zadevi zakoncev Zmazek
glede zbirke znamk, upravitelj ni priznal. Posojilo je bilo dano 18. oktobra 1925,
že po vložitvi poravnalnega postopka, v času prezadolženosti. Stečajni upravitelj
je pojasnil, da je naknadno ugotovil račun družbe Macun & Fabiani v poštno čekovnem zavodu za Slovenijo v Ljubljani v višini 612 Din. Upravitelj je predlagal
nakazilo tega zneska kot predujem za tekoče stroške. Za neprijavljene in nepriznane stečajne dogodke so določili enomesečni prijavni rok.
Seja upniškega odbora je bila 24. marca 1924. Na njej so bili navzoči člani
odbora: Tomaž Krajnc, Franc Gulda, dr. Leopold Boštjančič, upravitelj dr. Igo Janc,
Alojz Macun in Josip Fabiani.
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Dokument stečajnega spisa družbe Macun & Fabiani: predstavlja jezikovno
pestrost in pestrost pisav
na kolkovanih spisih
(PAM/673, AŠ 730, spis S
1/24)

Fabiani je pojasnil, da je zastavno pogodbo z Ivano Zmazek sklenil in podpisal 18. oktobra 1925. Posrednik je bil Djura Jurkovič, ki je vedel, da je Fabiani potreboval denar za plačilo odvetniških stroškov dr. Slokarju. Jurkovič je svojo sorodnico Ivano Zmazek obvestil, da je Fabiani ponujal kot jamstvo za posojilo zbirko
znamk, ki je bila vredna mnogo več kot posojilo v višini 10.000 Din. Jurkovič je bil
že pred 18. oktobrom 1923 seznanjen, da trgovina ni poslovala in je nameraval
Fabiani predlagati stečaj oziroma poravnavo. Denar je dejansko porabil za plačilo
stroškov dr. Slokarja v višini 8.000 do 9.000 Din.
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Na seji upniškega odbora je Fabiani svojo izjavo spremenil in priznal, da je
17. oktobra 1923 povedal Ivani Zmazek o nameri likvidacije oziroma poravnave
trgovine. Upniški odbor je sklenil, da ne prizna zastavne pravice Ivane Zmazek. Za
odplačilo dolga družbi Golob v višini 9562 Din so sklenili, da mu ne bodo nasprotovali, ker je bilo plačilo izvršeno 8. oktobra 1923. Fabiani je z nakaznico poslal
denar družbi Golob brez pojasnila, da je nameraval vložiti predlog za poravnalni
postopek oziroma da je bila družba v ﬁnančnih težavah in plačilno nesposobna.
Josip Fabiani je 24. aprila 1924 predložil v sodni zadevi Macun & Fabiani
obsežen opis razmerja z bivšim družabnikom Alojzom Macunom. Pred tem pa je
9. aprila poslal opis razmerja v nemškem jeziku. V njem je navajal, da je januarja
1921 prodal hišo v Ljubljani in se z ženo naselil v Slovenskih Konjicah na viničariji
svoje tete. Ob naključnem srečanju z Macunom, ki ga je poznal že 20 let, mu je
povedal za namero, da bi v Mariboru odprl trgovino. Macun mu je predlagal, da bi
jo odprla skupaj. Pri tem je zatrjeval, da bo potrebni kapital za trgovino dobil pri
svoji tašči Ani Starkl, gostilničarki in posestnici v Sevnici. V tem obdobju je živel
Macun na račun Fabianija, le-ta pa mu je hkrati dajal denar tudi za njegovo ženo.
Marca 1922 sta odprla trgovski lokal v Šolski ulici 4. Trgovina je dobro poslovala.
Če ne bi bilo velike denarne krize in bi Macun poravnal svojo obveznost dela zagonskega kapitala trgovine, ne bi prišlo do stečaja. Svojo razlago nastale situacije
je zaključil z mnenjem, da Macun že od začetka ni imel namena prispevati svojega dela kapitalskega vložka v trgovino. Tako je Fabianija ogoljufal, sedaj pa naj bi
izgubil svoje premoženje za poravnavo dolgov. Bil je mnenja, da obstajajo pravni
načini, da Macun in njegova tašča poravnata del nastalih dolgov. V kazenskem postopku je celoten postopek podrobno pojasnil. Sodišče je 5. aprila 1924 naredilo
poizvedbo tudi na Okrajno sodišče v Celovcu glede dveh slik in nekaj pohištva,
ki ga je podarila mati Roza Markhl svoji hčerki Elzi, poročeni s Fabianijem, zato je
Fabiani hotel to izločiti iz stečajnega premoženja.
Naslednja seja upniškega odbora je bila 14. aprila 1924, na njej pa so bili
navzoči dr. Boštjančič, Franc Gulda in dr. Janc. Na njej so priznali ﬁlatelistu Gr# blacherju strošek cenitve znamk v višini 1500 Din. Nadalje so obravnavali izjavo
Karle Zmazek, da je bila zbirka zastavljena že 18. septembra 1923, ko je bilo dano
tudi posojilo v višini 4200 Din. Upravniku so naložili, naj pri Fabianiju ponovno
preveri datuma zastave znamk in prejema posojila. Upravnik je nadalje poročal,
da je na podlagi izjav Macuna in nekaterih spisov o poravnavi obveznosti ugotovil, da je prišla družba že konec leta 1922 oziroma v začetku leta 1923 v težave pri
poravnavi obveznosti.38 Družba je bila že v začetku leta 1923 nezmožna plačevati
dolgove. Macun je že meseca maja povedal družabnikom družbe Golob & Comp.,
da jim blaga ne more plačati in da naj ga vzamejo nazaj. Upnik Seliškar, ki je bil
tudi zastopnik družb Dolničar & Richter in Golob & Comp., je za vse zadeve predlagal vložitev tožbe in 11. avgusta 1923 so bile že izdane razsodbe. Družba Golob
& Comp. je zahtevala menico s podpisom Macunove tašče Ane Starkel iz Sevnice,
da je počakala s poplačilom. Po licitaciji premoženja so bile družbe poplačane,

38

PAM/673, AŠ 381, spis Cg II 100/23.
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družba Golob pa le delno. Poplačila pa je bilo možno ovreči, saj so bili ti upniki v
privilegiranem položaju v razmerju do drugih upnikov.
Naslednji ugotovitveni narok zaradi prepoznih prijav terjatev je bil 14. maja
1924. Upniki so se seznanili z zapisnikom upniškega odbora z dne 14. aprila 1924.
Pregledali so navedene terjatve ter predložili svoje zahtevke. Z nekaterimi sklepi
upniškega odbora se niso strinjali, predvsem s tistimi, pri katerih se ni dalo natančno ugotoviti, ali so upniki vedeli za plačilno nesposobnost družbe Macun &
Fabiani. Sledil je naslednji narok dne 26. maja 1924, na katerem so bili prisotni
Macun in Fabiani, upravitelj Janc in Josip Urban in njegov zastopnik dr. Blanke.
V razpravi je bilo pojasnjeno, da je bilo dogovorjeno plačilo terjatev do družbe
Macun & Fabiani le preko Jadranske banke, podružnice Maribor. Družba Macun
& Fabiani je dobivala blago le v komisijsko prodajo.
Stečajnemu komisarju je 13. junija 1924 pripravil poročilo upravnik stečajnega sklada dr. Janc. V njem je bilo pojasnjeno nepregledno poslovanje med dobaviteljem Josipom Urbanom in odjemalci, saj niso strogo ločili dobav za prodajo od
komisijske prodaje blaga. Z Josipom Urbanom se niso dogovorili glede provizije
in tako je morala družba poravnati vse stroške prodaje. Gustav Levi pa je zatrjeval,
da je bila dogovorjena provizija za komisijsko prodajo, znašala pa je 25 Din za
balo riža. Tega pa Urban in Macun nista Fabianiju nikoli povedala, zato prodaje
riža ni vodil kot komisijsko blago. Pri pripravi poročila o poslovanju 30. septembra 1923 je prikazal vrednost riža kot v vrednosti zalog blaga družbe. Če bi bil riž
Josipa Urbana komisijsko blago, bi bilo jamčenje za plačilo računov za prodani riž
Jadranski banki nepotrebno.
Upravnik stečajnega sklada je v smislu sklepa upniškega odbora z dne 2. junija 1924 predlagal ponovno zaslišanje Josipa Urbana, Vinka Plaskana, Gustava
Levija, Josipa Fabianija in Alojzija Macuna. Josip Urban bi moral predložiti kopijo
pisma družbi Macun & Fabiani, iz katerega bi bilo razvidno, da je dal družbi riž v
komisijsko prodajo.
V času stečaja je bilo pri družbi Macun & Fabiani vplačil v višini 29.589 Din,
izplačil pa v višini 9.131 Din. Stroški stečajnega upravnika dr. Janca v stečajnem
postopku v višini 20.458 Din so presegali razliko med vplačili in izplačili. Zato je
predlagal predujem za stroške za razpoložljivo vsoto na podlagi § 125 Zakona o
stečajih.
V stečajnem postopku so bila predvidena vplačila v višini 75.348 Din. Josip
Urban bi moral vrniti neupravičeno plačilo riža v višini 33.844 Din, kar bi pomenilo skupno 110.000 Din prihodkov. Terjatve upnikov drugega razreda so bile v višini 16.988 Din, terjatve upnikov tretjega razreda pa v višini 272.126 Din. V primeru,
da ne bi zavrnili plačila družbi Golob in bi Josip Urban ne poravnal obveznosti,
bi ostala za poplačilo upnikov tretjega razreda zelo nizka vsota. Razvidno pa je
bilo poslovanje obeh družabnikov v njunem trgovskem obratu, saj je bila družba v
času, ko je zaprosila uvedbo stečajnega postopka, dolžna približno 300.000 Din.
Naslednja seja upniškega sveta je bila 2. junija 1924. Navzoči so bili člani odbora dr. Boštjančič, Franc Gulda, trgovec in upravnik stečajnega premoženja dr.
Janc. V zadevi proti Josipu Urbanu je upravitelj poročal, da družabnik Josip Fabiani ni vedel, da je bil riž, ki ga je dobavljal družbi Urban, komisijsko blago. Tega
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mu ni povedal niti družabnik Macun niti trgovec Urban, čeprav je Fabiani vedel
za sklenjeni sporazum pri Jadranski banki, po katerem je morala družba odstopiti
vse terjatve dobaviteljev banki. Račune so plačevali dobaviteljem na blagajni banke. Družba Urban je šele v dopisu 5. oktobra 1923 omenila komisijsko blago. Prav
tako je manjkal bistven predpogoj za komisijsko prodajo, saj ni bilo dogovora na
podlagi § 371 trgovskega zakona, da bi se komitent zavezal plačati družbi nastale
stroške, kot so odškodnina za skladišče, prevozne stroške za blago in delavce ter
provizija. Družba pa je prodajala riž za lastni račun. Upravnik je poročal, da tudi
po izjavah ravnatelja Jadranske banke Plaskana in prokurista Levija ni bilo popolnoma jasno, ali je šlo za komisijsko prodajo. Člana odbora sta zahtevala ponovno
zaslišanje udeleženih in prisotnost upravitelja na zaslišanju. Med sejo upniškega
odbora je Franc Weiler poravnal terjatev stečajnega sklada v višini 1.725 Din. Za
prodajo znamk je poslal upravnik oglase trem časopisom, predlagali pa so, da se
pridobi še cena oglasa v časniku Sammlerwoche. Upravnik je dobil za zbirko ponudbo trgovca Pirchana v višini 18.000 Din in dr. M# hleisena, ki je ponujal 20.000
Din. Odbor je predlagal, da se ponudbe odklonijo, saj so po izjavi izvedenca pričakovali ponudbo najmanj v višini 30.000 Din. Pozvali pa so tudi Fabianija, naj
pridobi kupca za tak znesek.
Glede zavrnitve plačil družbam Golob & Comp., Dolničar & Richter in Rado
Seliškar je upravnik poročal, da je bilo že spomladi 1923 v Mariboru splošno znano, da se je družba nahajala v ﬁnančnih težavah in ni mogla poravnavati obveznosti. Družba Josip Urban ni hotela prezadolženi družbi Macun & Fabiani dobavljati
riža, če se ni bi dogovorili, da so bili računi izstavljeni Jadranski banki. Tudi tovarna Zlatorog, ki je dobavljala trgovini milo, je prekinila poslovanje in se obrnila na različne kupce, ki so kupovali pri družbi Macun & Fabiani, z zahtevo, da
poravnavajo račune neposredno tovarni Zlatorog. To je družbi Macun & Fabiani
sporočila družba Jaš & Lesjak, lastnica družbe Jurjevčič iz Radenske Slatine. Tudi
član upniškega odbora Franc Gulda je potrdil, da je imel do družbe nezaupanje
in ji ni dajal blaga na kredit. Družba Jaš & Lesjak, ki je bila soseda prezadolžene
družbe, je poročala, da je bil družabnik Lesjak v Ljubljani družabnik Fabianija, s
katerim sta imela skupaj špecerijsko trgovino. Fabianija je poznal kot človeka, ki
mu ni bilo mogoče zaupati. Poznal pa je tudi Macuna, o katerem je vedel, da je bil
zaradi krivde pred leti že obsojen na tri tedne strogega zapora. Zaradi poznanih
razmer družba Jaš & Lesjak ni hotela kreditirati družbe Macun & Fabiani, saj sta
družabnika živela preko svojih zmožnosti in porabila veliko več, kot so omogočali
dohodki iz trgovine. Fabiani je imel lastno gospodinjstvo in služkinjo, vendar sta z
ženo hodila na kosila v gostilno. Prav tako je tudi Fabiani obiskoval gostilne, kjer
je popival in igral.
Trgovec Seliškar se je julija 1923 v trgovini družbe Jaš & Lesjak informiral o
stanju družbe Macun & Fabiani. Ko je izvedel za stanje družbe, je proti njej vložil
za svojo terjatev tožbo. Ker pa je bil zastopnik družbe Golob & Comp. in Dolničar
& Richter, sta na njegov predlog vložili tožbo tudi ti dve družbi. Za vse tri družbe
so bile izdane zamudne sodbe, na podlagi katerih se je pri družbi Macun & Fabiani
18. septembra 1923 izvršil rubež premičnin. S tem poplačilom so dobile družbe
neupravičeno prednost pred drugimi upniki. Družbi Golob & Comp. je morala
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biti poznana plačilna nesposobnost, saj je Macun ponovno prosil, da ji vrne blago
(kremo za čevlje), ker blaga ni mogel plačati. Upravitelj je predlagal, da se iz izkupička premičnin v višini 14.000 Din pridrži znesek 9.562 Din v upniškem skladu
in se družbi Golob & Comp. izplača le razliko. Družba pa bi lahko ob nestrinjanju
s tako odločitvijo upravitelja vložila tožbo. Družbi Dolničar & Richter in Seliškar
sta bili opomnjeni, da morata vrniti neupravičeno plačane zneske, sicer bi bila
vložena tožba.
Josip Urban je poročal dr. Boštjančiču, da je Trgovska banka prevzela garancijo za vagon riža, ki ga je družba Macun & Fabiani dobila iz Reke. Družba je v zameno zastavila svoje blago pri špediciji Uher, in sicer 280 litrov bučnega olja, 500
kg riža, večjo količino maziva za kolesa, soli in ovijalnega papirja. Trgovsko banko
so pozvali, naj uveljavi odškodninski zahtevek proti špediciji Uher ali pa zahtevek
odstopi stečajnemu skladu.
Upravitelj dr. Janc je pripravil stroškovnik v stečajni zadevi družbe Macun &
Fabiani, Macun Alojz in Fabiani Josip. Stroški vodenja stečajne zadeve so do 12.
junija zanašali 24.030 Din. Naslednji predlog stečajnega upravitelja je bil določitev
roka Trgovski banki za odprodajo zastavljenega blaga, ki je bilo v skladiščih špedicijske družbe F & A Uher. Cena tega blaga je bila 12.850 Din. Če Trgovska banka
blaga ne bi prodala, bi sodišče odredilo prodajo. Tak postopek je bil predviden v
§ 120 stečajnega reda. Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani je poslal
okrožnemu sodišču pojasnilo, da upravnik ne bi smel zavrniti terjatve, ki je nastala
zaradi predpisanih prispevkov za zavarovanje uslužbencev Josipa Šuta in Leopoldine Jeranko, saj sta bila oba pravilno prijavljena in nista bila odjavljena, zato je
moral delodajalec poravnati prispevke za obdobje, dokler ni predložil odjave.
Upniški odbor je 3. julija 1924 sprejel soglasen sklep, naj se ne vloži izpodbojna tožba proti Josipu Urbanu, saj je bil pozitiven izid tožbe glede na pričanje Josipa
Urbana, Alojzija Macuna in Gustava L# wyja zelo malo verjeten. V naslednjem poročilu upravnika je navedeno, da je upniški odbor sprejel ponudbo Josipa Jakliča
za zbirko znamk v višini 25.000 Din. Ivana Zmazek se je odpovedala tožbenemu
zahtevku za priznanje zastavne pravice za znamke in terjatve v višini 10.000 Din.
Tako je upniški odbor lahko zbirko odprodal. Na upniški odbor so se pritožili tudi
upniki, katerim je odbor odrekel pravico do izkupička od zastavljenih predmetov,
ker je zatrjeval, da so bili zastavljeni po uvedbi stečajnega postopka. Notar Ašič
je 11. oktobra 1924 poročal Okrožnemu sodišču, da je za pohištvo v stanovanju
Fabianija na licitaciji iztržil 14.520 Din, ki jih je položil na račun pri Posojilnici v
Mariboru.
V spisu je priložena tudi tožba,39 ki jo je vložil odvetnik Lašič za tožečo stranko Ivanko Zmazek proti toženi stranki stečajnemu upravitelju dr. Jancu in Ivanu
Lešniku. Šlo je za priznanje terjatve v višini 10.200 Din kot zastavno pravico na
zbirki znamk oziroma izkupičku za zbirko znamk. Priložene so izjave upnikov, da
so preklicale oporekanje terjatve zastavne pravice in odločitvene pravice Ivanke
Zmazek v stečajnem spisu. Tožnica Ivanka Zmazek se je odpovedala tožbenemu
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zahtevku, zato ni imela več pravice vložiti vsebinsko enake tožbe proti stečajnemu upravitelju sklada. Stečajni upravitelj dr. Janc se je preselil v Kranj, vendar je
hotel nadaljevati delo upravitelja. V primeru zadržanosti ga je zastopal dr. Tomažič, ki je prevzel njegovo pisarno v Mariboru.
Finančna prokuratura v Ljubljani je 15. decembra 1924 naslovila na Okrožno
sodišče v Mariboru dopis, v katerem je navedeno, da družba Macun & Fabiani ni
poravnala davkov in pripadajočih obresti do datuma stečaja. Upravnik stečajne
mase bi moral dolg poravnati, zato so predlagali sodišču plačilo dolga iz stečajne
mase ali pa pojasnilo, zakaj plačilo dolga ni možno. Ponovni dopis prokurature je
bil na Okrožno sodišče v Mariboru poslan 2. marca 1925. V njem zavračajo mnenje stečajnega upravnika Janca, da do družbe Macuna & Fabianija nimajo nobenih terjatev. Plačilo davkov je bilo uvrščeno v II. razred upnikov, zato bi moralo biti
izvršeno pred poplačilom upnikov III. razreda.
Na okrožno kot trgovsko sodišče je dr. Faninger 26. septembra 1925 v stečajni zadevi kot zastopnik upnika Štefana Faranga poslal predlog za odmero stroškov v višini 4.786 Din, saj mu upnik Štefan Farango, trgovec iz Subotice, ni poravnal stroškov zastopanja.
Dr. Janc je 3. februarja 1926 poslal Okrožnemu sodišču v Mariboru poročilo,
v katerem je predlagal, da se mu za neplačane storitve priznajo stroški. V poročilu je navedel, da je bila neizterljiva le terjatev proti Avgustu Schrocku, ki je bil
v stečaju. 1. decembra 1926 je pripravil končni račun upravnika v stečaju Macun
& Fabiani. V njem je bilo prihodkov nad odhodki v višini 14.882 Din. V razdelilnem načrtu, ki ga je pripravil dr. Janc 14. februarja 1927, je znašal skupni razdelilni
sklad 20.786 Din. Od tega je pripadalo upnikom II. razreda, ki so bili stoodstotno
poplačani, znesek v višini 17.299 Din in upnikom III. razreda znesek 3.486 Din,
kar je pomenilo za posameznega upnika 0,0128 % njihovih terjatev.
Sledila je odprava stečaja. Okrožno sodišče v Mariboru je 19. maja 1927 izdalo sklep o odpravi stečaja prezadolžene družbe Macun & Fabiani, trgovske družbe
Maribor. Stečaj, ki je bil razglašen o premoženju prezadolžene družbe in družabnikov, je bil odpravljen, ker je bila razdeljena vsa stečajna masa po §139 kazenskega
reda. Odpravljene so bile vse odredbe, ki bi ovirale družabnika pri svobodnem
razpolaganju.
Stečajni komisar, upravnik stečajne mase, njegov namestnik in člani odbora
upnikov so bili razrešeni svojih dolžnosti. Zaznamek razglasitve stečaja je izbrisalo
Okrožno sodišče v Mariboru kot sodišče registracije družb v registru in Okrajno
sodišče v Mariboru kot izvršilno sodišče v rubežnem zapisniku, kjer je bilo navedeno, zakaj je bil stečaj odpravljen. Prav tako je bil oklic stečaja odstranjen s sodne
razglasne deske.

Zaključku stečaja je sledilo iskanje pravice na sodišču
Prvi zapisnik o ovadbi je bil sestavljen 15. oktobra 1923 na policijskem komisariatu v Mariboru po pogovoru z Alojzijem Macunom, ki je prišel prostovoljno na
policijski komisariat. Povedal je, da sta z družabnikom Josipom Fabianijem odprla
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trgovino 17. maja 1922. Družabnik je vložil 312.000 Din, sam pa 60.000 Din. Oba
sta investirala na način, da osebno sodelujeta pri trgovini in si delita dobiček na
polovico. Macun je bil večinoma odsoten kot trgovski potnik, družabnik Fabiani
pa je delal v trgovini in prosto razpolagal z izkupičkom ter vodil knjige vse od
otvoritve do 1. oktobra 1922. Fabiani je ob novem letu 1923 naredil bilanco, ki
je izkazovala dobiček v višini 49.000 Din. Macun je ni podpisal, ker je ni mogel
kontrolirati. Zato je septembra Macun predlagal zaposlitev knjigovodje in osebe
za vodenje računov. Kljub temu, da to Fabianiju ni bilo po godu, sta ju najela. Knjigovodja Friderik Malenšek je razkril nepravilnosti in kaznivo vodenje, saj glavna
knjiga sploh ni bila vodena. Fabiani je prodajal blago, ki ga ni vpisoval v blagajniško knjigo. Macun je tudi poudaril, da v tem času ni imel ključev od trgovine in
blagajne. Macun je prosil za zaščito, saj je bil zaradi takega poslovanja materialno
oškodovan za več 100.000 Din in je predlagal, da se zaradi tega zaseže in zaščiti
premoženje družabnika Fabianija. Po ugotovitvah je bil Macun zagotovo oškodovan za 100.000 Din. Zapisnik je bil predan Državnemu pravdništvu Maribor .
Alojzij Macun je bil 29. oktobra 1923 poklican na Okrajno sodišče Maribor
kot priča v kazenski zadevi zoper Josipa Fabianija, kjer je dopolnil izjavo, ki jo je
podal v predkazenskem postopku na policijskem komisariatu. V postopku je bil
kot priča poklican Friderik Malenšek, knjigovodja, ki je bil zaposlen na zahtevo
Macuna, prav tako je bila zaslišana kot priča Draga Karara, ki je vodila vpis računov. Opisala je prizor ob odstranitvi Fabianija iz trgovine. Prav tako je povedala, da
je Fabiani na vsa Malenškova opozorila odgovarjal, da se je knjigovodja zmotil.
Zaslišan je bil tudi Josip Fabiani. Izjavil je, da ni kriv v zadevah, na katere so se
nanašale obtožnice. Poudarjal je, da je bil splet okoliščin tak, da je bila trgovina v
denarni stiski. Priznal je tudi odprodajo pohištva, ki je bilo predmet poravnalnega
postopka. Svoje vredne ﬁlatelistične zbirke pa je zastavil Karlu Zmazku pred uvedbo poravnalnega postopka. Po zaslišanju 19. novembra 1923, ki se je nadaljevalo
26. marca 1924, je Fabiani 24. aprila 1924 predložil obširen opis zaporedja dogodkov, kot ga je podal že v stečajnem postopku. Poudaril je, da je za odprtje trgovine
namenil ostanek kupnine. Prav tako je na svoje stroške trgovino opremil s pohištvom. Trgovina je poslovala pozitivno in če ne bi bilo velike denarne krize ter bi
Macun poravnal svojo obveznost zagonskega kapitala trgovine, ne bi prišlo do
stečaja. Morala sta se povezati s Trgovsko banko in kupiti njene delnice. Imela sta
več nedonosnih nakupov trgovskih artiklov, kot je bil vagon riža od reške Lupilne
tovarne riža, za kar je jamčila Trgovska banka, izkupiček pa je zato šel neposredno
v Trgovsko banko. Prav tako je Macun prodajal milo pod tovarniško ceno brez dobička, za kar sta bila klicana na odgovornost. Macun je zatrjeval, da je to delal zaradi iskanja tržišča in za obračun s konkurenco. Zato nista mogla poravnati vseh
obveznosti. Za boljšo kontrolo in pomoč sta na Macunov predlog zaposlila njegovo svakinjo Antonijo Starič, ki je bila uradnica v Jadranski banki, vendar je delala
le nekaj tednov. Bolezen žene in nastala situacija je naredila Fabianija nesposobnega za vsako delo. O nastali situaciji je obvestil zastopnika dr. Juvana. Macun je
izjavil, da bi Štarklova dala denar njemu in ne za trgovino ter da si je trgovino tudi
ogledala. Konec septembra je Fabiani ponovno naredil grobo oceno stanja in dobil Macunov odgovor, da v trgovini ne misli zgubiti svojega denarja. Knjigovodja
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Malenšek in računovodkinja Cerarjeva sta naredila pregled, na podlagi katerega je
Macun Fabianija obtožil, da ga je osleparil. Na take podle obtožbe Fabiani ni odgovarjal, zato je odšel iz trgovine in zadevo predal dr. Slokarju. Prav tako naj bi bila
trditev, da je Fabiani pošiljal denar v Avstrijo, prostaško obrekovanje. Če bi to želel,
bi se preselil iz Ljubljane v Avstrijo in ne v Maribor. Glede menice Trgovske banke
je Fabiani povedal, da jo je Macun uporabil za svoje potrebe, obremenjena pa je
bila trgovina. Dogajalo se je, da je Macunova žena dnevno pošiljala koga v trgovino po denar. Prav tako je bilo iz blagajne trgovine plačano zdravljene Macunove
žene v Varaždinskih toplicah in tudi zdravniški računi, obsevanja, pogosta masaža, šolske knjige za otroke, obleka in kurjava. Tako je Macun zavajal družabnika
Fabianija z lažnimi obljubami, kje vse bo dobil denar. To je po mnenju Fabianija
goljuﬁja, ki jo mora Macun pokriti s svojim denarnim vložkom. Fabiani je še dodal,
da ne bi rad na koncu izgubil svojega pohištva in vredne zbirko znamk, Macun pa
bi bil oproščen, čeprav naj bi bil pravzaprav on pravi vzrok propada trgovine.
Ovadbo zoper družbo Macun & Fabiani je po pravnem zastopniku dr. Faningerju podal Štefan Farago, trgovec v Subotici. Trgovska družba Macun & Fabiani
je naročila in dobila 150 kg segedinske sladke paprike v vrednosti 12.750 Din in
75 kg segedinske ostre paprike v vrednosti 4.875 Din, a zanjo ni plačala. Ker je
bila uvedena preiskava proti družbi Macun & Fabiani, je odvetnik predlagal, da bi
se zadeva vključila v preiskavo. Kazensko prijavo je podal tudi advokat dr. Robert
Farkaš v imenu Zagrebačke tvornice sapuna i kemijskih proizvoda d. d. v Zagrebu
zaradi neplačanega trgovskega blaga, ki je bil dan v konsignacijsko prodajo, dolg
pa je znašal 7.710 Din. Odvetnik je predlagal uvedbo kazenskega postopka. V postopku je bil zaslišan tudi prokurist zagrebške tovarne Jaromir Risy, ki je potrdil
predmet ovadbe.
Na zaslišanje je bil poklican tudi Alojz Macun, ki je o ovadbah dejal, da ni
poznal ﬁnančnega stanja družbe, ker je knjige vodil Fabiani, in da ni nikogar zavajal. Priznal je dolg Štefanu Faragi, zagrebški tovarni mila pa ne v celoti, saj je bil
del blaga še na zalogi. O propadu družbe je potrdil Fabianijevo razlago, da je bila
kriva trenutna denarna kriza, saj ni bilo mogoče najeti kredita. Odločno je zanikal
obtožbo, da je čezmerno zapravljal denar iz blagajne trgovine. Povedal pa je, da
sta jemala Fabiani in njegova žena mesečno najmanj 30.000 Din iz blagajne, kar
je bilo preveč glede na dohodke trgovine. Ko je po pregledu bilance uvidel, da
trgovina ne more poravnavati obveznosti, se s trgovino ni ukvarjal, še posebej, ker
je bilo vse zarubljeno. Predlagal je poravnalni postopek. Prav tako navaja, da se ni
zavezal, pač pa le obljubil, da bo prispeval denar, ki ga bo dobil od tašče. Zanikal
pa je, da bi prodajal pod ceno in jemal gotovino iz blagajne. Denar za zdravljenje
žene je vzel iz blagajne, saj naj bi bilo to plačilo za njegovo delo. Denarja v hranilnici ni imel, ampak le dolg v višini 80.000 Din.
Državno pravdništvo je 30. septembra 1924 na Okrožno sodišče Maribor vložilo obtožnico o kazenski zadevi zoper Alojza Macuna in Jožefa Fabianija, oba že
kaznovana. V obtožbi je navedeno, da sta kot dolžnika več upnikov iz malomarnosti: povzročila plačilno nesposobnost s tem, da sta razkošno živela in prodajal
svoje blago pod nabavno ceno; oškodovala svoje upnike tako, da sta delala nove
dolgove, čeprav sta se zavedala svoje plačilne nesposobnosti, in da nista pravoča-
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sno prijavila stečaja ali zaprosila za uvedbo poravnalnega postopka; v obdobju od
februarja 1922 do 1. oktobra 1924 kljub določilom § 28 trgovskega zakona delno
nista vodila poslovnih knjig, delno pa tako nepregledno, da ni bilo možno razbrati premoženjskega stanja. Josip Fabiani je bil obtožen: da je 18. oktobra 1923
zastavil svojo zbirko znamk Ivani Zmazek, čeprav se je zavedal svoje plačilne nesposobnosti, da je septembra 1923 prodal zarubljen predmet in ga tako izvzel iz
razpolaganja v stečaju. Alojz Macun je bil obtožen, da je 19. novembra 1923 in 2.
januarja 1924 plačal svoj dolg trgovcu Francu Weilerju, čeprav se je zavedal svoje
plačilne nelikvidnosti, s čimer je enemu upniku dal prednost in oškodoval druge
upnike. S tem sta zakrivila več kaznivih dejanj po § 486, 485 in 3 kazenskega zakonika in sta morala biti kaznovana z uporabo § 267 kazenskega zakonika.40
Fabiani se je preselil v Ljubljano. Tako on kot Macun sta zaprosila za brezplačnega zagovornika, ker sta bila brez premoženja in nista mogla plačati odvetnika. Glavna razprava je bila 26. januarja 1925. Oba sta bila obtožena, da sta kriva.
Alojzij Macun je bil obsojen na štiri mesece strogega zapora, poostrenega z dvema
postnima dnevoma na teden in povračilom stroškov kazenskega postopka in izvršitve kazni v višini 75 Din. Josip Fabiani je bil obsojen na šest tednov strogega zapora, poostrenega z enim postnim dnem na teden in povračilom takse za
kazenski postopek in izvršitev kazni v višini 50 Din. V obrazložitvi so navedeni
razlogi, ki so bili podani že v obtožnici. Sodba je bila izdana v Okrožnem sodišču v
Mariboru 26. januarju 1925.41
Po prejemu sodbe sta oba obsojena podala prošnjo za odlog kazni. Alojz Macun je 17. maja 1925 v prošnji za odlog kazni navedel, da je prijavil pritožbo na
dan razprave in naročil zagovorniku, da jo izvede. Ko je prejel poziv za nastop
kazni, je izvedel, da njegov zagovornik ni vložil pritožbe, zato je postala obsodba
pravnomočna. Predlagal je prestavitev nastopa kazni, ker bo vložil pritožbo sam
osebno. Priložil je potrdilo o siromaštvu, ki ga je izdal Mestni magistrat v Mariboru,
12. maja 1925 in prosil, da bi se mu v tem postopku dodelila pravica revnih. Dodatno prošnjo za odložitev je Macun vložil 25. maja 1925, ker je pripravljal ugovor
na obsodbo, in prosil, da se mu nastop kazni odloži vsaj za 6 mesecev. Prošnjo je
utemeljil s tremi vzroki: skrbeti je moral za ženo in 4 nepreskrbljene otroke; žena
je bila že dolgo bolna in zato nezmožna za delo in skrb za otroke; imel je možnost
za zaposlitev in tako bi lahko skrbel za družino, saj je bil dolgo časa brezposeln.
Josip Fabiani je v svoji prošnji za odlog nastopa kazni navedel, da je bil v tem
času nepogrešljiv v družbi 'Keber' kot poslovodja, saj se je lastnik Keber zdravil v
umobolnici. Do vrnitve lastnika, ki bi naj bila čez tri mesece, je bil on edini odgovoren za vodenje družbe. Navaja pa tudi, da je vložil prošnjo za pomilostitev na Njegovo Veličanstvo Kralja. Če bi nastopil izvrševanje kazni pred odgovorom o pomilostitvi, bi bila le-ta brezpredmetna. Priložil je dopis na kralja za spregled sodbe sodišča,
ker je bil prekršek malenkosten, posledice pa velike zanj in za družino. Mnogi so bili
za podobne prekrške pomiloščeni, zato je upal, da bo tudi on pomiloščen.

40

Državni zakonik, št. 78/1883.

41

PAM/673, AŠ 107 spis Vr VII 1331/23.
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Trgovina brata Antona Macuna na Gosposki ulici 8–10, ok. leta 1935 (PAM, Zbirka fotografij in razglednic, št. 3668)

Alojzu Macunu je bil predlog za odložitev prestajanja kazni, ki ga je vložil na
Višje deželno sodišče v Ljubljani, zavrnjen, saj za to ni bilo razloga po § 401 kazenskega zakonika. Ponovno prošnjo za odlog kazni je vložil 3. novembra 1925 in ji
priložil zdravniško spričevalo o nesposobnosti za nastop prestajanje kazni. Prosil
je za odlog nastopa kazni, dokler se mu zdravje ne bi izboljšalo oziroma dokler se
ne bi rešila prošnja za pomilostitev, ki jo je 9. novembra 1925 naslovil na Ministrstvo za pravosodje v Beogradu. Prošnja na Okrožnem sodišču je bila zavrnjena,
ker naj bi bilo v njej razvidno, da je hotel Macun zavlačevati z nastopom kazni.
Prošnjo za odložitev njegove kazni je vložilo tudi Konzumalno društvo za Slovenijo, registrovana zadruga z omejeno zavezo. Prošnja je bila zavrnjena, ker razlogi
za odlog niso bili dovolj tehtni.
Macun je 8. januarja 1926 ponovno vložil prošnjo za odlog nastopa izvrševanja kazni, ker se mu je zdravje poslabšalo in se je nahajal v sanatoriju. To je potrdil
primarij dr. Černič in navedel, da bo zdravljenje trajalo 3 mesece. Za datum prestajanja kazni je Okrožno sodišče s sklepom 23. februarja 1926 določilo Macunu
29. april 1926. Dovolitev odloga prestajanja kazni je Okrožno sodišče Maribor 3.
februarja 1926 poslalo v potrditev na Višje deželno sodišče V Ljubljani.42 Macun
je 29. aprila 1926 ponovno vložil prošnjo za odlog nastopa kazni iz zdravstvenih
razlogov. Kljub vsemu je Macun nastopil prestajanje štirimesečne kazni 17. maja

42

PAM/673, AŠ 730, spis Ns 134/26.
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1926, Fabiani pa je že 30. januarja 1926 prestal kazen 6 tednov strogega zapora.
Za končno kaznovanje obeh lastnikov družbe Macun & Fabiani, ki sta bila bolj
nevedneža kot trgovca, ki bi želela namerno opehariti upnike, so bili vodeni številni postopki.
Primerov, ko so trgovci neuspešno vodili svoje podjetje, je bilo v omenjenem
času veliko. S trgovskim poslom se je namreč takoj po 1. svetovni vojni začelo
ukvarjati veliko ljudi, ki niso imeli ustreznega trgovskega znanja in potrebnih izkušenj. Ta pojav je povzročalo tudi splošno mnenje v družbi, da se da s trgovino
na hitro in veliko zaslužiti. Kot primer uspešnega vodenja trgovine naj omenimo
Antona Macuna, brata Alojzija Macuna, ki je imel Mariboru na Gosposki 8 in 10
trgovino z imenom 'A. Macun Manufaktura' in v sosednji stavbi 'Konfekcijski oddelek A. Macun', obenem pa je bil lastnik posestva na Ptuju, ki mu je predstavljalo
dodaten vir dohodkov.

Leopold Mikec Avberšek
OPERATION OF THE TRADING COMPANY MACUN & FABIANI MARIBOR
(1921–1926)

SUMMARY
After the First World War the economy in Maribor developed also because of some natural advantages, which the city had. It had a guaranteed source of electricity from the power station
at Fala, it lies on the crossroads of important tra# c corridors and after the decomposition of
the monarchy it was also the nearest city to the newly established border. With its standard
trade products trading had to be redirected from the area of the former monarchy to southern
markets. As other companies trading economy was also dependant on economy movements.
In the time of the economy crisis many of the companies made an attempt to gain quick money in trading. For the operation of their companies owners guaranteed with their own and
the company’s property. The legislation made possible to start a settlement procedure between
the owners and the creditors. In case the settlement procedure did not succeed a procedure in
bankruptcy began. The presented company Macun and Fabiani was put trough all procedures,
partners were criminally responsible because of the suspect of ligent operation. For the purpose
of research work there are many archives available for which also some ﬁnding aids were published as inventories for individual series of archives of the District court in Maribor: cooperative register, trade register, bankruptcies and compulsory settlements. Many trading companies
achieved a great success and were classiﬁed as wholesale businesses.
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Izvleček:

Slovenska liberalna politika, ki je ob uvedbi osebne diktature kralja Aleksandra
Kara# or# evića leta 1929 enotno podprla skrajno zaostreno politiko jugoslovanskega narodnega in državnega unitarizma, je tudi v letih 1933–1935 dosledno
vztrajala pri utrjevanju in izvajanju ideologije jugoslovanskega unitarizma. Liberalci so bili od leta 1932 vključeni v unitaristično Jugoslovansko radikalno kmečko demokracijo (leta 1933 preimenovano v Jugoslovansko nacionalno stranko),
edino politično stranko, ki jo je v prvi polovici tridesetih let dopustil kraljevi diktatorski režim. Potem ko so junija 1935 izgubili oblast in je bilo 'zlate dobe' politike jugoslovanskega unitarizma na Slovenskem konec, niso spremenili svojih
narodnopolitičnih stališč. Liberalna politika se je v nasprotju z večinskim slovenskim avtonomistično-federalističnim razpoloženjem sredi tridesetih let zatekla v
brezizhodni državni in nacionalni unitarizem in razglašala federativno ureditev
države kot največjo nevarnost za Slovence. To je bil eden od ključnih vzrokov, ki je
liberalce že tedaj privedel v politični bankrot.

Ključne besede:

Diktatura kralja Aleksandra, Jugoslovanska nacionalna stranka, Kraljevina
Jugoslavija, liberalizem, narodno vprašanje, politični monizem, unitarizem.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 633–650, 76 cit., 2 sliki.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)

633

J. Perov{ek: Jugoslovanska nacionalna stranka in narodno vpra{anje v letih 1933–1935

Temeljna značilnost narodnopolitičnih pogledov slovenskega liberalnega tabora
ob uvedbi osebne diktature kralja Aleksandra Kara# or# evića 6. januarja leta 1929
je bila enotna podpora skrajno zaostreni politiki jugoslovanskega narodnega in
državnega unitarizma, ki jo je vzpostavil kraljevi absolutistični režim. Liberalci so
obenem zagovarjali tudi druge ključne politične prvine kraljeve diktature – razveljavitev ustave, razpustitev Narodne skupščine ter prepoved in razpustitev vseh
političnih strank.1 Liberalna politična misel in delovanje sta po uvedbi diktature
jugoslovansko unitaristično usmeritev neomajno izražala, v političnostrankarskem pogledu pa sta se ji zavezala ob pripravah na oblikovanje vsedržavne Jugoslovanske radikalne kmečke demokracije (JRKD) konec leta 1931 in v prvi polovici leta 1932.2
JRKD, na svojem I. kongresu 20. julija 1933 v Beogradu preimenovana v Jugoslovansko nacionalno stranko (JNS), je bila edina politična stranka, ki jo je po
uvedbi diktature dopustil kraljevi režim. Ustanovljena je bila z namenom, da na
vseh področjih družbenega, političnega in kulturnega življenja utrjuje unitaristični značaj jugoslovanske skupnosti. Njeno delovanje je zato izhajalo iz prepričanja, da je največja in najpomembnejša pridobitev zgodovinskega razvoja
Slovencev, Hrvatov in Srbov skupna jugoslovanska država, zgrajena na podlagi "narodnega in državnega edinstva. Samo taka Jugoslavija more obstojati kot
močna država in uspešno služiti svoji osnovni nalogi, da čuva in brani skupen
obstoj Srbov, Hrvatov in Slovencev kot del(ov) enotnega naroda."3 To programsko
vodilo so poudarili tudi ob preoblikovanju JRKD v JNS leta 1933. Za JNS je bilo
veljavno le avtoritativno stališče, da tvorijo "Srbi, Hrvati in Slovenci /…/, živeč
na nepretrganem ozemlju zemljepisne in narodopisne celote, po svojem poreklu,
jeziku, svojih trajnih težnjah, po enakosti zgodovinske usode in doživljajev ter po
nikdar ugasli zavesti o skupnosti enoten jugoslovenski narod. Zato je jugoslovensko narodno edinstvo nesporno in prirodno dejstvo. /…/ Kot država edinstvenega
jugoslovenskega naroda (pa) mora biti kraljevina Jugoslavija zgrajena in urejena
kot edinstvena nacionalna država" na čelu z narodno dinastijo Kara# or# evićev
in enim predstavniškim telesom za celotno državo.4

* Program št. P6-0281 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. / The autors acknowledge the financial support from the state budget by the Slovenian
Research Agency (Programme No. P6-0281).
1

Jurij Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva: nacionalna politika liberalnega tabora v letih 1918–1929,
Ljubljana 1996 (dalje: Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva), str. 230, 274–275. O državnopravnem
in narodnopolitičnem značaju kraljeve diktature glej podrobneje Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, 1. zv., Ljubljana 2005
(dalje: Slovenska novejša zgodovina, 1), str. 321–323.

2

Jurij Perovšek, Nekdanja Samostojna demokratska stranka in nacionalno vprašanje v letih 1929–1931, v:
Stiplovškov zbornik, Ljubljana 2005, str. 179–188; Jurij Perovšek, Slovenski liberalci in narodno vprašanje
v letih 1931–1933, Prispevki za novejšo zgodovino (Kresalov zbornik), letnik XLVI (2006), št. 1 (dalje:
Perovšek, Slovenski liberalci in narodno vprašanje 1931–1933), str. 255–276. O oblikovanju JRKD glej:
Slovenska novejša zgodovina, 1, str. 332.

3

Na delo za novo vsedržavno stranko!, Jutro, leto XII, št. 292, 18. 12. 1931, str. 1.

4

Program stranke, Jutro, leto XIV, št. 168, 21. 7. 1933, str. 1.
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Kralj Aleksander I. Kara# or# ević (1888–1934)
(Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939,
str. 63)

V JRKD/JNS so bili iz Slovenije politično povezani pripadniki liberalnih
strank, ki so delovale v času pred uvedbo diktature.5 Sodelovanje v sistemu političnega monizma, ki ga je utemeljil kraljevi režim, je slovenskim liberalcem, že
od 2. septembra 1931 vključenim tudi v vlado, utemeljeno dajalo bodreč občutek
moči. V slovenskem in jugoslovanskem prostoru so postali dejavnik odločanja,
medtem ko je bila njihova zgodovinska nasprotnica, katoliška in avtonomistično
usmerjena nekdanja Slovenska ljudska stranka (SLS), na političnem obrobju.6 Ko
je bila ustanovljena JNS, je tudi kazalo, da je jugoslovanska prihodnost namenjena
le unitarističnemu razumevanju vprašanja naroda in narodne problematike, to pa
je za tedanjo slovensko liberalno politiko predstavljalo močno vzpodbudo tudi v

5

Slovenska novejša zgodovina, 1, str. 332.

6

Perovšek, Slovenski liberalci in narodno vprašanje 1931–1933, str. 259, 272, 275; Jure Gašparič, SLS pod
kraljevo diktaturo: diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929–1935,
Ljubljana 2007 (dalje: Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo), str. 115–180.
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idejnem pogledu.7 Eno od njenih najpomembnejših idejnih izhodišč je bil namreč
prav jugoslovanski unitaristični narodnodržavni program, ki je odločilno zaznamoval liberalno politiko tudi po ustanovitvi JNS.8 V razpravi bomo predstavili liberalne narodnounitaristične poglede od ustanovitve JNS julija 1933 do 24. junija
1935, ko je prišlo do menjave političnega režima in je vodilno vlogo v slovenski
politiki zopet prevzela najmočnejša slovenska politična stranka v prvi jugoslovanski državi – SLS.9 V tem obdobju se je na Slovenskem znova začel uveljavljati
narodnoavtonomistični državnopravni program, ki ga je SLS v zadnjih letih prve
jugoslovanske skupnosti izražala v aktivnem prizadevanju za vzpostavitev avtonomne Banovine Slovenije.10
Svoje unitaristične nacionalne poglede, po katerih naj bi bili Slovenci, Hrvati
in Srbi (drugih jugoslovanskih narodnih imen niso niti omenjali) le "plemena"
oziroma deli enotnega jugoslovanskega naroda, so v slovenski JNS izrazili neposredno po strankinem ustanovnem kongresu v Beogradu. Že 23. julija 1933
je glasilo JNS v Sloveniji Jutro poudarilo, da je bil beograjski kongres "energično
priznanje k novi politiki, ki sloni na brezkompromisnem načelu državnega in
narodnega edinstva."11 Kaj pomeni to načelo, je naslednji dan pojasnil vidni član
JNS in pomočnik bana Dravske banovine12 dr. Otmar Pirkmajer. V uvodnem
predavanju na idejnem tečaju ljubljanske sekcije Jugoslovenskega učiteljskega

7

Perovšek, Slovenski liberalci in narodno vprašanje 1931–1933, str. 275.

8

Prav tam.

9

O političnih razmerah, ki so privedle do spremembe režima junija 1935, in novem položaju, ki je ob tem
nastal v jugoslovanski in slovenski politiki, glej: Ferdo Čulinović, Jugoslavija izme# u dva rata, II., Zagreb
1961, str. 74–76, 80–103; Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941, Ljubljana
1965 (dalje: Mikuž, Slovenci v stari Jugoslaviji), str. 413–415; Todor Stojkov, Opozicija u vreme šestojanuarske diktature 1929–1935, Beograd 1969 (dalje: Stojkov, Opozicija u vreme šestojanuarske diktature), str.
311–320; Todor Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića (1935–1937), Beograd 1985 (dalje: Stojkov, Vlada
Milana Stojadinovića), str. 7–46; Jurij Perovšek, Jugoslovanska nacionalna stranka in narodno vprašanje v
letih 1935–1936, Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLIV (2004), št. 1, str. 2, 5; Slovenska novejša zgodovina, 1, str. 358–363. – Na tem mestu opozarjam, da so po uvedbi kraljeve diktature v političnem življenju
tridesetih let za posamezne politične opcije oziroma nekdanje politične organizacije, ki so delovale pred
njeno uvedbo, uporabljali tudi prejšnje strankarske nazive. To se je ohranilo tudi v zgodovinopisju.

10

O tem glej podrobneje: Jurij Perovšek, Slovenci in Jugoslavija v tridesetih letih, v: Slovenska trideseta leta:
simpozij 1995, Ljubljana 1997, str. 23–26; Slovenska novejša zgodovina, 1, str. 396–397; Miroslav Stiplovšek,
Banski svet Dravske banovine 1930–1935: prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne
krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine, Ljubljana 2006 (dalje: Stiplovšek, Banski svet 1930–1935), str. 261–321.

11

Po kongresu JNS, Jutro, leto XIV, št. 170, 23. 7. 1933, str. 1.

12

Dravska banovina je bila ena od devetih upravno-ozemeljskih enot, ki so bile oblikovane na podlagi upravne
razdelitve države iz leta 1929. Od leta 1931 je obsegala vse ozemlje jugoslovanske Slovenije. Najvišjo politično in občo upravno oblast v banovini je izvajal ban, ki ga je imenoval kralj. Kralj je imenoval tudi podbana in
načelnike oddelkov banske uprave. Člane banskega sveta, to je posvetovalnega organa bana, pa je na banov
predlog postavljal in zamenjeval minister za notranje zadeve. Banovine niso zanikale državnega unitarizma,
čeprav so predstavljale specifičen način upravne dekoncentracije jugoslovanske države. Unitaristično državno načelo so delno omilila le določila Oktorirane ustave (kralj Aleksander jo je izdal 3. septembra 1931) o
banovinski samoupravi. Ustava je namreč določala, da banovine niso samo upravne, ampak tudi samoupravne enote. V okviru delovanja banovin je zato predvidela oblikovanje posebnih samoupravnih oblastev.
Njihove naloge naj bi izvajala voljeni samoupravni banovinski svet z uredbodajnimi in proračunskimi
pristojnostmi ter banovinski odbor kot izvršilni organ banovinskega sveta. Ker kljub večkratnim obljubam
v tridesetih letih nobena vlada ni hotela pripraviti predloga izvedbene zakonodaje za izvolitev in delovanje
samoupravnih banovinskih svetov in odborov, ustavno predvidena samouprava na banovinski ravni ni bila
uresničena.
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udruženja je dejal: "S složnimi napori vsega uedinjenega naroda se morajo čuvati, razvijati in stapljati vse v razedinjeni preteklosti pridobljene kulturne, ekonomske in socialne pridobitve vsakega narodnega dela kot splošna in skupna
narodna dobrina, obenem pa se morajo tudi vse nove pridobitve stalno pojačati
in izpopolnjevati." Poseben poudarek je namenil tudi vzgojno-izobraževalnemu
delu. Opozoril je, da se mora "prosvetno dviganje naroda v duhu jugoslovenske
ideje in za izgradnjo edinstvene jugoslovenske kulture /…/ izvajati skupno z etičnim in ﬁzičnim vzgajanjem, skladno in sistematično v šoli in izven nje."13 Liberalci
so pri tem posebej poudarili pomen telesne vzgoje. Kot je v obravnavi predloga
Zakona o obvezni telesni vzgoji naroda 16. novembra 1933 poudaril poslanec
JNS Vekoslav Špindler, naj bi namreč bila temeljna naloga in cilj telesne vzgoje
"poglobitev jugoslovenske ideje /…/, ideje narodnega in državnega edinstva v najširših slojih naroda." Tako bi s sistematičnim delom prispevali k široki uveljavitvi
unitarističnega jugoslovanstva, za katero so si prizadevali že v "šolah, vojski, v
številnih udruženjih in drugih nacionalnih organizacijah širom vse države."14 V
liberalni idejnopolitični strategiji je pomembno vlogo v teh prizadevanjih imela
vsedržavna sokolska telesnovzgojna organizacija Sokol Kraljevine Jugoslavije, ki
jo je konec prvega leta diktature, 5. decembra 1929, ustanovila jugoslovanska
vlada. Ustanovitev nove vsedržavne sokolske organizacije, izven katere ni bilo
mogoče delovanje nobene druge telesnovzgojne organizacije, je bilo usklajeno
s kraljevo namero, da v pogojih diktature s pomočjo novih, predvsem kulturno-prosvetnih vsejugoslovanskih organizacij, okrepi jugoslovanski unitaristični
narodnodržavni razvoj. Sokol Kraljevine Jugoslavije, v katerega so bili v Dravski
banovini množično vključeni pripadniki liberalnega tabora, je bil tesno prepleten z JRKD oziroma JNS in je bil ob njej drugi glavni nosilec jugoslovanske unitaristične misli na Slovenskem in v jugoslovanski državi.15
Liberalci so bili v jugoslovansko nacionalno enotnost, s tem pa tudi v jugoslovansko "narodno državo," globoko prepričani.16 Zanje nista bili "prazna

13

Državljanska vzgoja v šoli in med narodom, Jutro, leto XIV, št. 171, 25. 7. 1933, str. 2. – O podobnih stališčih
glej tudi: Stari grehi, Jutro, leto XIV, št. 187, 12. 8. 1933, str. 1.

14

Potom telesne vzgoje k nacionalni samozavesti, Jutro, leto XIV, št. 269, 17. 11. 1933, str. 2.

15

Tomaž Pavlin, Razvoj sokolstva v Sloveniji med leti 1929–1941 (doktorska disertacija), Ljubljana 2000, str.
64–119. Prim. tudi: V telovadnice – zbor!, Jutro, leto XV, št. 40, 18. 2. 1934, str. 4.

16

O unitarističnih nacionalnih stališčih slovenskih liberalcev v tem času glej: Po kongresu JNS, Jutro, leto XIV,
št. 170, 23. 7. 1933, str. 1; Nacionalna vzgoja, št. 211, 9. 9. 1933, str. 1; Minister dr. Kramer o občinskih volitvah,
št. 212, 10. 9. 1933, str. 1; Komasacija občin, št. 214, 13. 9. 1933, str. 1; Občinske volitve, št. 218, 17. 9. 1933,
str. 1; Anton Lajovic, O 'pravičnem' nacionalizmu, št. 230, 1. 10. 1933, str. 1–2; Na potu državne politike ni
povratka, št. 233, 5. 10. 1933, str. 2; Zloraba slovenskega imena, št. 234, 6. 10. 1933, str. 1–2; Zgodovinska
naloga Slovencev, št. 238, 11. 10. 1933, str. 1; Minister dr. Kramer o porazu punktašev, št. 243, 17. 10. 1933, str.
1; Skoro dva milijona glasov za JNS, št. 246, 20. 10. 1933, str. 1; Naš letošnji državni praznik, št. 281, 1. 12. 1933,
str. 1; Zanosna proslava 15 letnice uedinjenja, št. 282, 3. 12. 1933, str. 2; Albert Kramer, Pot k lepšemu božiču, št.
300, 24. 12. 1933, str. 4; Anton Lajovic, Naprej v politizacijo naše inteligence, št. 300, 24. 12. 1933, str. 2; Pet let
jugoslovenskega preporoda, Jutro, leto XV, št. 4, 6. 1. 1934, str. 1; Koledar Jugoslovenske nacionalne stranke,
št. 4, 6. 1. 1934, str. 2; Jugoslovenska stvarnost, št. 72, 29. 3. 1934, str. 1; Seja v zgodovinski dvorani, št. 112, 18.
5. 1934, str. 1; Obsodba bojevništva, št. 131, 10. 6. 1934, str. 1–2; Minister Ivan Pucelj o politični demagogiji, št.
144, 26. 6. 1934, str. 2; Vidov dan, št. 146, 28. 6. 1934, str. 1; Ob zaključku parlamentarne sezone, št. 160, 15. 7.
1934, str. 1; Zagrebu: Zdravo!, št. 178, 5. 8. 1934, str. 1; Po zagrebškem sokolskem zletu, št. 180, 8. 8. 1934, str.
1; Brežiški tabor JNS, št. 186, 15. 8. 1934, str. 2; Mladina prihaja, št. 204, 5. 9. 1934, str. 1; Kralj in narod, št. 234,
11. 10. 1934, str. 3; Izvrševalci oporoke, št. 248, 27. 10. 1934, str. 1; Naša sveta pravica, št. 249, 28. 10. 1934, str.
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beseda brez realne vsebine,"17 ampak "rezultat dolgega, četudi nevidnega zgodovinskega procesa na slovanskem jugu." Kot je pojasnjevalo Jutro, naj bi bili
"Srbi, Hrvati in Slovenci vzlic temu, da smo si v teku časa izoblikovali vsak svojo
narodno zavest in ustvarili vsak svojo kulturo, slonečo na tisočletnem samostojnem razvoju, vendarle etnična enota, ki vanjo spadajo tudi sosedni Bolgari.
Z vidika te etnične enote, ki vzlic vsemu rasnemu mešanju in vsej bolj ali manj
ločeni zgodovinski poti obstoji od prve naselitve Slovanov na Balkanu do današnjega dne, ni med nami tako velikih in usodnih razlik, da se ne bi dale spraviti
v okvir skupne nacionalne zavesti. Ločeni po preteklosti, spadamo po sedanjosti
v skupno državno politično telo, ki ga zahteva interes vsake izmed teh zgodovinskih edinic, zlasti v dobi, ko je svet usmerjen k ustvarjanju velikih političnih
in gospodarskih enot."18
"S tega vidika," je nadaljevalo Jutro, "je ves naš, še tako različni, po tolikih raznosmernih vplivih obvladani zgodovinski razvoj samo dolga in zapletena pot po
neštetih ovinkih k istemu smotru. Invazija Turkov na Balkan, večstoletno krvavenje Slovanov na tem ozemlju /…/, dalje okrepitev ogrske in habsburške države na
račun žalostne usode južnih Slovanov, vse to je oviralo osredotočenje in zgostitev
slovanske etnične mase od # rnega do Egejskega morja do Jadrana in do Soče. Možnost našega skupnega razvoja pa je idealno ležala že v naših začetkih, in dejstvo,
da so se v dvajsetem stoletju obudile v vseh delih te davne etnične enote, od Vardarja do izvira Save in še dalje, stremljenja po skupni nacionalni usodi v bodočnosti,
je bilo samo izraz te vekovite latentne težnje po skupnosti. Težnje, ki je izhajala iz
podzavestnega občutja, da se moramo najti preko vseh razlik v preteklosti in se
skupno pripraviti za nadaljnja stoletja. S tega širokega zgodovinskega vidika in iz
vere, da je bila v našem skozi vekove ločenem narodnem življenju skrita iracionalna previdnost, ki nas je vodila k skupnemu smotru, so vse pozitivne stvaritve
preteklosti skupna nacionalna last v sedanjosti."19
Jugoslovanska enotnost, ki ji je Jutro pripisovalo tudi transcendentalno razsežnost, naj bi zato bila edina realna kategorija zgodovinskega razvoja Slovencev, Hrvatov in Srbov. To naj bi dokazovala tudi skupna jugoslovanska kultura, v kateri "ni
glavno beseda in ne forma, marveč duh. Vse naše utemeljene kulturne posebnosti,
1; Ob tretji obletnici skupščinskih volitev, št. 257, 8. 11. 1934, str. 1; Mesec dni po katastrofi, št. 258, 9. 11. 1934,
str. 1; Prvi december, št. 277, 1. 12. 1934, str. 1; Najboljša pot, št. 279, 5. 12. 1934, str. 1; Programatičen nagovor
predsednika dr. Alberta Kramerja, Jutro, leto VIII, št. 1, 7. 1. 1935, ponedeljska izdaja, str. 1; Govor ministra
Marušiča, št. 17, 29. 4. 1935, ponedeljska izdaja, str. 1; Ljubljana v znamenju mlade Jugoslavije, št. 19, 13. 5. 1935,
ponedeljska izdaja, str. 1; Klerikalno besnenje na nacionalno fronto, Jutro, leto XVI, št. 37, 14. 2. 1935, str. 1;
Veterani narodnih borcev v Sloveniji, št. 40, 17. 2. 1935, str. 1; JNS in volitve, št. 41, 19. 2. 1935, str. 1; Nastop
novega ljubljanskega župana, št. 50, 1. 3. 1935, str. 2; Za kaj gre, št. 51, 2. 3. 1935, str. 1; Šest mesecev po smrti
Viteškega kralja Uedinitelja, št. 83, 9. 4. 1935, str. 1; Jugoslovenska nedelja v Franciji, št. 86, 12. 4. 1935, str. 1;
Nova generacija maršira, št. 108, 11. 5. 1935, str. 1; Konstituiranje slovenske parlamentarne delegacije, št. 126,
1. 6. 1935, str. 2; Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije, 1933/1934, redni sklic, knjiga
II., Beograd 1934, 20. redni sestanek, 27. 2. 1934, str. 76–79 (razprava Ivana Prekorška), prav tam, 21. r. s., 28. 2.
1934, str. 150–151 (razprava Albina Komana; SB NS KJ 1933–1934, II); Uvodna beseda, Misel in delo, letnik I
(1935), št. 1–2 (dalje: MiD, str. 1–2).
17

Stari grehi, Jutro, leto XIV, št. 187, 12. 8. 1933, str. 1. Prim. tudi: Po štirinajstih dneh, Jutro, leto XV, št. 244a,
23. 10. 1934, str. 1.

18

Svetosavska tradicija, Jutro, leto XV, št. 21, 27. 1. 1934, str. 1.

19

Prav tam.
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vsi legalno obstoječi izrazi našega duha: srbska srednjeveška tradicija in moderna
kultura, hrvaška prosveta in nje krasna preteklost, slovenska jezikovna in kulturna
posebnost, vse to so samo kulturne oblike iste etnične mase, ki je z letom 1918. pričela
novo epoho svoje zgodovine."20 Pri tem so liberalci od trdega unitarističnega stališča
odstopili toliko, da so nasprotovali doktrinarnemu, mehaničnemu poenotenju kulture. Do jugoslovanske kulturne enotnosti naj bi vodil organski proces, "ki podreja
samostojne kulturne organe višjemu interesu celote, toda ne izpreminja teh organov
v brezlično enotno maso." Kulturna enotnost naj ne bi bila "uniformnost /…/, marveč
iskanje enotnosti v različnosti, združevanje, smotrno urejeno sodelovanje."21
Poleg zgodovinsko-ﬁlozofske in kulturne utemeljitve jugoslovanstva so v slovenski JNS opredelili tudi njegovo politično vsebino. Izražala naj bi jo politika, "ki v
polni enakopravnosti Srbov, Hrvatov in Slovencev vidi osnovo za formiranje velike
samozavestne in močne nacije, sposobne, da si očuva življenje napram zunanjim
sovražnikom in si na znotraj ustvari pogoje pravega ekonomskega, socialnega in
kulturnega napredka."22 Po prepričanju liberalcev, ki so izjavljali, da se je ideja jugoslovanske narodne in državne enotnosti uveljavila v širokih plasteh prebivalstva,23
naj bi bilo jugoslovanstvo tudi podlaga "močne, dosledne in avtoritativne državne
politike."24 Zato so dosledno zagovarjali politični razvoj v državi po uvedbi kraljeve
diktature.25 Poudarjali so, da kraljev poseg v jugoslovanske notranjepolitične razmere 6. januarja 1929 ni pomenil ukinitve demokracije in uvedbe diktature, pač
pa ravno nasprotno: bil naj bi edina možnost za rešitev državne krize oziroma nujna državna potreba26 in s tem – kot je zapisal vidni predstavnik JNS dr. Vladimir

20

Prav tam.

21

Akcija za akademijo znanosti v Ljubljani, Jutro, leto XVI, št. 131, 7. 6. 1935, str. 1.

22

Zagrebške resolucije, Jutro, leto XVI, št. 130, 6. 6. 1935, str. 1. Prim. tudi: Po kongresu JNS, Jutro, leto XIV, št.
170, 23. 7. 1933, str. 1; Mesec po katastrofi, Jutro, leto XV, št. 258, 9. 11. 1934, str. 1; Rektorske volitve in naša
javnost, Jutro, leto XVI, št. 22, 26. 1. 1935, str. 1.

23

Naš letošnji državni praznik, Jutro, leto XIV, št. 281, 1. 12. 1933, str. 1; Po zagrebškem sokolskem zletu, Jutro,
leto XV, št. 180, 8. 8. 1934, str. 1; Rektorske volitve in naša javnost, Jutro, leto XVI, št. 22, 26. 1. 1935, str. 1;
Ivan Prekoršek, Koristna preizkušnja, 7. 2. 1935, str. 2 .

24

Mesec po katastrofi, Jutro, leto XV, št. 258, 9. 11. 1934, str. 1. – V smislu uveljavljanja jugoslovanstva kot
dosledne in avtoritativne podlage notranjedržavnega razvoja so v slovenski liberalni javnosti leta 1933 zagovarjali tudi stališče, "da bi moral po 15 letih naše narodne države vsak izmed Nemcev, živeč na naši zemlji in
ob njenem dobrem kruhu, znati državni jezik (srbsko-hrvaško-slovenski jezik – op. J. P.)." (Anton Lajovic, O
,pravičnem' nacionalizmu, Jutro, leto XIV, št. 230, 1. 10. 1933, str. 2. – Določilo o uradnem jeziku Kraljevine
Jugoslavije glej v Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, letnik II., 53. kos, 10. 9. 1931, 338.,
ustava kraljevine Jugoslavije, čl. 3).

25

Po kongresu JNS, Jutro, leto XIV, št. 170, 23. 7. 1933, str. 1; Volilna bitka, št. 230, 1. 10. 1933, str. 1–2;
Zgodovinska naloga Slovencev, št. 238, 11. 10. 1933, str. 1; Zanosna proslava 15 letnice uedinjenja, št.
282, 3. 12. 1933, str. 2; Pet let jugoslovenskega preporoda, Jutro, leto XV, št. 4, 6. 1. 1934, str. 1; Koledar
Jugoslovenske nacionalne stranke, št. 4, 6. 1. 1934, str. 2; Življenje in delo kralja Aleksandra, št. 233, 10. 10.
1934, str. 3; Čuvamo Jugoslavijo, št. 234, 11. 10. 1934, str. 4; Vzor narodnega voditelja, št. 237, 14. 10. 1934,
str. 1; Vlad.(imir) Ravnihar, Kralj Aleksander I., čuvar demokracije, št. 241, 19. 10. 1934, izredna izdaja, str. 5;
Po seji glavnega odbora JNS, št. 299, 30. 12. 1934, str. 1; Nekaj potrebnih ugotovitev, Jutro, leto XVI, št. 28, 2.
2. 1935, str. 1; Zaključek prve faze volilne borbe, št. 92a, 19. 4. 1935, str. 1; Volitve, št. 108, št. 103, 5. 5. 1935,
str. 1; Nova generacija maršira, 11. 5. 1935, str. 1; Konstituiranje slovenske parlamentarne delegacije, št. 126,
1. 6. 1935, str. 2; Zagrebške resolucije, št. 130, 6. 6. 1935, str. 1; † Aleksander I., MiD, letnik I (1935), št. 1–2, str.
4; Najvišji zakon, MiD, letnik I (1935), št. 6, str. 110.

26

Kralj in narod, Jutro, leto XV, št. 234, 11. 10. 1934, str. 4; Vlad.(imir) Ravnihar, Kralj Aleksander I., čuvar demokracije, št. 241, 19. 10. 1934, izredna izdaja, str. 5.
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Ravnihar27 – "čin demokracije."28 Ravnihar zato tudi ni dvomil v volilni sistem, na
katerem je slonelo ponovno oblikovanje predstavniškega telesa v jugoslovanski
državi leta 1931. Novi volilni sistem je med drugim za volitve v Narodno skupščino Kraljevine Jugoslavije uveljavil javno glasovanje in državne kandidatne liste, s
katerimi je absolutistični režim onemogočil volilno udeležbo proticentralističnih
političnih sil; te namreč zaradi svojega pokrajinskega in narodnostnega značaja
niso imele možnosti postavitve svojih kandidatnih list v vsakem volilnem okraju
v državi. Podobno je tudi za volitve v drugi parlamentarni dom – Senat Kraljevine
Jugoslavije – ustrezni volilni zakon zagotovil, da je bil sestavljen le iz privržencev
absolutističnega režima.29 Za Ravniharja taka nedemokratična zakonska določila
niso bila sporna, saj "zrelostno izpričevalo demokracije, kakor se nam ona danes
predstavlja v naši državi, ne dopušča druge rešitve." – "Reprezentativni sistem naj
(namreč) služi splošnim narodnim potrebam in državnim interesom. Ti interesi
in potrebe na eni ter reprezentativni sistem na drugi strani (pa) morajo biti prilagojeni drug drugemu. Pravilno umevanje te resnice nam odkriva pomen ustave
od 3. septembra 1931 ter z njo spojenega zakona o volitvah narodnih poslancev
za narodno skupščino od 10. septembra in zakona o volitvah senatorjev od 30.
septembra 1931. /…/ Vsaka druga solucija v liberalnejšo smer, kakor to nekateri
zahtevajo, bi zopet imela za posledico reakcijo in bi nas vrgla nazaj v čase pred 6.
januarjem 1929. Tudi demokracija rabi svojo šolo," je menil Ravnihar, "predvsem
pa so ji potrebni pametni in smotreni voditelji. # im si ustvarimo ono zrelost pravilnega razumevanja demokracije, ki zabranjuje vsako nebrzdanost, pa tudi vsako
zlorabo in izkoriščanje v stranske namene, se bodo državna uprava, državna ureditev in za to potrebne ustanove organično prilagodile tedanjemu našemu stanju
zrelosti in si bo demokracija izbrala tedanjim potrebam odgovarjajočo formo svoje
zunanje reprezentance."30
V kolikor so v slovenski JNS dopuščali možnost nadzorovanih sprememb v
okviru tedanjega jugoslovanskega parlamentarizma, pa na to niso pristajali v drugih ključnih političnih vprašanjih. "Vsakdo mora vedeti, da so vrata za katerekoli
eksperimente državno pravnega ali narodno političnega značaja za vedno zaprta!" je konec oktobra 1934 opozarjalo Jutro.31 Pri tem je slovensko glasilo JNS

27

Nekdanji liberalni 'starin', od srede dvajsetih let pa eden najvidnejših predstavnikov slovenskega dela vsedržavne Narodne radikalne stranke, Vladimir Ravnihar, je bil od leta 1932 kot senator član parlamentarnega
kluba JRKD, kasneje JNS. Istega leta je postal tudi eden od štirih podpredsednikov banovinske organizacije
JRKD oziroma JNS v Dravski banovini. Ob preoblikovanju JRKD v JNS je postal član širšega glavnega odbora nove stranke, neuspešno pa se je potegoval za članstvo v ožjem glavnem odboru JNS. – Prebivalstvu
Jugoslavije!, Jutro, leto XIII, št. 104, 5. 5. 1932, str. 1; Prva seja banovinskega odbora JRKD, št. 143, 21. 6. 1932,
str. 2; Konstituiranje Jugoslovenske nacionalne stranke, Jutro, leto XIV, št. 168, 21. 7. 1933, str. 1; Mojega
življenja pot: spomini dr. Vladimirja Ravniharja, Ljubljana 1997, str. 210.

28

Vlad.(imir) Ravnihar, Kralj Aleksander I., čuvar demokracije, št. 241, 19. 10. 1934, izredna izdaja, str. 5.

29

O volilni zakonodaji iz leta 1931 glej podrobneje: Slovenska novejša zgodovina, 1, str. 326–327.

30

Glej op. 26.

31

Naša nova vlada, Jutro, leto XV, št. 245, 24. 10. 1934, str. 1. Prim. tudi: Mesec po katastrofi, Jutro, leto XV, št.
258, 9. 11. 1934, str. 1; Po razpustu narodne skupščine, Jutro, leto XVI, št. 34, 10. 2. 1935, str. 1; O tem se ne
glasuje!, št. 38, 15. 2. 1935, str. 1; Volilni proglas vlade, št. 49, 28. 2. 1935, str. 1; Po volilni odločitvi, št. 106, 9.
5. 1935, str. 1.
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mislilo na ohranitev unitaristične državne ureditve, ki so jo liberalci brezpogojno
podpirali.32 Zanje je bilo vprašanje notranje ureditve države rešeno, vsakdo, ki bi
ga hotel načeti, pa je po njihovem mnenju nameraval "otvoriti razpravo o sami
eksistenci našega naroda in naše države."33 Slovenska JNS je zato še slabo leto po
oblikovanju znanih federalističnih punktacij Slovenske ljudske stranke januarja
1933 poudarjala,34 da so bile te "po svojih posledicah naperjene naravnost proti
narodni in državni svobodi Slovencev. Nič manj in nič več niso te punktacije zahtevale, kakor nekako samoslovensko malo državico. Od dobre volje /…/ punktašev
(pa) naj bi bilo odvisno, če bi bila ta državica morda v okviru kake federacije."35 SLS
oziroma tisti, ki so si prizadevali za slovensko avtonomijo v Kraljevini Jugoslaviji,
so zato bili za liberalce nepoklicani in nepotrebni zaščitniki slovenstva.36 Za Slovence naj bi bila v vprašanju državne ureditve ustrezna široka upravna decentralizacija v banovinah in vzpostavitev banovinskih samouprav,37 ki jih je predvidela
že Oktroirana ustava. Privrženci JNS, ki so imeli v banskem svetu Dravske banovine od leta 1932 popolno prevlado, so 25. februarja 1933 celo zahtevali celovito
udejanjenje ustavnih določil o banovinski samoupravi.38 Od jeseni 1933, to je od
precej uspešnega nastopa SLS na občinskih volitvah, ki so bile v Dravski banovini
15. oktobra 1933,39 pa je slovenska JNS odstopila od zahtev po banovinskih volitvah. Vzrok za to je bil omenjeni volilni uspeh SLS, saj so se liberalci upravičeno
bali poraza na volitvah v banovinski svet oziroma so pričakovali, da bi bil izid volitev drugačen od njihovih pričakovanj, tudi ob zanje ugodnem volilnem sistemu.
Odslej so se zavzemali le za upravno dekoncentracijo in okrepitev banovinskih
pristojnosti na ﬁnančnem področju.40

32

Po kongresu JNS, Jutro, leto XIV, št. 170, 23. 7. 1933, str. 1; Občinske volitve, št. 218, 17. 9. 1933, str. 1; Odpor
proti punktaškemu terorju, št. 231, 3. 10. 1933, str. 1; Na potu državne politike ni povratka!, št. 233, 5. 10.
1933, str. 2; Naš letošnji državni praznik, št. 281, 1. 12. 1933, str. 1; Zanosna proslava 15 letnice uedinjenja,
št. 282, 3. 12. 1933, str. 2; Pet let jugoslovenskega preporoda, Jutro, leto XV, št. 4, 6. 1. 1934, str. 1; Koledar
Jugoslovenske nacionalne stranke, št. 4, 6. 1. 1934, str. 2; Po zagrebškem sokolskem zletu, št. 180, 8. 8. 1934,
str. 1; Na praznik mirovne blagovesti, št. 296, 24. 12. 1934, str. 1; Po seji glavnega odbora JNS, št. 299, 30. 12.
1934, str. 1; Nekaj potrebnih ugotovitev, Jutro, leto XVI, št. 28, 2. 2. 1935, str. 1; O tem se ne glasuje!, št. 38, 15.
2. 1935, str. 1; Zagrebške resolucije, št. 130, 6. 6. 1935, str. 1; SB NS KJ 1933–1934, II, 21. r. s., 28. 2. 1934, str.
150–151 (razprava Albina Komana); Najvišji zakon, MiD, letnik I (1935), št. 6, str. 111.

33

O tem se ne glasuje!, Jutro, leto XVI, št. 38, 15. 2. 1935, str. 1; Mesec po katastrofi, Jutro, leto XV, št. 258, 9. 11.
1934, str. 1.

34

O t. i. Ljubljanskih punktacijah SLS in odzivu liberalne politike nanje glej: Perovšek, Slovenski liberalci in
narodno vprašanje 1931–1933, str. 269–273, in Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 164–180.

35

Odgovorite s krepkim odporom!, Jutro, leto XIV, št. 234, 6. 10. 1933, str. 1.

36

20. IX. 1908, Jutro, leto XIV, št. 220, 20. 9. 1933, str. 1.

37

Po kongresu JNS, Jutro, leto XIV, št. 170, 23. 7. 1933, str. 1.

38

Stiplovšek, Banski svet 1930–1935, str. 161.

39

Na občinskih volitvah v Dravski banovini 15. oktobra 1933 je uradna lista JNS ob zanjo ugodnem volilnem
sistemu dobila večino v 296 občinah, t. i. kompromisna lista pod vodstvom ali v sodelovanju z JNS je dobila
večino v 16 občinah, socialisti 2 opozicijska, SLS pa je kljub režimskemu pritisku in javnemu glasovanju dobila večino v 54 občinah, kar je bil brez dvoma velik politični uspeh. – O občinskih volitvah leta 1933 v Dravski
banovini glej: Jure Gašparič, Občinske volitve v Dravski banovini 15. oktobra 1933 in nekdanja Slovenska
ljudska stranka, Zgodovinski časopis, letnik LVIII (2004), št. 1–2 (dalje: Gašparič, Občinske volitve 1933 in
SLS), str. 47–67; Stiplovšek, Banski svet 1930–1935, str. 193–198.

40

Stiplovšek, Banski svet 1930–1935, str. 183, 198, 219, 318.
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Ozko gledanje slovenske JNS na položaj banovin v upravno dekoncentrirani
jugoslovanski unitarni državi je spomladi 1935 predstavilo Jutro. Ko je pisalo o
vprašanju "širokih banovinskih samouprav, razširjenih do vse one mere, ki je še v
skladu z interesi državne in narodne celote," namreč ni pojasnilo, katera področja družbenega, političnega, upravnega in gospodarskega življenja naj bi po oceni
slovenskih liberalcev sodila v njihovo pristojnost. Jutro se je temu izognilo tako, da
se je omejilo zgolj na ﬁnančni vidik delovanja banovinskih samouprav. "Težkoče
niso toliko v tem, kateri dosedaj državni posli naj se prenesejo na banovinske samouprave," je zapisalo, "marveč v tem, kako naj banovine svoj razširjeni delokrog
ﬁnančno zmorejo. Naravno je, da mora država, če odstopi banovinam vršenje določenih nalog, odstopiti tudi ustrezajoče dohodke. In tu nastane takoj vprašanje,
katere svoje dohodke naj država odstopi banovinam za vršenje svojega razširjenega delokroga. /…/ Logično se zdi načelo, da mora prebivalstvo vsake banovine
samo nositi bremena, ki so v zvezi z vršenjem samoupravnih nalog. Zato prihajajo za prepustitev banovinam v poštev le oni državni dohodki, kjer ne more biti
dvoma, kdo nosi breme dotičnega davka. Tako so n. pr. carinski dohodki v naprej
izključeni, da bi jih država prepustila banovinam, ker plača končno carino potrošnik zacarinjenega blaga, ki pa pri pobiranju carin še ni znan. Enako kakor carine
je n. pr. praktično nemogoče prepustiti banovinam državne dohodke od davka na
poslovni promet, ker ﬁskalno breme tega davka nosi končni potrošnik blaga."41
Po Jutrovi oceni naj bi banovinam prepustili neposredne davke, tiste, "ki jih
plačnik ne more ali jih more le v omejenem obsegu prevaliti na koga drugega." Pri
tem bi seveda prišlo do razlik v dohodkih posameznih banovin, saj bi imele gospodarsko bolj razvite banovine večje dohodke kot manj razvite. "V tem pa ni nikake krivice nasproti gospodarsko slabo razvitim banovinam, kajti vzporedno in
proporcionalno z razvojem privatnega gospodarstva naraščajo tudi samoupravne
naloge in potrebe. Saj vidimo n. pr., da je proračun dravske banovine relativno
najvišji med vsemi. Na drugi strani pa gotovo ni v interesu skupnosti," je nadaljevalo Jutro, "da bi gospodarsko slabo razvite in ubožne banovine zaostajale. Zato
bo nemogoče dosledno izvesti načelo, naj se vsaka banovina popolnoma vzdržuje sama. Država bo gospodarsko slabo razvitim banovinam iz skupnih dohodkov
morala nuditi primerne dotacije. Ta način podpiranja gospodarsko slabo razvitih
samoupravnih edinic se izvaja tudi v številnih drugih državah."42
Za slovensko JNS je bilo jedro banovinske samouprave ﬁnančno vprašanje.43
Druga problematika ni bila pomembna, saj je bila glavna pozornost liberalne politike pri vprašanju naroda in države namenjena utrjevanju ideologije jugoslovanskega unitarizma. Liberalci so jo poudarjali ob vseh vidnih oziroma ključnih družbenih in političnih dogodkih v slovenski in jugoslovanski javnosti v času od oblikovanja JNS do spremembe političnega režima junija 1935: ob občinskih volitvah

41

Jedro banovinske samouprave, Jutro, leto XVI, št. 100, 1. 5. 1935, str. 1.

42

Prav tam.

43

Prav tam.
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oktobra 1933,44 menjavah vlad v okviru sistema političnega monizma JNS,45 smrti
kralja Aleksandra 9. oktobra 1934,46 neizvolitvi prof. dr. Jovana Hadžija za rektorja
ljubljanske univerze 21. januarja 1935,47 nadomestnih volitvah v Senat Kraljevine
Jugoslavije 3. februarja 193548 in ob pripravah na volitve v Narodno skupščino
Kraljevine Jugoslavije 5. maja 1935.49 Ob tem so opozarjali, da je v slovenski JNS
združena vsa idejna in politična moč, ki zagotavlja uresničevanje jugoslovanskega
unitarizma v Dravski banovini.50 Po Jutrovem poudarku je namreč bila JNS stranka
"vseh pozitivno jugoslovensko usmerjenih elementov /…/ med Slovenci" in "sredstvo
za izvajanje nove državne politike, instalirane z manifestom 6. januarja 1929 in
potrjene z ustavo 3. septembra 1931."51 Zato naj bi bila tudi "edina politična organizacija v državi, ki je sposobna, da sodeluje in da nosi odgovornost za državne
posle."52
Ideje kraljeve diktature in jugoslovanskega unitarizma so bile za liberalce
"evangelij naše politike,"53 sami pa naj bi bili "apostoli /…/ narodnega in državnega

44

Občinske volitve, Jutro, leto XIV, št. 218, 17. 9. 1933, str. 1; Volilna bitka, št. 230, 1. 10. 1933, str. 1–2;
Punktaška opozicija in občinske volitve, št. 235, 7. 10. 1933, str. 2; Minister Pucelj o volitvah, št. 241, 14. 10.
1933, str. 2; Stiplovšek, Banski svet 1930–1935, str. 188.

45

Nova vlada, Jutro, leto XV, št. 22, 28. 1. 1934, str. 1; Minister dr. Kramer o aktualnih javnih vprašanjih, št. 103,
8. 5. 1934, str. 2; Naša nova vlada, št. 245, 24. 10. 1934, str. 1; Naša nova vlada, št. 295, 23. 12. 1934, str. 1.

46

Kralj in narod, Jutro, leto XV, št. 234, 11. 10. 1934, str. 4; Čuvamo Jugoslavijo, št. 234, 11. 10. 1934, str. 4; Žalna
seja mestnega sveta ljubljanskega, št. 234, 11. 10. 1934, str. 3; Viteški zedinitelj, št. 235, 12. 10. 1934, str. 1; Nj.
Vis. Knez Pavl, št. 235, 12. 10. 1934, str. 1; Veliki v tugi, št. 236, 13. 10. 1934, str. 1; Žalna seja novomeškega
občinskega odbora, št. 236, 13. 10. 1934, str. 3; Spominu Viteškega kralja, št. 236, 13. 10. 1934, str. 7; Naš Kralj
in Vodja odhaja za vedno, št. 240, 18. 10. 1934, str. 1; Odšel je k slavnim prednikom, št. 241, 19. 10. 1934,
izredna izdaja, str. 1; Nepozaben žalni dan Ljubljane, št. 241, 19. 10. 1934, izredna izdaja, str. 7; Veliki kralj
je še mrtev zidal in gradil, št. 242, 20. 10. 1934, str. 1.

47

Kako so na naši univerzi volili novega rektorja, Jutro, leto XVI, št. 20, 24. 1. 1935, str. 2; Rektorske volitve in
naša javnost, št. 22, 26. 1. 1935, str. 1. – O odmevu rektorskih volitev na ljubljanski univerzi v slovenski javnosti glej: Metod Mikuž, Gradivo za zgodovino univerze v letih 1919–1945, v: Petdeset let slovenske univerze
v Ljubljani 1919–1969, Ljubljana 1969, str. 82–84.

48

Nekaj potrebnih ugotovitev, Jutro, leto XVI, št. 28, 2. 2. 1935, str. 1; Kakršni so, tako so volili, št. 30, 6. 2. 1935,
str. 1; Klerikalci po volitvah, št. 31a, 7. 2. 1935, str. 2. – O nadomestnih volitvah v Senat Kraljevine Jugoslavije
leta 1935 v Dravski banovini glej: Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, str. 237–252; Stiplovšek, Banski svet
1930–1935, str. 236–238.

49

JNS in volitve, Jutro, leto XVI, št. 41, 19. 2. 1935, str. 1; Nacionalna fronta pri volilnem delu, št. 46, 24. 2. 1935,
str. 1; Volilni proglas vlade, št. 49, 28. 2. 1935, str. 1; Minister dr. Marušič o volilni situaciji, št. 52, 3. 3. 1935, str.
2; Govor ministra Marušiča v Cerknici, št. 89, 16. 4. 1935, str. 2; Zaključek prve faze volilne borbe, št. 92a, 19.
4. 1935, str. 1; Ban dr. Puc v Brežicah in Krškem, št. 101, 3. 5. 1935, str. 2; Ivan Mohorič, Pomen petomajskih
volitev, št. 101, 3. 5. 1935, str. 2; Volitve, št. 103, 5. 5. 1935, str. 1.

50

Sodba, Jutro, leto XV, št. 131, 10. 6. 1934, str. 1–2; Po seji kluba JNS, št. 142, 23. 6. 1934, str. 1; Izvrševalci oporoke, št. 248, 27. 10. 1934, str. 1; Ivan Prekoršek, Koristna preizkušnja, Jutro, leto XVI, št. 31a, 7. 2. 1935, str.
2. Prim. tudi: Po kongresu JNS, Jutro, leto XIV, št. 170, 23. 7. 1933, str. 1; Koledar Jugoslovenske nacionalne
stranke, Jutro, leto XV, št. 4, 6. 1. 1934, str. 2; Nekaj potrebnih ugotovitev, Jutro, leto XVI, št. 28, 2. 2. 1935,
str. 1; Po razpustu Narodne skupščine, št. 34, 10. 2. 1935, str. 1; O tem se ne glasuje!, št. 38, 15. 2. 1935, str. 1;
Veterani narodnih borcev v Sloveniji, št. 40, 17. 2. 1935, str. 1; SB NS KJ 1933–1934, II, 20. r. s., 27. 2. 1934, str.
77 (razprava Ivana Prekorška).

51

JNS in volitve, Jutro, leto XVI, št. 41, 19. 2. 1935, str. 1. Prim. tudi: Črni dan za punktaše, Jutro, leto XIV, št. 237,
10. 10. 1933, str. 1; Lep shod JNS v Velenju, Jutro, leto VII, št. 22, 28. 5. 1934, ponedeljska izdaja, str. 2; Po seji
kluba JNS, Jutro, leto XV, št. 142, 23. 6. 1934, str. 1; Vidov dan, št. 146, 28. 6. 1934, str. 1; Nacionalna fronta pri
volilnem delu, Jutro, leto XVI, št. 46, 24. 2. 1935, str. 1; Potrebne ugotovitve, št. 127, 2. 6. 1935, str. 1.

52

Minister Kramer o poslanstvu JNS, Jutro, leto XV, št. 158, 13. 7. 1934, str. 2.

53

Nekaj potrebnih ugotovitev, Jutro, leto XVI, št. 28, 2. 2. 1935, str. 1. Prim. tudi: Volilni proglas vlade, Jutro, leto
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edinstva."54 V tem smislu je svojo vlogo in pomen v slovenskem prostoru opredelilo tudi vodilno liberalno politično glasilo Jutro. Ob vstopu v leto 1935 je zapisalo,
da je bilo "ustanovljeno kot glasnik jugoslovenske ideje", in poudarilo, da združuje
desettisoče slovenskih ljudi, ki verujejo v njeno moč in niso v tem pogledu pripravljeni na noben kompromis. Po Jutru ni bilo slovenskega vprašanja, ki mu list ne
bi posvetil "ljubezni polne pozornosti," vendar je prav "'Jutrova' zasluga, da ne puščamo teh vprašanj izoliranih, temveč jih poskušamo stalno vezati na veliko jugoslovensko socialno, ekonomsko in kulturno celoto, ki edina daje za vso bodočnost
zanesljiva jamstva tudi za razmah slovenskega življa." Jutro je še poudarilo: "Naš
list (je) odvisen samo od enega faktorja: od ideje, kateri služi, in da 'Jutro' išče samo
en dobiček: nacionalno korist. Zvestoba njegovih prijateljev, naročnikov in sotrudnikov je osnova njegove eksistence in mu omogoča gospodarsko neodvisnost na
vse strani tudi v današnjih težkih časih. To je naš ponos in v tem je naša moč. Prepričani smo, da se tudi vsi naši prijatelji zavedajo ogromnega pomena take neodvisnosti, ki edina omogoča iskreno in dosledno služenje nacionalni ideji, pravici in
resnici."55 Take programske usmeritve je poudarila tudi znana liberalna kulturna in
socialna revija Misel in delo. Ob začetku svojega izhajanja, jeseni 1934, je zapisala,
da bo "vse njeno delo /…/ prepojeno z duhom, ki mora prešinjati vse naše mišljenje
in delovanje, namreč z idejo jugoslovanstva. Jugoslovanska misel kot zamisel državne enotnosti je v jedru uresničena. Toda ne sme in ne more biti omejena zgolj na
državnopolitično tvorbo, temveč se mora z vso živo silo uveljavljati v vsem našem
narodnem, kulturnem, socialnem in gospodarskem življenju. Po teh načelih se bo
naša revija stvarno udejstvovala, razčlenjujoč vse probleme, ki se pri tem pojavijo,
brez ozkosrčnosti, predsodkov ali pretiravanj."56
Zanimivo je, da so liberalci, kljub sklicevanju na svobodoljubno in demokratično evropsko idejnopolitično izročilo,57 svojo zavezanost unitarizmu izražali
tudi v odkrito militarističnem duhu. Jugoslovansko nacionalno stranko so namreč razumeli kot čvrsto in disciplinirano "politično vojsko,"58 ki ji unitaristični
narodnodržavni program pomeni "bojno povelje."59 Po besedah vodilnega slovenskega liberalnega politika tridesetih let in "vodilnega predstavnika jugoslovenske nacionalne ideje,"60 dr. Alberta Kramerja, so bili pripadniki JNS "hrabra in
samozavestna vojska ljudi," "pogumni vojščaki," ki bodo "do kraja branili nacionalno idejo v pravem njenem socialnem, gospodarskem in kulturnem pomenu."61

XVI, št. 49, 28. 2. 1935, str. 1.
54

Minister dr. Marušič o volilni situaciji, Jutro, leto XVI, št. 52, 3. 3. 1935, str. 2.

55

Ob vstopu v novo leto, Jutro, leto XVI, št. 1, 1. 1. 1935, str. 1.

56

Uvodna beseda, MiD, letnik I (1934), št. 1–2, str. 1–2.

57

O tem glej: Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 247.

58

JNS in volitve, Jutro, leto XVI, št. 41, 19. 2. 1935, str. 1. Prim. tudi: Obsodba bojevništva, Jutro, leto XV, št. 131,
10. 6. 1934, str. 1–2; Po vložitvi kandidatnih list, Jutro, leto XVI, št. 17, 20. 1. 1935, str. 1; Nekaj potrebnih
ugotovitev, št. 28, 2. 2. 1935, str. 1; Po razpustu Narodne skupščine, št. 34, 10. 2. 1935, str. 1.

59

Volilni proglas vlade, Jutro, leto XVI, št. 49, 28. 2. 1935, str. 1.

60

Čvrsti temelji nacionalne misli v Prekmurju, Jutro, leto XV, št. 110, 16. 5. 1934, str. 2.

61

Albert Kramer: Pot k lepšemu božiču, Jutro, leto XIV, št. 300, 24. 12. 1933, str. 1.

644

S tudia
H istorica
S lovenica

Dr. Albert Kramer (1882–
1943), vodilni slovenski liberalni politik v tridesetih
letih 20. stoletja (Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939, str. 91)

Njihova privrženost jugoslovanstvu naj bi bila tudi ključni porok nadaljnjega
unitarističnega razvoja jugoslovanske države, saj je JNS "vojska za čuvanje notranjega miru, za vodstvo konsolidacijskega dela, vojska, ki je na svojem polju
tako pomembna, kakor naša oborožena sila za očuvanje miru in naše sigurnosti
na zunaj."62 Pri tem naj bi vidno mesto imeli tudi visoki strankini politični predstavniki – "oﬁcirji jugoslovenske nacionalne fronte v Sloveniji."63 Vsi pripadniki
JNS naj bi se ravnali po enotnem bojnem vodilu, ki ga je na redni skupščini novomeške sreske organizacije JNS 27. maja 1934 v Novem mestu najbolj povedno
izrazil njen predsednik in novomeški župan dr. Josip Režek z besedami: "Pobijati moramo vse, kar nasprotuje našemu državno-pravnemu in gospodarskemu
programu."64

62

Minister Kramer o poslanstvu JNS, Jutro, leto XV, št. 158, 13. 7. 1934, str. 2.

63

Sodba Jutro, leto XV, št. 131, 10. 6. 1934, str. 1–2.

64

Sreska skupščina JNS v Novem mestu, Jutro, leto XV, št. 125, 3. 6. 1934, str. 17.
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Režkov poudarek se je lepo ujemal s kasnejšim Jutrovim opozorilom, da "ne more
nihče v Jugoslaviji sodelovati pri vodstvu države, kdor brezpogojno ne priznava državnega in narodnega edinstva."65 Tega stališča liberalci seveda niso zagovarjali le načelno in zgolj na ravni visoke politike, pač pa že v vprašanjih, ki so zadevala sestavo in
delovanje najnižjih upravno-ozemeljskih enot. To se je nazorno pokazalo ob občinskih volitvah 15. oktobra 1933. Tako sta visoka predstavnika JNS in banska svetnika,
Josip Režek ter mariborski župan in član predsedstva banovinske organizacije JNS ter
širšega glavnega odbora vsedržavne stranke dr. Franjo Lipold, na izrednem zasedanju
banskega sveta Dravske banovine 4. septembra 1933 predlagala, naj bi v uredbo o
kandidatnih listah in volilnem postopku za občinske volitve vnesli določilo o predhodnem pisnem zagotovilu kandidatov, da bodo pri opravljanju svoje funkcije branili in čuvali jugoslovansko "državno in narodno edinstvo." Ker je ta predlog omejeval
pasivno volilno pravico, ga je banski svet po predhodnem odklonilnem mnenju tako
bana kot ministra za notranje zadeve zavrnil.66 JNS je določilo o priznavanju načela
"državne in narodne enotnosti" nato poskusila uveljaviti pri sestavljanju t. i. kompromisnih oziroma sporazumnih list. Posamezniki, s katerimi bi se dogovorila za oblikovanje skupne kandidatne liste, bi namreč lahko na njih nastopili le, če bi pristali na
omenjeno določilo. Privrženci SLS so to možnost načeloma zavrnili, ker bi to pomenilo odpoved njihovemu opozicijskemu programu, le v posameznih primerih pa so
jo tudi spretno izrabili.67 Ob tem je JNS še skušala prepričati javnost, da bo delovanje
občinskih uprav temeljilo izključno na izvajanju politike jugoslovanskega unitarizma.
Kljub temu, da določilo o priznavanju načela "državne in narodne enotnosti" v uredbo
o občinskih volitvah ni bilo vključeno, je namreč Jutro v začetku oktobra zavajajoče
pisalo, da je "osnovno načelo državne občinske politike /…/ v zakonu (uredbi – op. J.
P.) odločno in točno izraženo v obvezi, da mora vsak izvoljeni občinski odbornik svečano priseči, da bo v svojem delu čuval državno in narodno edinstvo."68 Pravi politični
pritisk v podporo jugoslovanskemu unitarizmu in Jugoslovanski nacionalni stranki
na občinskih volitvah leta 1933 pa je izvedel član njenega vsedržavnega predsedstva
in minister za socialno politiko Ivan Pucelj. Neposredno pred volitvami je na podlagi
zavesti o političnem monizmu JNS v govoru na ljubljanskem radiu zagrozil: "Težko bo
v bodoče občini, ki ne bo imela zaveznika in pomočnika v vladi ter bi se morala boriti
proti banovini, sreskim načelnikom ter vsedržavni Jugoslovenski nacionalni stranki.
Kdor bi tako ravnal, bi bil slab gospodar in davek za svoje nepremišljeno dejanje bo
plačeval še dolgo potem. # e hočete, da bo vaša občina na dobrem glasu, če si želite
napredka, potem pomagajte k izvolitvi liste JNS."69
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Po seji glavnega odbora JNS, Jutro, leto XV, št. 299, 30. 12. 1934, str. 1.

66

Miroslav Stiplovšek, Prizadevanja banskega sveta Dravske banovine za udejanjenje banovinske samouprave in decentralizacije uprave ter za razširitev svojih pristojnosti leta 1933, Zgodovinski časopis, letnik LV
(2001), št. 2, str. 249; Stiplovšek, Banski svet 1930–1935, str. 191–192.

67

Gašparič, Občinske volitve 1933 in SLS, str. 52–53; Stiplovšek, Banski svet 1930–1935, str. 195–196.

68

Volilna bitka, Jutro, leto XIV, št. 230. 1. 10. 1933, str. 1. Glej tudi: Punktaška opozicija in občinske volitve,
Jutro, leto XIV, št. 235, 7. 10. 1933, str. 2. – Uredbo o sestavi kandidatnih list, o sestavi in o poslovanju volilnih odborov in o glasovalnem postopku pri volitvah občinskih odborov v Dravski banovini glej Službeni list
Kraljevske banske uprave Dravske banovine, letnik IV., 73. kos, 12. 9. 1933, 470.

69

Minister Pucelj o volitvah, Jutro, leto XIV, št. 241, 14. 10. 1933, str. 2.
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Režimska JNS je s pomočjo političnega nasilja ter številnih nezakonitosti in
nepravilnosti zmagala na občinskih volitvah,70 na enak način pa je na skupščinskih volitvah maja 1935 zmagala tudi lista tedanjega predsednika vlade Bogoljuba
Jevtića; v njegovi vladi so sodelovali tudi slovenski liberalci.71 Ravnanje Jevtićeve
vlade pred skupščinskimi volitvami in po njih, ki je pokazalo, da vidi rešitev narodnih in političnih nasprotij v državi le v stopnjevanem pritisku državnega aparata
na svoje politične nasprotnike, je tedanji režim (in liberalce) v jugoslovanski in
slovenski javnosti povsem onemogočilo. Napete politične razmere po volitvah sta
nato končala odstop Jevtićevega kabineta 20. junija 1935 in oblikovanje vlade Milana Stojadinovića štiri dni kasneje. Od slovenskih političnih sil je v Stojadinovićevi vladi sodelovala le SLS,72 s tem pa se je začelo novo obdobje, v katerem liberalci
niso več predstavljali pomembnejšega političnega dejavnika v Sloveniji.73 'Zlate
dobe' politike jugoslovanskega unitarizma na Slovenskem je bilo konec.
Po nastopu Stojadinovićeve vlade liberalci niso spremenili svojih narodnopolitičnih stališč. Jutro je že konec junija 1935 zapisalo, da "mi (JNS – op. J. P.)
ostanemo pri tem, da je šestojanuarski program, dosledno izvajan, ne le ideološko,
nego tudi praktično, ona solucija, ki našemu narodu in vsem njegovim delom najbolje jamči neoviran razvoj in napredek." V mejah "narodnega in državnega edinstva" naj bi bilo tudi dovolj prostora za vse "politične, gospodarske, kulturne, pa
tudi moralične in osebne težnje posameznih delov naroda in njegovih pokrajin."74
Liberalna politika je tako sredi tridesetih let v nasprotju z večinskim slovenskim
avtonomistično-federalističnim razpoloženjem poznala samo eno pot. "Zatekla
se je v brezizhodni državni in nacionalni unitarizem /…/ (in) razglašala federativno ureditev države kot največjo nevarnost za Slovence, ker bi bili z njo pahnjeni v gospodarsko izolacijo in v tiho podtalno gospodarsko vojno med federalnimi
edinicami."75 Okosteneli unitaristični program je bil tudi eden od ključnih vzrokov, ki je liberalno politiko že tedaj privedel v politični bankrot. Na to je tehtno
opozoril kritični liberalni intelektualec, zgodovinar dr. Fran Zwitter, ki je poleti
1935 zapisal: "Slovenski liberalizem ne končuje v viharjih in prevratih, kot nositelj
nekih miselnih in etičnih vrednot, pač pa se nacionalno in socialno izkoreninjen
razkraja v praznoti duha in v cinični borbi za grobo korist."76
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Gašparič, Občinske volitve 1933 in SLS, str. 56–60; Stiplovšek, Banski svet 1930–1935, str. 196–197. – M.
Stiplovšek ob tem opozarja, da je JNS v Dravski banovini v primerjavi z vsemi drugimi banovinami dosegla
daleč najslabšo volilno zmago (Stiplovšek, Banski svet 1930–1935, str. 196).

71

O vladi B. Jevtića, ki je delovala od decembra 1934 do junija 1935, glej: Stojkov, Opozicija u vreme šestojanuarske diktature, str. 275–320.

72

Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića, str. 10–11, 13, 15–16, 26–27, 33–34.

73

Prim. Mikuž, Slovenci v stari Jugoslaviji, str. 415; Janko Prunk, Slovenski narodni vzpon: narodna politika
1768–1992, Ljubljana 1992, str. 263.

74

Sprememba režima, Jutro, leto XVI, št. 146, 27. 6. 1935, str. 1.

75

Janko Prunk, Politične koncepcije slovenskega meščanstva v stari Jugoslaviji, Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, letnik XXII (1982), št. 1–2, str. 127. – O narodnih pogledih slovenske liberalne politike v obdobju
neposredno po nastopu Stojadinovićeve vlade glej: Jurij Perovšek, Jugoslovanska nacionalna stranka in narodno vprašanje v letih 1935–1936, Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLIV (2004), št. 1, str. 1–16.

76

Observator (Fran Zwitter), Bankrot slovenskega liberalizma, Sodobnost, letnik III (1935), št. 7–8, str. 304.

647

J. Perov{ek: Jugoslovanska nacionalna stranka in narodno vpra{anje v letih 1933–1935

Jurij Perovšek
THE YUGOSLAV NATIONAL PARTY AND THE NATIONAL QUESTION
IN THE YEARS 1933–1935

SUMMARY
After King Aleksander Kara# or# ević introduced dictatorship in 1929, Slovene liberals became
politically a# liated within the pan-national Yugoslav Radical Farmers' Democracy (JRKD), the
only legal political party under the King's dictatorial regime in the ﬁrst half of the 1930s. The
JRKD was founded in 1932 with the aim of consolidating the unitarian character of the Yugoslav community in all spheres of social, political and cultural life. At its ﬁrst congress on the 20th
July 1933 in Belgrade, it was renamed the Yugoslav National Party (JNS), which also supported
the programme of Yugoslav national and state unitarism. In line with their previous national
policy, the Slovene Liberals resolutely defended Yugoslav national integralism and unitarism
also in the framework of JRKD/JNS. They believed the Slovenes, Croats and Serbs (they did not
mention the names of other nations) to be only "tribes" or parts of one single united Yugoslav
nation; at the same time, they supported a unitarian state system and opposed any idea of an
autonomist or federalist transformation of the Yugoslav state. In terms of the state system, they
only supported the idea of administrative de-concentration and extension of the competences
of the bans' provinces (the administrative-political units into which the Kingdom of Yugoslavia
was divided) in the ﬁnancial area.
Between the time JNS was founded and the change of political regime on the 24th June
1935, when they lost power, the Liberals openly corroborated their commitment to the policy
of Yugoslav unitarism at each important or key social and political event before the Slovene
and Yugoslav public: upon local elections on the 15th October 1933; upon the change of governments in the system of JNS' system of political monism; upon the death of King Aleksander on
the 9th October 1934; upon the unsuccessful election of Professor Jovan Hadži as the Rector of
University of Ljubljana on the 21st January 1935; upon the by-election for the Senate of the Kingdom of Yugoslavia on the 3rd February 1935; and during the preparations for the election to the
National Assembly of the Kingdom of Yugoslavia on the 5th May 1935. They were imbued by the
idea of unitarism to such an extent that they expressed it in an open militaristic spirit, despite
claiming at the same time that they were followers of freedom-loving, democratic political ideas
in the European liberal tradition. The Yugoslav National Party was considered a ﬁrm and disciplined "political army," for whom the unitarian national-state programme represented a "battle
order." The leading Slovene Liberal politician of the 1930s, Dr. Albert Kramer, thus even believed
that the members of JNS were the key guarantors of continuation in the unitarian development
of the Yugoslav state, "the army for the preservation of the internal order /…/ which is as important
in its ﬁeld as are our armed forces for keeping peace and our security on the outside."
When the regime changed in June 1935 and the historical carrier of the Slovene autonomist programme – the Catholic Slovene People's Party – became the only Slovene political factor in the new government, a new era began in which the Liberals no longer represented an important political factor in Slovenia. Although the 'golden era' of the policy of Yugoslav unitarism
in Slovenia ended, the Liberals did not abandon their national-political viewpoints after they
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lost power. In contrast to the prevalent autonomist-federalist disposition among Slovenians in
the mid-1930s, the Liberal politicians resorted to the doomed state and national unitarism and
pronounced the federal state system the biggest threat to Slovenians. This became one of the key
reasons behind the Liberals' political bankruptcy at the time. This was cogently pointed out by a
critical Liberal intellectual, the historian Dr. Fran Zwitter, who wrote the following in the summer of 1935: "Slovene liberalism is not coming to its end in the storms and overthrows as a carrier
of some mental and ethical values; instead it is decaying devoid of social and national roots in the
emptiness of spirit and the cynical ﬁght for mere beneﬁt."
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UDK 929Jakopič A.
1.01 Izvirni znanstveni članek

Albert Jakopič – Kajtimir Roški
Mateja # oh
Dr. zgodovine
Študijski center za narodno spravo
Tivolska 42, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: mateja.coh@scnr.si

Izvleček:

Albert Jakopič – Kajtimir Roški (1914–1996) je bil od leta 1941 aktivist Osvobodilne fronte in od marca 1942 član Komunistične partije Slovenije. V času druge
svetovne vojne je bil borec, desetar, vodnik, komandir čete, komandant bataljona,
komandant Zahodnodolenjskega, Soškega in Južnoprimorskega odreda, komandant Gregorčičeve brigade, politični komisar 15. divizije, komandant 30. divizije
in načelnik štaba 9. korpusa. Večinoma je deloval na Primorskem, kratek čas pa
tudi na Dolenjskem. Konec šestdesetih let 20. stoletja, ko je začela nastajati teritorialna obramba, je bil politični komisar v Štabu za splošni ljudski odpor. Po
demobilizaciji leta 1945 je bil preveden v čin rezervnega podpolkovnika, sicer pa
je dosegel čin rezervnega polkovnika. Po koncu vojne je opravljal visoke politične
in partijske funkcije ter je prejel več odlikovanj.

Ključne besede:

Albert Jakopič – Kajtimir Roški (1914–1996), druga svetovna vojna, vojaška kariera,
politično delovanje, biograﬁja.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 651–672, 67 cit., 6 slik.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Albert Jakopič se je rodil 14. novembra 1914 v Ljubljani kot edini otrok očetu Mateju in materi Frančiški, ki je kmalu umrla. Oče, ki se je kasneje drugič poročil, je
bil med prvo svetovno vojno ujet. Sodeloval je v oktobrski revoluciji in se je iz Sovjetske zveze vrnil leta 1921. Ker je bil kot udeleženec oktobrske revolucije sumljiv
oblastem, je težko našel zaposlitev. Zato je bil pogosto brez službe in se je končno
zaposlil kot uradnik pri bolnišnični blagajni. Bil je član Komunistične partije (KP).
Med drugo svetovno vojno je bil zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto (OF)
interniran v Nemčijo, od koder je leta 1944 pobegnil k partizanom.1
Jakopič je do dvanajstega leta živel na Gorenjskem. Do leta 1924 je končal štiri razrede osnovne šole v Mošnjah pri Brezjah. Oče Matej ga je po vrnitvi iz Sovjetske zveze odpeljal v Ljubljano, kjer je do leta 1926 končal še dva razreda osnovne
šole. Med letoma 1926 in 1935 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Tri leta kasneje
je v Mariboru z odliko končal šolo za rezervne oﬁcirje (1938–1939) in je prejel
čin podporočnika. Po vrnitvi iz Maribora je končal enoletni abiturientski tečaj na
trgovski akademiji (1939) in štiri semestre pravne fakultete na Univerzi v Ljubljani. Jakopič je želel študirati agronomijo, vendar si študija zaradi pomanjkanja ni
mogel privoščiti. Zato je vpisal študij prava, ki pa ga ni končal, ker je bil do kapitulacije Kraljevine Jugoslavije "stalno na orožnih vajah," potem pa se je začela druga
svetovna vojna. Denar za šolanje in preživetje je služil z občasnimi zaposlitvami in
inštrukcijami. Pred vojno je bil aktivni član Sokola.2
Albertov oče je postal v času bivanja v Sovjetski zvezi velik rusoﬁl in je s prijateljem, Albertovim botrom in članom partije Antonom Dacarjem, v letih 1938 in
1939 zbiral podpise za "društvo prijateljev Rusije." V teh okoliščinah je tudi Albert
Jakopič prišel v stik z idejami marksizma in komunizma. Z omenjenim Antonom
Dacarjem in njegovim bratom Jožetom je hodil na sestanke k učitelju in članu
partije Stanetu Žagarju3 na Dobravo pri Otočah, kjer so "čitali razno rusko literaturo in o preganjanju komunistov v Jugoslaviji."4
Albert Jakopič se je poročil 9. avgusta 1944 na Otlici nad Ajdovščino z Antonijo
Kunčič z Bleda (rojeno 1924). Imela sta dva otroka, Stojana in Tatjano. Ženini starši
so bili leta 1943 internirani v Nemčijo, ker je pet njunih otrok odšlo v partizane.5

1

Arhiv Republike Slovenije, fond 1546, Zbirka biografij vidnejših komunistov in drugih javnih osebnosti,
1937–1990 (dalje: AS 1546), šk. 18; Arhiv Republike Slovenije, fond 1589, Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 1945–1990 (dalje: AS 1589), šk. 4542.

2

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Narodni heroji Jugoslavije I, Beograd 1975 (dalje: Narodni heroji), str.
288–289.

3

Stane Žagar (1896–1942) je bil ob koncu prve svetovne vojne med prostovoljci na Koroškem. Po vojni je delal
v več krajih na Koroškem in Gorenjskem kot učitelj. Leta 1931 je postal član partije in bil od leta 1937 član
centralnega komiteja KPS. Bil je med organizatorji mladine in leta 1938 je nastala prva organizacija Skoja na
Dobravi pri Kropi. Ob napadu na Jugoslavijo je bil kot prostovoljec v jugoslovanski vojski in se je po kapitulaciji
vrnil v Ljubljano. Poleti 1941 ga je centralni komite KPS poslal kot inštruktorja na Gorenjsko z nalogo, da organizira Skoj in odpor. Bil je član Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. V začetku avgusta je z Jožetom
Gregorčičem ustanovil Gorenjski bataljon. Kmalu je odšel za kratek čas na Dolenjsko in je po vrnitvi decembra
1941 sodeloval v bitki pri Dražgošah. Padel je konec marca 1942 pri Crngrobu, kot borec Selške čete.
Novi slovenski narodni heroji, Borec, (1951), št. 7, str. 243; Jože Bertoncelj, Stane Žagar – zgleden komunist
in borec, Borec, (1952), št. 4, str. 116).

4

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Narodni heroji, str. 288.

5

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542.
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Tik pred začetkom druge svetovne vojne6 je bil Jakopič poslan v kazenski
polk v Vrhovine v hrvaško Liko. Po napadu na Kraljevino Jugoslavijo je odšel s
polkom na sremsko fronto, brez orožja. Od tam se je začel polk kmalu umikati
in tako so vojake, tudi Jakopiča, pri Doboju zajeli Nemci ter jih odpeljali v različna taborišča v Nemčijo. Jakopič je kot ujetnik v treh taboriščih za vojne ujetnike
preživel skoraj pet mesecev in se je avgusta 1941 vrnil v Ljubljano. Po vrnitvi se je
povezal z OF ter je začel zbirati orožje in sanitetni material, ki mu ga je dobavljal
oče iz bolnice. Sodeloval je tudi v različnih akcijah; pisal je parole, trosil letake ter
novačil rezervne oﬁcirje.7
Novembra 1941 je nameraval oditi v partizane, vendar je zaradi hude zime
ostal še nekaj časa v Ljubljani. V partizane je odšel 22. marca 1942 kot prostovoljec
in član OF. Kot je zapisano v obrazložitvi enega od predlogov za odlikovanje, je
opravil v partizanih "ves razvoj od borca do načelnika štaba": bil je borec, desetar,
vodnik, komandir čete, komandant bataljona, komandant odreda, komandant
brigade, politični komisar 15. divizije, komandant 30. divizije in načelnik štaba 9.
korpusa.8 Med vojno je bil trikrat ranjen.9
Ob koncu zime 1941/1942 je odpeljal v partizane na Notranjsko vojaško organizirano četo prostovoljcev. Kot rezervni oﬁcir je prenašal svoje znanje na mlade
borce. Najprej je bil borec, kmalu pa je postal komandir 2. roške čete, kjer je maja
1942 postal član KP. V partijo ga je sprejel sekretar partijske celice v 2. roški četi
France Perovšek – Lado.10 Nato je postal najprej komandant 5. dolenjskega bataljona, od junija do oktobra 1942 pa je bil komandant 1. bataljona Zahodnodolenj-

6

O drugi svetovni vojni v Sloveniji glej na primer: Metod Mikuž, Pregled zgodovine NOB v Sloveniji 1–5,
Ljubljana 1960–1973; Slovenska novejša zgodovina 1 in 2, Ljubljana 2005 (dalje: Slovenska novejša zgodovina,
1, 2); Tamara Griesser–Pečar, Razdvojeni narod : Slovenija 1945–1945 : okupacija, kolaboracija, državljanska
vojna, revolucija, Ljubljana 2004; Zdravko Klanjšček – Tone Ferenc – Ivan Ferlež – Metod Mikuž – Alenka
Nedog – Jože Novak – Miroslav Stepančič – Miroslav Stiplovšek, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem
1941–1945, Ljubljana 1976 (dalje: Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem); Slovenci in leto 1941, Zbornik
razprav, Prispevki za novejšo zgodovino, (2001), št. 2; Konec druge svetovne vojne v Jugoslaviji, Borec, (1986),
št. 12; Slovenija v letu 1945, Ljubljana 1996; Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov : borbe v Sloveniji, VI/1–17, Ljubljana 1952–1986; Dokumenti ljudske revolucije v
Sloveniji 1–7, Ljubljana 1962–1981 (dalje: DLR); Tone Ferenc, Okupacijski sistemi na Slovenskem 1941–1945,
Ljubljana 1997; Tone Ferenc, Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien
1941–1945, Maribor 1980; Tone Ferenc, Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941–1945,
Maribor 1968; Dieter Blumenwitz, Okupacija in revolucija v Sloveniji (1941–1946), Celovec 2005. O delovanju
posameznih partizanskih enot glej monografije iz knjižne zbirke Knjižnica NOV in POS.

7

AS 1589, šk. 4542; Narodni heroji, str. 289.

8

O delovanju 15. in 30. divizije ter 9. korpusa glej: Lado Ambrožič – Novljan, Petnajsta divizija, Ljubljana 1983;
Borivoj Lah – Boris, Od Kobarida do Trsta, Boji 30. divizije v štirinajstih ofenzivah, Ljubljana 1996 (dalje: Lah,
Od Kobarida do Trsta); Boris Mlakar, Pohod 30. divizije NOV in POJ v Beneško Slovenijo, Ljubljana 1984;
Zdravko Klanjšček, Deveti korpus narodnoosvobodilne vojske 1943–1945, Ljubljana 1999 (dalje: Klanjšček,
Deveti korpus).

9

AS 1546, šk. 18; Klanjšček, Deveti korpus, str. 51; Naši narodni heroji – junaki ljudske revolucije, Borec,
(1953), št. 9–10, str. 280.

10

France Perovšek – Lado (1922) je sodeloval v narodnoosvobodilnem boju od 1941. Bil je politični komisar
v več enotah, od jeseni 1943 član vodstva KPS in OF za Gorenjsko in od začetka 1945 sekretar okrožnega
komiteja KPS za Južno Primorsko. Po koncu vojne je bil med drugim predsednik poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za cono B Julijske krajine, 1947 sekretar pokrajinskega komiteja Skoja za
Slovenijo, med 1948 in 1950 predsednik centralnega komiteja Ljudske mladine Slovenije in nato poverjenik
KP za cono B Svobodnega tržaškega ozemlja.
Enciklopedija Slovenije (dalje: ES), 8. knjiga, Ljubljana 1994, str. 305.
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Roški (1914–1996) (Muzej novejše zgodovine Slovenije)

skega odreda. Kot komandant 1. bataljona je sodeloval v več pomembnih akcijah,
na primer v bojih za Žužemberk, maja 1942 pa je s soborci uničil večjo italijansko
kolono. Oktobra 1942 je postal komandant Zahodnodolenjskega odreda.11
Na tem položaju je bil do januarja 1943, ko je odšel na Primorsko, kjer je sodeloval pri organizaciji partizanskih vojaških enot. Najprej je januarja 1943 pove-

11

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Bogdan Beltram, Narodni heroj Albert Jakopič – Kajtimir, Vojnozgodovinski
zbornik, (2002), št. 10 (dalje: Beltram, Narodni heroj Albert Jakopič), str. 50; Dokumenti organov in organizacij
narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji, knj. 10, Ljubljana 2005, str. 165, 175, 349; Franci Strle, Tomšičeva
brigada I, Ljubljana 1981, str. 474–486; Drago Suhi, Prvi dolenjski partizanski bataljon, Novo mesto 1996, str.
198, 208.
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ljeval Soškemu odredu, ki je bil ustanovljen konec oktobra 1942 ter je bil jeseni
1942 in pozimi 1942/1943 največja partizanska enota na Primorskem. Glavno
poveljstvo slovenskih partizanskih čet12 je imenovalo Jakopiča za komandanta
Soškega odreda že 26. decembra 1942. O njegovem imenovanju je sredi januarja
1943 razpravljal tudi pokrajinski komite KPS za Primorsko in ga predlagal za komandanta, čeprav ga je na ta položaj že imenovalo Glavno poveljstvo. Jakopič je
namreč prišel na Primorsko šele v drugi polovici januarja, zato je štab 3. (Alpske)
operativne cone izdal odredbo o njegovem imenovanju 2. februarja 1943. Jakopič
je vodil odred kratek čas, saj sta bila 13. februarja 1943 na podlagi odredbe štaba
3. operativne cone ustanovljena Severnoprimorski in Južnoprimorski odred,13 ki
sta nastala s prerazporeditvijo enot Soškega odreda. Jakopič je postal komandant
Južnoprimorskega odreda, ki je deloval na območju Krasa, Brd, Vipavske doline
in Trnovskega gozda. Odred je izvedel več diverzantskih akcij na železniški progi
Ljubljana – Trst in sabotažnih akcij na daljnovodih za severnoitalijansko industrijo. Zbiral je tudi prostovoljce za partizansko vojsko.14
V začetku aprila je štab Primorske operativne cone, ki je bila ustanovljena 21.
februarja 1943 in ukinjena sredi oktobra istega leta, Jakopiča razrešil zaradi "nekaterih nesoglasij," ki jih je imel s komandantom cone Mirkom Bračičem – Miranom Bradačem15 in s političnim komisarjem štaba cone Dušanom Pirjevcem
– Ahacem.16 "Ko je (Jakopič, op. avtorice) namreč odhajal na Primorsko, mu je
Kardelj naročil, naj mu kmalu pošlje poročilo o tamkajšnjih vojaških in političnih
razmerah. Poslal je dve poročili, in to naravnost Kardelju v Polhograjske Dolomite,

12

Gre za najvišji vojaško-politični in vodstveni organ za poveljevanje vojaškim enotam in ustanovam v narodnooosvobodilnem boju v Sloveniji. Ustanovljen je bil 22. junija 1941 kot Vrhovno poveljstvo slovenskih
partizanskih čet in se je septembra 1941 preimenoval v Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. Po
ustanovitvi udarnih brigad se je konec leta 1942 začelo uporabljati ime Glavno poveljstvo slovenske narodnoosvobodilne vojske, od začetka leta 1943 Glavno poveljstvo slovenske narodnoosvobodilne vojske in
partizanskih odredov, od maja 1943 pa Glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov
Slovenije (NOV in POS). Do sredine leta 1943 je bil Glavni štab podrejen izvršnemu odboru OF, nato pa je
najpomembnejše poveljnike imenoval Vrhovni štab
ES, 3. knjiga, Ljubljana 1989, str. 234.

13

Tone Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo 1943, Južnoprimorski odred in Gregorčičeva brigada,
Ljubljana 1983 (dalje: Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo).

14

Klanjšček, Deveti korpus, str. 22; Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo, str. 47–48, 85, 126, 195–296;
Franci Strle, Tomšičeva brigada 1942–1943 II, Ljubljana 1986 (dalje: Strle, Tomšičeva brigada II), str. 456–
457; Lah, Od Kobarida do Trsta, str. 33–40.

15

Mirko Bračič – Miran Bradač (1915–1943) je bil partizanski komandant in narodni heroj. Pred vojno je
končal podoficirsko šolo in bil do okupacije 1941 gardni oficir. Julija 1941 je odšel v partizane in postal
komandir Borovniške čete Krimskega partizanskega bataljona. Po njegovi obnovitvi, ko se je preimenoval v
3. partizanski bataljon Ljubo Šercer, je postal namestnik komandanta bataljona, ob preureditvi partizanskih
čet aprila 1942 pa je postal komandant 3. grupe odredov. Oktobra 1942 je odšel na čelu Loškega odreda v
Slovensko primorje in oblikoval Soški odred. Decembra 1942 je postal komandant 3. operativne cone, nato
pa komandant Primorske operativne cone in 14. divizije. Padel je v napadu na nemško postojanko v Kočevju
decembra 1943.
ES, 1. knjiga, Ljubljana 1987, str. 353.

16

Dušan Pirjevec – Ahac (1921–1977) je bil literarni zgodovinar, teoretik in publicist. Leta 1940 je postal član
KPS in po okupaciji aktivist OF. Od jeseni 1941 je opravljal različne visoke vojaško politične funkcije, večinoma je bil politični komisar, in sicer bataljona, odreda, operativne cone, sekretar pokrajinskega komiteja
KPS za Koroško in 1944–1945 zastopnik centralnega komiteja KPS in Glavnega štaba NOV in POS za zvezo
z avstrijskim odporniškim gibanjem.
ES, 8. knjiga, Ljubljana 1994, str. 351–352.
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za kar pa je padel v nemilost pri Bračiču in Pirjevcu, čeprav ju v poročilih, ki sta bili
sicer kritični, ni niti omenil." Poleg tega si je Jakopič nakopal Bračičevo jezo, ker
naj bi "onemogočil izvršitev smrtne obsodbe, ki jo je Bračič kot komandant cone
izrekel v taboru dveh bataljonov Južnoprimorskega odreda nad nekim borcem, ki
je zaradi preutrujenosti zaspal na straži."17
Severnoprimorski in Južnoprimorski odred sta delovala le dva meseca. V začetku aprila 1943 je namreč dobil štab Primorske operativne cone navodila vodstva narodnoosvobodilnega gibanja glede ustanavljanja novih brigad, ki jih je v pi-

17

Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo, str. 302–304.
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smu centralni komite KPS poslal pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko. Poleg
tega je Glavno poveljstvo NOV in POS v začetku aprila 1943 poslalo na Primorsko
namestnika komandanta Glavnega štaba Jako Avšiča18 z nalogo, da ustanovi dve
novi brigadi. Centralni komite KPS je za komandanta prve brigade predlagal Danila Šorovića, ki je bil pred tem načelnik štaba Dolomitskega odreda in je prišel v
Slovenijo s skupino enajstih oﬁcirjev iz Vrhovnega štaba konec novembra 1942.
V Slovenijo jih je poslal vrhovni komandant Josip Broz Tito z nalogo, da na njeno
območje prenesejo izkušnje partizanskega bojevanja, ki so jih v drugih republikah
pridobile proletarske brigade pod poveljstvom Vrhovnega štaba. Za komandanta
druge brigade pa je centralni komite predlagal Alberta Jakopiča.19
Po prvotnem načrtu naj bi novi brigadi ustanovili iz mešanega moštva Severnoprimorskega in Južnoprimorskega odreda, vendar so morali načrte spremeniti
zaradi nenehnih bojev in slabih zvez. Zato je štab Primorske operativne cone 11.
aprila 1943 izdal ukaz, naj iz enot Južnoprimorskega odreda ustanovijo brigado
Simona Gregorčiča, iz enot Severnoprimorskega odreda pa brigado Ivana Gradnika.20 Ker so bile enote obeh odredov razpršene, se je ustanovitev brigad zavlekla.
Tako je bila Gregorčičeva brigada ustanovljena 1. maja, Gradnikova pa je bila med
zbiranjem enot napadena in je konec aprila 1943 na planini Golobar izgubila veliko borcev. Kot je načrtoval centralni komite KPS, je postal komandant Gregorčičeve brigade Albert Jakopič, politični komisar je bil Ivan Turšič – Iztok,21 Gradnikovi brigadi pa je poveljeval Danilo Šorović. Vodstvo narodnoosvobodilnega
gibanja je nato obe brigadi poslalo v Beneško Slovenijo. Načrt sta pripravila Glavni
štab NOV in POS ter štab Primorske operativne cone aprila 1943. Brigadi sta imeli
nalogo, da tam mobilizirata nove borce, z različnimi akcijami izboljšata oborožitev enot in na ta način spodbudita razvoj osvobodilnega gibanja; do spomladi

18

Jaka Avšič – Branko Hrast (1896–1978) je sodeloval v prvi svetovni vojni. Leta 1928 je končal Višjo vojaško
akademijo in dobil čin konjeniškega polkovnika. V aprilski vojni 1941 je ušel iz nemškega ujetništva in se
vrnil v Ljubljano, kjer je v okviru OF vključeval oficirje Jugoslovanske kraljeve vojske v osvobodilno gibanje.
Z vednostjo vodstva OF je odpotoval v Srbijo k Draži Mihailoviću, ki ga je imenoval za komandanta svojega
štaba v Sloveniji. Po vrnitvi se je uprl Mihailovićevi politiki čakanja in sodelovanja z okupatorji. Maja 1942
je odšel na osvobojeno ozemlje in postal jeseni namestnik komandanta Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet. Bil je član plenuma OF, Snosa in Avnoja. Decembra 1944 je prevzel dolžnost komandanta
zaledja v Vrhovnem štabu NOV in POJ. Po koncu vojne je bil 1945 šef vojaške misije v Berlinu, opolnomočeni minister FLRJ na Dunaju do 1949, minister v slovenski vladi, ljudski poslanec ter v letih 1952 in 1953
predsednik ljudskega odbora Ljubljana.
ES, 1. knjiga, Ljubljana 1987, str. 153.

19

AS 1872, Zbirka Spominskega gradiva o delavskem gibanju in narodnoosvobodilnem boju, 1918–1945,
Martin Greif, Spomini na partizanska leta, str. 52–53; Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo, str. 258,
295–296, 299, 325–331, 334–335, 348–350; Martin Greif, Za svobodno Primorsko, Borec, (1951), št. 9,
str. 267–269; Pripovedi komandantov in komisarjev, Martin Greif, Borec, (1967), št. 8–9, str. 652–654;
Martin Greif, Vestnik mariborskega okrožja (Vestnik), 18. oktober 1946, str. 6; Damijan Guštin, Ofenzivnost
slovenske partizanske vojske, v: Slovenska novejša zgodovina 1, str. 678; Narodnoosvobodilna vojna na
Slovenskem, str. 391.

20

Stanko Petelin, Gradnikova brigada, Ljubljana 1983.

21

Ivan Turšič – Iztok (1922–1944) se je leta 1941 vključil v narodnoosvobodilno gibanje in je bil eden prvih
notranjskih partizanov. Marca 1942 je odšel na Primorsko in postal politični komisar Gregorčičeve brigade, avgusta 1943 je bil komandant Primorskega odreda, sodeloval je pri oblikovanju 9. korpusa, bil najprej
načelnik 31. divizije in nato komandant 30. divizije, s činom podpolkovnika. Padel je julija 1944. Prejel je red
narodnega heroja in red redeče zastave.
Naši heroji – junaki ljudske revolucije, Borec, (1952), št. 3, str. 66.
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1943 so namreč na to področje odhajale le manjše skupine partizanov iz Goriških
Brd in s Tolminskega. Tako je odšel Jakopič z Gregorčičevo brigado na prvi pohod
v Beneško Slovenijo. Brigadi sta se odpravili proti Beneški Sloveniji 9. maja 1943
s Kovačičeve planine nad Tolminom in sta prodirali vsaka v svoji smeri. Italijani
so takoj reagirali in brigadi sta se maja 1943 večkrat spopadli z različnimi italijanskimi enotami v okolici Tolmina, Kobarida in Bovca; največji boji so potekali na
Kovačičevi planini, Kolovratu, Matajurju, Črnem vrhu in Stolu. Ker je Gradnikova
brigada med zbiranjem enot na planini Golobar izgubila veliko borcev, je v Beneško Slovenijo prišla le Gregorčičeva brigada. Gradnikova brigada se je nato umaknila čez Sočo v Polovnik, Gregorčičeva brigada pa je bila med umikom razbita in
ni bila več obnovljena. Njeni borci so bili vključeni v Gradnikovo brigado.22
Ob prvem pohodu v Beneško Slovenijo se je pokazala potreba okrepiti osvobodilno gibanje oziroma organizirati odpor tudi v Reziji. Zato je odšla patrulja 36
mož iz Gregorčičeve brigade po nalogu namestnika komandanta Glavnega štaba
Jake Avšiča konec junija 1943 proti Reziji. Po dolgem pohodu, ki ga je vodil komandant brigade Jakopič, se je patrulja konec junija 1943 v bližini vasi Osejani
spopadla z oddelkom italijanskih enot iz Trbiža (alpini) in jih porazila.23
Konec junija 1943 je prišlo do sprememb poveljniškega kadra v brigadah.
Štab Primorske operativne cone je namreč 24. junija izdal odredbo, s katero je bil
za komandanta Gregorčičeve brigade imenovan Franc Tavčar – Rok,24 Jakopič pa
je postal njegov namestnik. V poročilu pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko
centralnemu komiteju KPS 8. julija 1943 o vojaškem in političnem položaju na
Primorskem so člani pokrajinskega komiteja dr. Aleš Bebler – Anton Hartman,25

22

Klanjšček, Deveti korpus, str. 22; Strle, Tomšičeva brigada II, str. 456–457; Damijan Guštin, Ofenzivnost
slovenske partizanske vojske, v: Slovenska novejša zgodovina 1, str. 678–679; Lah, Od Kobarida do Trsta, str.
33–40; Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem, str. 466–470.

23

Albert Jakopič, Naš prvi pohod v Beneško Slovenijo in Rezijo, v: Spomini na partizanska leta IV, Ljubljana
1950, str. 263–294; Klanjšček, Deveti korpus, str. 25; Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem, str. 479.

24

Franc Tavčar – Rok (1920–2000) je bil generalpolkovnik in narodni heroj. Po okupaciji se je vključil v OF in
deloval pri Varnostno obveščevalni službi. Od januarja 1942 je bil med drugim namestnik političnega komisarja bataljona Tomšičeve brigade, politični komisar Gradnikove brigade, načelnik zaledja Glavnega štaba
NOV in POS, namestnik komandanta 7. korpusa, pomočnik načelnika Glavnega štaba in načelnik štaba 1.
slovenske divizije narodne obrambe. Po koncu vojne je bil med drugim komandant divizije Knoja (1946) in
Ljubljanskega armadnega območja (1972–1980). Leta 1952 je končal Višjo vojaško akademijo v Beogradu.
Bil je nosilec partizanske spomenice 1941 in odlikovan z redom vojne zastave.
ES, 13. knjiga, Ljubljana 1999, str. 190.

25

Dr. Aleš Bebler – Anton Hartman ali Primož Tratnik (1907–1981) je bil pravnik, politik, diplomat in narodni
heroj. Leta 1927 je postal član Skoja, 1929 član KPJ. Od leta 1931 je bil v emigraciji, leta 1936 pa je preko
Pariza odšel kot prostovoljec v Španijo. Bil je funkcionar s činom kapetana v 15. mednarodni brigadi. Leta
1939 se je vrnil v Ljubljano, kjer je bil obsojen na leto dni zapora. Po prestani kazni je postal namestnik
sekretarja agitprop komisije pri centralnem komiteju KPS. Po začetku vojne je bil član vojaške komisije,
udeleženec ustanovnega sestanka Protiimperialistične fronte 26. aprila 1941 v Ljubljani. Po ustanovitvi
Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet je bil do oktobra 1942 namestnik komandanta. Februarja
1942 je postal politični komisar novega štaba za Dolenjsko in Notranjsko. V začetku aprila je bil kratek čas
politični komisar 3. grupe odredov, oktobra 1942 je odšel na Primorsko, kjer je ostal do junija 1944. Najprej
je bil poverjenik centralnega komiteja KPS, izvršnega odbora OF in glavnega poveljstva partizanskih čet za
Slovensko primorje, od avgusta 1943 do marca 1944 je bil član pokrajinskega komiteja KPS in pokrajinskega
odbora OF za Primorsko. Od junija do novembra 1944 je bil sekretar oblastnega komiteja za Štajersko, nato
urednik Ljudske pravice. V Kočevju so ga izvolili v plenum OF ter v delegacijo za drugo zasedanje Avnoja.
Septembra 1944 je postal član izvršnega odbora OF. Po vojni je bil najprej minister za finance v Narodni
vladi Slovenije, vendar je kmalu prevzel visoke dolžnosti v ministrstvu za zunanje zadeve FLRJ. Bil je član
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Dušan Pirjevec in Anton Velušček – Matevž26 med drugim ugotavljali, da so vojaški kadri zelo slabo usposobljeni, "saj ni niti enega bataljonskega komandanta na
Primorskem, ki bi bil na mestu." Njihove kritike sta bila deležna tudi komandanta
Gregorčičeve in Gradnikove brigade, Jakopič in Šorović. Tako so za Jakopiča zapisali, da "se živčno komaj še drži in pada v popolno apatijo. Med eno izmed bitk na
pohodu v Benečijo je prišel k Ahacu in mu rekel, da se mu ne ljubi več in naj ga kar
ustreli." Jakopič je ostal na Primorskem do kapitulacije Italije v začetku septembra
1943. Takrat je za kratek čas ponovno odšel na Dolenjsko, kjer je bil namestnik
političnega komisarja 15. divizije. Glavni štab je namreč 13. julija 1943 izdal ukaz
o oblikovanju 14. in 15. divizije ter imenoval poveljniški kader, in sicer na podlagi
odločitve Vrhovnega štaba s konca junija 1943 o ustanovitvi dveh divizij. Operativno območje 15. divizije, ki je bila vključena v 7. korpus, je bilo severna polovica
Ljubljanske pokrajine do Save. Tako se je Jakopič s 15. divizijo udeležil bojev za
Novo mesto, Mokronog in ostale kraje na Dolenjskem.27

centralnega komiteja ZKS in ZKJ, rezervni generalmajor JLA, nosilec partizanske spomenice 1941.
Ljubo Sirc, Med Hitlerjem in Titom, Ljubljana 1992, str. 43; ES, 1. knjiga, Ljubljana 1987, str. 210–211).
26

Anton Velušček – Matevž (1917–1944) je leta 1935 iz italijanske vojske emigriral v Jugoslavijo in do
1936 delal v Mariboru kot tekstilni delavec. Aktivno je deloval v emigrantskem društvu Tabor, sodeloval
v delavskem strokovnem gibanju in stavkah tekstilnih delavcev. Od 1937 je bil član KPS in je deloval v
mestnem komiteju KPS Maribor V letih 1941 in 1942 je bil eden najpomembnejših organizatorjev odpora na
Goriškem, v spodnji Vipavski dolini in Brdih. Od jeseni 1943 je organiziral Delavsko enotnost v Trstu in na
južnem Primorskem. Zaradi izdaje je bil v začetku novembra 1944 aretiran in najverjetneje ubit v Rižarni.
Enciklopedija Slovenije, 14. knjiga, Ljubljana 2000, str. 182.

27

AS 1546, šk. 18; Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji, knj. 8,
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Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je bilo na Primorskem ustanovljenih
kar 12 brigad, od skupaj 19. Večino novih brigad so združili v štiri nove divizije,
in sicer v 18., Goriško (kasneje 30.),28 Triglavsko (kasneje 31.) in Tržaško divizijo; slednjo so kmalu razpustili. Divizije so podredili dvema korpusoma, in sicer
7., ki je bil ustanovljen 3. oktobra 1943, ter 9., ki je bil ustanovljen 21. decembra
1943.29 Ko sta bili konec septembra 1943 ustanovljeni 30. in 31. divizija,30 se je
Jakopič vrnil na Primorsko in postal komandant 30. divizije. Njeno operativno
področje je bilo Beneška Slovenija, okolica Gorice, Vipavska in Soška dolina do
Mosta na Soči, Banjška in Trnovska planota ter Goriška Brda.31 Jakopič je vodil
30. divizijo na drugi pohod v Beneško Slovenijo, ki je potekal od 31. januarja do
20. februarja 1944. O pomembnosti obeh pohodov partizanskih enot v Beneško
Slovenijo v arhivskih dokumentih beremo, da je s prvim pohodom januarja 1943
"slovenski partizan prvič stopil na to slovensko ozemlje, ki je najbolj oddaljeno in je
bilo najbolj nacionalno odtujeno. /…/ Zato je pohod pomenil začetek nacionalnega
prebujenja tega najbolj zaostalega dela slovenskega naroda. /…/ Drugi pohod februarja 1944 je dvignil v vstajo beneške Slovence in pomeni dokončno nacionalno
prebujenje teh predelov."32
Konec junija 1944 je Jakopič sodeloval v znani bitki v Baški grapi, kjer so partizanske enote uničile več sovražnikovih postojank in komunikacijske kanale v
dolini. 30. diviziji je poveljeval do 4. marca 1944, ko je postal načelnik štaba 9.
korpusa.33 Na predlog Glavnega štaba NOV in POS je Tito ustanovil 9. korpus sredi
decembra 1943. Nastal je s preoblikovanjem 3. operativne cone, ki je bila obnovljena sredi oktobra 1943, na mitingu v Gorenji Trebuši. Njegovo jedro sta bili 30.
in 31. divizija. Operativno območje 9. korpusa je bilo zahodni del Slovenije s Slovenskim primorjem in Trstom, z Beneško Slovenijo, Rezijo in Gorenjsko približno
do črte Ljubljana – Kamnik, Polhograjsko hribovje in nekaj časa tudi zahodni del
avstrijske Koroške. Njegov poveljnik je postal dotedanji poveljnik 3. operativne
cone Lado Ambrožič – Novljan,34 politični komisar pa Janez Hribar – Tone Po-

Ljubljana 2001, str. 118–120; Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo, str. 512, 705; Damijan Guštin,
Ofenzivnost slovenske partizanske vojske, v: Slovenska novejša zgodovina 1, str. 680; Lah, Od Kobarida do
Trsta, str. 33–40; Beltram, Narodni heroj Albert Jakopič, str. 50; Narodni heroji, str. 289.
28

Trideseta divizija je bila ustanovljena 6. oktobra 1943 kot Goriška oziroma 27., nato je dobila oznako 32.,
zadnjega januarja 1944 pa končno številčno oznako 30. divizija

29

Tone Ferenc, Razmere v Sloveniji jeseni 1943, v: Slovenska novejša zgodovina 1, str. 686.

30

Stanko Petelin, Enaintrideseta divizija, Ljubljana 1985.

31

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Narodni heroji, str. 289; Franc Črnugelj – Zorko, Na zahodnih mejah
1943, Ljubljana 1986 (dalje: Črnugelj, Na zahodnih mejah 1943), str. 120; Franjo Bavec – Branko, Bazoviška
brigada, Ljubljana 1970, str. 61–64.

32

AS 1546, šk. 18; Naši narodni heroji – junaki ljudske revolucije, Borec, (1953), št. 9–10, str. 280; Črnugelj, Na
zahodnih mejah 1943, str. 134; Klanjšček, Deveti korpus, str. 75–90; Damijan Guštin, Dokončno izoblikovanje partizanske vojske in njeno bojevanje, v: Slovenska novejša zgodovina 1, str. 728. Glej tudi: Boris Mlakar,
Pohod 30. divizije NOV in POJ v Beneško Slovenijo, Ljubljana 1984.

33

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Narodni heroji, str. 289; Črnugelj, Na zahodnih mejah 1943, str. 120.

34

Lado Ambrožič – Novljan (1908–2004) je bil generalmajor JLA in vojni zgodovinar. Pred drugo svetovno
vojno je bil učitelj na Dolenjskem. Leta 1941 je postal član partije, med vojno pa je bil politični aktivist
v novomeškem okrožju OF, politični komisar 5. grupe odredov in Gubčeve brigade (1942), komandant
Gubčeve brigade 1942–1943, 1. operativne cone (1943) operativnega štaba pri Glavnem štabu NOV in POS
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Albert Jakopič – Kajtimir in kurirja 9. korpusa leta 1944 na Vojskem (Muzej novejše zgodovine Slovenije)

gačnik.35 Oba sta bila na omenjenih položajih tudi februarja 1944, ko je postal
načelnik štaba Jakopič. Njemu so bili organizacijsko podrejeni vsi štabni odseki.
Jakopičeva naloga je bila voditi njihovo delo, tj. delo operativnega, obveščevalnega, sanitetnega, propagandnega in sodnega odseka ter odsekov za zveze in za ka-

za zahodno Slovenijo, 3. operativne cone in 9. korpusa (1943–1944) ter načelnik Glavnega štaba NOV in
POS (1944). Ob koncu vojne je bil član delegacije v Prekmurju. Leta 1952 je v Beogradu končal Višjo vojaško
akademijo in bil po koncu vojne med drugim namestnik komandanta vojnega letalstva JLA in upravnik
civilnega letalstva.
ES, 1. knjiga, Ljubljana 1987, str. 56).
35

Janez Hribar – Tone Pogačnik (1909–1967) je bil družbenopolitični delavec in narodni heroj. Pred drugo
svetovno vojno je bil med organizatorji Društva kmetskih fantov in deklet in kmečko delavskega gibanja
na Notranjskem. Leta 1939 je postal član KPS, med vojno pa je bil med drugim namestnik komandanta in
politični komisar Šercerjevega bataljona, politični komisar Notranjskega in Krimskega odreda, Šercerjeve
brigade, namestnik političnega komisarja 18. divizije, 9. in 7. korpusa. Na Zboru odposlancev slovenskega
naroda v Kočevju je bil izvoljen v plenum OF in v slovensko delegacijo za Avnoj. Po koncu vojne je bil med
drugim minister in je imel funkcije v različnih družbenopolitičnih organizacijah
ES, 4. knjiga, Ljubljana 1990, str. 53.
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dre. O njihovem delovanju je moral poročati političnemu komisarju in poveljniku
korpusa oziroma njunima namestnikoma. Jakopičeva namestnika sta bila Peter
Stante – Skala36 in Jože Klanjšek – Vasja.37 O delovanju štaba korpusa pod Jakopičevim vodstvom je Zdravko Klanjšček zapisal: "Organizacija štaba korpusa je
bila zelo razvejana. Najbrž gre največ zaslug za skladni in vsestransko premišljeni
razvoj organizacije korpusa njenemu načelniku štaba Albertu Jakopiču – Kajtimiru, ki je bil na tej dolžnosti od marca 1944 do konca vojne. Pod njegovim vodstvom
je korpus v skladu z geografskimi značilnostmi operativnega prostora našel tiste
oblike organizacije, ki so zagotavljale njegov obstoj in maksimalni razvoj. Te oblike organizacije so tudi pri zaveznikih vzbujale veliko občudovanje." Jakopič je bil
načelnik štaba 9. korpusa do konca vojne in je v poročilu štabu 4. armade o bojih
za osvoboditev Trsta in Slovenskega Primorja 13. maja 1945 ugotovil, da "štaba
9. korpusa pravzaprav ni več, ker je kot tak razformiran."38 Ob koncu vojne se je
namreč 9. korpus preimenoval v tržaško vojno področje. Poveljstvo 4. armade je
31. divizijo pritegnilo v svojo sestavo, 30. divizija je bila razpuščena, njeno moštvo
pa so vključili v 1. divizijo Knoja.39
Štab 9. korpusa je 25. in 26. julija 1944 sklical širše posvetovanje divizijskih in
brigadnih starešin v Dolu pri Čepovanu. Po referatih poveljnika korpusa Ambrožiča in načelnika štaba korpusa Jakopiča so razpravljali o dvigu strokovne usposobljenosti vojske in starešin, o uvedbi strožje discipline, spoznavanju sovražnikove taktike in protiukrepov ter analizirali dotedanje akcije korpusa. Dva meseca
kasneje, 15. septembra 1944, se je Jakopič z 18 odposlanci enot 9. korpusa in s
tedanjim poveljnikom korpusa Stanetom Potočarjem – Lazarjem40 udeležil zbora
36

Peter Stante – Skala (1914–1980) se je leta 1928 zaposlil v tovarni Westen v Celju in od leta 1931 deloval
v društvu Svoboda. Dve leti kasneje je bil sprejet v KPJ, leta 1934 aretiran in zaradi politične dejavnosti
obsojen na dve leti zapora. Leta 1941 je postal član okrajnega komiteja KPS v Celju. Nasledil je komandanta
celjske čete Vrunča in jeseni 1941 postal namestnik komandanta 1. štajerskega bataljona, nato namestnik
komandanta 2. štajerskega bataljona in spomladi 1942 2. grupe odredov. Do marca 1943 je bil namestnik
komandanta 4. operativne cone, nato 1 leto sekretar pokrajinskega komiteja KPS za severno Slovenijo in
vmes za kratek čas politični komisar in komandant 4. operativne cone. Od marca do julija 1944 je bil namestnik komandanta 18. divizije, nato do decembra 1944 namestnik komandanta 9. korpusa in do junija 1945
komandant 4. operativne cone. Leta 1947 je končal Vojno akademijo M. V. Frunze v Sovjetski zvezi, 1952
pa še Višjo vojaško akademijo JLA v Beogradu. Po vrnitvi iz Sovjetske zveze je bil med drugim načelnik štaba
in kasneje komandant 4. armade. Bil je nosilec partizanske spomenice 1941 in odlikovan z redom vojne
zastave.
ES, 12. knjiga, Ljubljana 1998, str. 270–271.

37

Jože Klanjšek – Vasja (1917–1965) je bil polkovnik JLA in narodni heroj. Decembra 1941 je odšel v partizane v Polhograjsko hribovje in naslednje leto postal član KPS. Bil je namestnik komandanta Notranjskega
odreda, Kočevskega odreda in Šercerjeve brigade. Od decembra 1943 je poveljeval 14. diviziji in bil nato
komandant 31. in 30. divizije ter namestnik komandanta 9. korpusa. Po koncu vojne je bil komandant in
načelnik štaba divizije. Po demobilizaciji je delal v gospodarstvu. Leta 1950 je končal Višjo vojaško akademijo
v Beogradu. Bil je nosilec partizanske spomenice 1941.
Enciklopedija Slovenije, 5. knjiga, Ljubljana 1991, str. 83.

38

Klanjšček, Deveti korpus, str. 64, 91–93, 169, 172–173, 469; Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni na Slovenskem, 2 (19), Ljubljana 1997, str. 684–696.

39

Ljuba Dornik Šubelj, Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo, Ljubljana 1999, str. 146.

40

Stane Potočar – Lazar (1919–1997) je bil generalpolkovnik JLA in narodni heroj. Marca 1942 je odšel k partizanom. Med drugim je bil komandant bataljona in Gubčeve brigade, po kapitulaciji Italije septembra 1943
pa komandant 31. divizije in 9. korpusa. Po koncu vojne je bil komandant sil Jugoslovanske armade v coni B
Julijske krajine oziroma coni B Svobodnega tržaškega ozemlja. Bil je komandant divizije v Mariboru od 1957
do 1964, poveljnik vojaškega področja, poveljnik armade v letih 1971 in 1972, med letoma 1973 in 1979 pa
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Albert Jakopič z ženo Antonijo, rojeno Kunčič, po
poroki avgusta 1944 na
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na Veliki Lazni v Trnovskem gozdu, kjer je 155 odposlancev izvolilo pokrajinski
narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje.41
Jakopič je sodeloval v vseh večjih akcijah korpusa na Primorskem. Poleg že
omenjenih akcij v Baški grapi med pomembnejše akcije sodijo na primer napadi na sovražnikove postojanke in komunikacije v Soški dolini, Idriji, Hotedrščici,
Godoviču in Črnem vrhu, boji pozimi 1944 v Vipavski dolini in Trnovskem gozdu,
v Dolomitih in Goriških Brdih. V sodelovanju z enotami 4. armade se je Jakopič
udeležil tudi zaključnih bojev za osvoboditev Gorice, Trsta, Tržiča in Gradeža, kjer
se je kot eden prvih višjih oﬁcirjev srečal s predstavniki zavezniške vojske in generalom Hardingom. Jakopič se je dvajset let kasneje spominjal, da Harding "skoro ni
mogel verjeti, da je mesto (Tržič, op. avtorice) osvobojeno. Še bolj je bil presenečen,

načelnik generalštaba JLA. Leta 1946 je končal Višjo vojaško šolo v Sovjetski zvezi, v Beogradu pa leta 1952
Višjo vojaško akademijo. Bil je nosilec partizanske spomenice 1941.
ES, 9. knjiga, Ljubljana 1995, str. 193.
41

Klanjšček, Deveti korpus, str. 144, 258.
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Albert Jakopič sedi prvi z desne (Muzej novejše zgodovine Slovenije)

ko sem mu kot zavezniški oﬁcir povedal, da je v Tržiču vzpostavljena že tudi oblast."
Po osvoboditvi Trsta je bil kratek čas komandant tržaškega vojnega področja.42
Po koncu vojne je Jakopič opravljal pomembne politične in državne funkcije. Do avgusta 1945 je bil inštruktor centralnega komiteja KPS v Ljubljani. Avgusta 1945 je politbiro ustanovil komisije pri centralnem komiteju KPS, med njimi
vojaško komisijo in Jakopič je postal sklicatelj komisije. Bil je tudi član organizacijsko-tehnične komisije, ki je imela nalogo pripraviti volitve v konstituanto.43
Nato je odšel za kratek čas na Primorsko, kjer je bil do oktobra 1945 organizacijski sekretar okrožnega komiteja KPS za Primorsko. Nato je bil do aprila 1946
sekretar okrožnega komiteja KPS Maribor in član plenuma okrožnega odbora OF
v Mariboru. Tedaj je odšel ponovno Ljubljano, kjer je do novembra 1946 opravljal
naloge organizacijskega sekretarja izvršnega odbora OF za Slovenijo, leta 1947 pa
je postal tudi član sekretariata izvršnega odbora OF. Od konca leta 1946 do aprila
1951 je bil načelnik organizacijsko-inštruktorskega oddelka pri centralnem komiteju KPS.44

42

AS 1546, šk. 18; Narodni heroji, str. 289; Albert Jakopič – Kajtimir, Primorska vabi, Borec, (1953), št. 8, str.
225–226; Primorski slovenski biografski leksikon 19, Gorica 1993; Zadnja ofenziva borcev v Slovenskem
Primorju, Razgovor z Albertom Jakopičem, Borec, (1965), št. 5, str. 455–461.

43

Jera Vodušek Starič, Prevzem oblasti 1944–1946, Ljubljana 1992, str. 295, 297.

44

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Darinka Drnovšek, Zapisniki politbiroja CK KPS/ZKS 1945–1954, Viri 15,
Ljubljana 2000 (dalje: Drnovšek, Zapisniki politbiroja), str. 38, 79, 90–91; Iz okrožnega odbora OF Maribor,
Vestnik, 28. december 1945, str. 2.
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Leta 1946 je bil prvič izvoljen za poslanca ljudske skupščine in nato do leta
1963 še trikrat. Na drugem zasedanju ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije (LRS) decembra 1947 so poslanci obravnavali tudi poročilo mandatnoimunitetnega odbora, ki je med drugim poročal o izvedbi dopolnilnih volitev na
priključenem ozemlju v Slovenskem primorju: "Ljudska skupščina je s prisrčnimi
manifestacijami odrešenemu primorskemu ljudstvu soglasno potrdila mandate
novoizvoljenih ljudskih poslancev iz Slovenskega Primorje." Med 25 novoizvoljenimi poslanci je bil namreč tudi Albert Jakopič. Bil je tudi član izvršnega sveta
skupščine Socialistične republike Slovenije (SRS). Med letoma 1950 in 1953 je bil
poslanec Sveta narodov v Ljudski skupščini Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ) v Beogradu in član Sveta federacije (1967–1974).45
Na seji izvršnega odbora OF sredi februarja 1953 je bil Jakopič imenovan za organizacijskega sekretarja Glavnega odbora (predsedstva) Socialistične zveze delovnega
ljudstva (SZDL). To funkcijo je opravljal v letih 1953 in 1954. Po priključitvi cone B
Julijske krajine Jugoslaviji leta 1954 je odšel v Koper, kjer je bil med letoma 1954 in
1962 sekretar okrajnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Koper, bil pa je
tudi član okrajnega ljudskega odbora Koper. V letih 1962 in 1963 je opravljal funkcijo
predsednika Glavnega odbora SZDL Slovenije. Od leta 1963 do 1965 je bil ponovno
organizacijski sekretar centralnega komiteja ZKS in nato do oktobra 1966 sekretar za
organizacijsko-politični sektor pri centralnem komiteju ZKS. Oktobra 1966 je bil na
plenumu centralnega komiteja ZKS izvoljen za predsednika predsedstva centralnega
komiteja ZKS; funkcijo je opravljal do decembra 1968.46
Bil je delegat drugega, tretjega in četrtega kongresa KPS/ZKS ter delegat na
petem, šestem in sedmem kongresu KPJ/ZKJ.47 Leta 1948 je bil na drugem kongresu KPS izvoljen za člana centralnega komiteja KPS in bil član do 1968; bil pa
je tudi član izvršnega komiteja centralnega komiteja ZKS. Med letoma 1958 in
1969 je bil tudi član centralnega komiteja ZKJ, v letih 1968 in 1969 pa tudi član
predsedstva centralnega komiteja ZKJ; od novembra 1967 do marca 1969 član
komisije za razvoj in organizacijo ZKJ pri centralnem komiteju ZKJ. Leta 1954 je
postal član izvršnega komiteja centralnega komiteja ZKS. Centralni komite ZKS je
na zasedanju plenuma sredi oktobra 1966 sprejel spremembe v organizacije partije: uvedena sta bila 16-člansko predsedstvo centralnega komiteja ZKS in 8-članski izvršni komite. Tedaj je Albert Jakopič postal predsednik centralnega komiteja
ZKS in tako zamenjal Miho Marinka, ki je vodil partijo od leta 1947.48
Jakopič je bil v letih 1950 in 1951 pomočnik ministra za trgovino LRS. Od
aprila do oktobra 1951 je bil direktor Glavne uprave za trgovino in preskrbo LRS.

45

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Drugo redno zasedanje Ljudske skupščine LR Slovenije, Vestnik, 19.
december 1947, str. 2.

46

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Drnovšek, Zapisniki politbiroja, str. 265, 273, 280, 306; Narodni heroji,
str. 289; Brane Kozina, Republiški upravni organi v LRS od 1945 do 1953, Ljubljana 1996, str. 176; Kongres
OF Slovenije bo 11. in 12. aprila, Večer, 18. februar 1953, str. 4; Reorganizacija vlade LRS, Vestnik, 9. oktober
1951, str. 1–2; Izvoljeni organi CK ZK Slovenije, Večer, 18. oktober 1966, str. 3.

47

AS 1589, šk. 4542.

48

AS 1546, šk. 18 AS 1589, šk. 4542; Zdenko Čepič, Politični zapleti zaradi poskusov reform, v: Slovenska novejša zgodovina 2, str. 1044–1045.
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Oktobra 1951 je postal Jakopič predsednik Sveta vlade LRS za blagovni promet
in na tem položaju zamenjal Viktorja Avblja; funkcijo je opravljal do novembra
1955. Na zasedanju ljudske skupščine LRS 8. oktobra 1951 so poslanci med drugim sprejeli sklep o ustanovitvi Gospodarskega sveta LRS in Jakopič je bil tedaj
s posebnim ukazom imenovan za člana tega sveta.49 Bil je član komisije ljudske
skupščine FLRJ za sistem in organizacijo blagovnega prometa. Bil je tudi član komisije za tolmačenja zakonov pri ljudski skupščini LRS in član komisije za ustavna
vprašanja v skupščini SRS. 50
Jakopič je bil član komisije predsedstva centralnega komiteja ZKS za preučevanje zgodovine, član glavnega odbora OF in član izvršnega odbora pri Glavnem
odboru SZDL Slovenije, član predsedstva Republiške konference SZDL ter predsednik sveta za ohranjanje in razvijanje revolucionarnih tradicij in spomeniško
varstvo pri Republiški konferenci SZDL. Tako je na primer februarja 1977 sodeloval na ustanovnem zboru sveta za razvijanje in prenašanje tradicij narodnoosvobodilnega boja v Mariboru, ki ga je ustanovilo predsedstvo občinske konference
SZDL januarja 1977. Kot predsednik sveta za ohranjanje revolucionarnih tradicij
je govoril na svečani seji Zgodovinskega društva Slovenije ob trideseti obletnici
izhajanja Zgodovinskega časopisa, ki je bila 25. marca 1977 v veliki dvorani ljubljanskega Magistrata.51 V osemdesetih letih je ohranjanje in prenašanje revolucionarnih tradicij narodnoosvobodilnega boja Jakopič videl takole: "Prenašanje
revolucionarnih tradicij NOB na mladi rod je ena pomembnih političnih nalog, ki
jo moramo uresničevati v vseh okoljih življenja in dela mladih. Ob svetlih zgledih iz
naše medvojne in predvojne revolucionarne preteklosti pa nikakor ne smemo pozabljati tudi na razvoj v povojnem obdobju naše socialistične graditve, ko so junaki
borbe postali junaki dela. Nobena izmed revolucionarnih pridobitev nam ni bila
dana enkrat za vselej. Za vsako se moramo vedno znova boriti. Ne smemo pozabljati, da gre pri tem tudi za idejno borbo." Na slavnostni seji Republiške konference SZDL 25. aprila 1985 je prejel Jakopič odličje OF za "revolucionarni prispevek
med NOB in za pionirsko delo pri podružbljanju revolucionarnih tradicij."52
Od leta 1945 do 1962 je bil član glavnega odbora Zveze borcev narodnoosvobodilne vojske Slovenije, član republiškega odbora Zveze borcev Slovenije in
njegovega predsedstva. Bil je tudi predsednik Turistične zveze Slovenije (1954–
1960) in predsednik Turistične zveze Jugoslavije (1964–1968). Za svoje delo je Jakopič ob devetdesetletnici Turistične zveze Slovenije leta 1995 prejel spominsko
plaketo. Aprila 1978 je bil imenovan za predstavnika družbene skupnosti v svetu
Muzeja ljudske revolucije v Ljubljani.53

49

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Drnovšek: Zapisniki politbiroja, str. 265, 273, 280, 306; Narodni heroji, str.
289; Kongres OF Slovenije bo 11. in 12. aprila, Večer, 18. februar 1953, str. 4; Izvoljeni organi CK ZK Slovenije,
Večer, 18. oktober 1966, str. 3.

50

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542.

51

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Tradicije niso preteklost, Večer, 8. marec 1977, str. 8; Ohranjanje tradicij,
Večer, 26. marec 1977, str. 5.

52

AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; J. (v članku samo začetnica imena avtorja) Slodnjak, Svetli zgledi, Večer,
19. januar 1983, str. 9; Odličja dvajseterici, Večer, 26. april 1985, str. 3.
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AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Zdaj so na vrsti društva, Večer, 5. oktober 1995, str. 28.

666

S tudia
H istorica
S lovenica

Jakopič je bil od leta 1963 do 1965 član odbora izvršnega sveta SRS za obrambo. Konec šestdesetih let se je začelo oblikovanje sistema teritorialne obrambe in
izvršni svet Skupščine SRS je 20. novembra 1968 ustanovil Štab za splošni ljudski
odpor SRS, imenoval je njegove člane in mu zagotovil denarna sredstva za delovanje. Člane je komisija za vsenarodno obrambo pri centralnem komiteju ZKS izbrala že 25. septembra: načelnik štaba je postal generalmajor v pokoju Bojan Polak
– Stjenka,54 politični komisar pa Albert Jakopič. Zgodovinar dr. Damijan Guštin
ugotavlja, da je "vodstvena struktura teritorialne obrambe v veliki meri temeljila na
znova aktiviranih poveljnikih partizanske vojske, funkcije političnih komisarjev pa
so opravljali politični funkcionarji ZKS." Med letoma 1968 in 1974 je Jakopič opravljal različne funkcije v štabu za splošni ljudski odpor SRS, bil pa je tudi predsednik
in član komisije za splošni ljudski odpor pri centralnem komiteju ZKS.55
V februarja 1969 sprejetem zakonu o ljudski obrambi so bile oborožene sile
razdeljene na Jugoslovansko ljudsko armado (JLA) in teritorialno obrambo. Del
pristojnosti in obveznosti glede obrambe je bil s tem zakonom prenesen na republike. Čeprav se vodilni vojaški poveljniki niso strinjali z odvzemom pristojnosti JLA, je bilo pomembnejše vprašanje opremljanja in oboroževanja teritorialne
obrambe. SRS je zagovarjala stališče, da je potrebno teritorialno obrambo opremiti s sodobnim orožjem, vendar jugoslovanska vojaška industrija ni bila sposobna
zagotoviti zadostne količine orožje in opreme. Zato je začela teritorialna obramba
iskati možnosti za nakup orožja v tujini, a je to presegalo njena pooblastila in pristojnosti. Ko je novica dosegla vrh JLA, je ta o tem obvestil vrhovnega poveljnika
Josipa Broza Tita, ki je avgusta 1969 zahteval pojasnilo in Jakopič ga je nekaj dni
kasneje tudi poslal. Leta 1972 je bil ob prizadevanjih odstraniti Staneta Kavčiča
odkrit skrivni sklad Glavnega štaba teritorialne obrambe in afera je ponovno izbruhnila. Pri preiskavi je sodelovala Služba državne varnosti, vendar neposredne
odgovornosti Kavčiča ni mogla ugotoviti in je kot kompromisno rešitev predlagala razrešitev poveljnika teritorialne obrambe Polaka in političnega komisarja Jakopiča. Oba sta nase prevzela odgovornost in sta po seji sekretariata centralnega
komiteja ZKS decembra 1973 napisala odstopni izjavi, februarja 1974 pa sta bila
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Bojan Polak – Stjenka (1918) je bil politični delavec, generalmajor in narodni heroj. Leta 1940 je končal šolo
za rezervne oficirje v Sarajevu. Po začetku vojne se je vključil v OF. V začetku leta 1942 je postal komandir
čete in komandant polbataljona Šercerjevega bataljona, junija 1942 prvi komandant Notranjskega odreda, sredi julija komandant 3. grupe odredov in ob ustanovitvi Šercerjeve brigade njen prvi komandant.
Novembra 1943 je postal načelnik operacijskega oddelka Glavnega štaba NOV in POS, od marca 1944 do
konca 1945 pa je bil komandant divizije Vojska državne varnosti oziroma kasneje 2. divizije Knoja. Med
letoma 1946 in 1948 je obiskoval Višjo artilerijsko vojno akademijo v Moskvi in jo 1952 končal v Zagrebu.
Od 1964 do 1968 je bil veleposlanik v Nemški demokratični republiki. Od 1968 do 1973 je bil eden od organizatorjev splošnega ljudskega odpora in komandant Glavnega štaba Teritorialne obrambe Slovenije. Bil je
predsednik zveznega odbora Zveze borcev in predsednik Zveze borcev Slovenije. Bil je nosilec partizanske
spomenice 1941 in reda vojne zastave.
ES, 9. knjiga, Ljubljana 1995, str. 63.
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AS 1546, šk. 18; AS 1589, šk. 4542; Damijan Guštin, Vloga oboroženih sil, v: Slovenska novejša zgodovina 2,
str. 1076.
Več o tem glej: Božo Repe, Jutri je nov dan : Slovenci in razpad Jugoslavije, Ljubljana 2002; Božo Repe,
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Razvojna pot teritorialne obrambe Republike Slovenije, v: Zbornik predavanj XXVIII. podiplomskega tečaja
kirurgije za zdravnike splošne medicine, Ljubljana 1992, str. 77–85.
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razrešena.56 Kot piše brigadir Bogdan Beltram sta želela Polak in Jakopič "slovensko teritorialno obrambo organizirati kot sodobno izurjeno in dobro oboroženo
silo. To pa ni bilo pogodu takratni JLA in se je čutila ogroženo." Zato so Jakopiča leta
1973 zamenjali kot političnega komisarja Štaba za splošni ljudski odpor SRS, ker
se je "boril za Slovenijo, kot se je med narodnoosvobodilnim bojem boril na raznih
dolžnostih za Slovenijo in Slovence."57
Jakopič je bil tudi predsednik začasne komisije izvršnega sveta SRS za pripravo zakona o narodni obrambi (1969–1971). Pred razpravo v skupščini marca
1971 je v uvodnem razmišljanju k osnutku zakona o splošnem ljudskem odporu
Jakopič poudaril: "Koncept splošnega ljudskega odpora je v današnjih okoliščinah
v obrambnem pomenu edina možna in uspešna oblika odpora celotnega prebivalstva, po drugi strani pa je sestavni del krepitve procesa v katerem se družbi vračajo
obrambne funkcije in ki spreminja klasično pojmovanje oboroženih sil. Ta koncept
pomeni dosledno in ustvarjalno uporabo bogatih izkušenj iz NOB v naših sedanjih
razmerah in je izraz potrebe naše samoupravne družbe."58
Politik in pomemben partijski funkcionar Franc Šetinc je 6. oktobra 1989 v
pobudi za politično rehabilitacijo predsedstvu centralnega komiteja ZKS predlagal, da sklepa o politični rehabilitaciji Bojana Polaka in Alberta Jakopiča.59 V obrazložitvi je med drugim zapisal, da sta Polak kot komandant Štaba za splošni ljudski
odpor SRS in Jakopič kot njegov politični komisar odstopila z odgovornih funkcij
po seji sekretariata centralnega komiteja ZKS 16. novembra 1973. V gradivu je bila
med drugim obtožba, da sta z "nelegalnim zbiranjem sredstev v tujini omogočila,
da 'neidentiﬁcirane subverzivne obveščevalne in druge sile oblikovale zaključek,
da se Slovenija ilegalno oborožuje ob pomoči in sodelovanju političnih emigrantov, da akcijo skrivajo pred pristojnimi dejavniki JLA, da za to akcijo stoji slovensko
politično vodstvo in da se vse to ne dogaja brez vednosti Edvarda Kardelja'." Šetinc
je v predlogu za rehabilitacijo tudi zapisal, da so na podlagi tega gradiva sprejeli
sklepe, ki so se kasneje izkazali za "krivične."60
Jakopič je bil po demobilizaciji 6. julija 1945 preveden v čin rezervnega podpolkovnika in od leta 1944 ni napredoval. Novembra 1949 je načelnik kadrovske
uprave pri centralnem komiteju KPS Ivo Svetina predlog za napredovanje Jakopiča v čin rezervnega polkovnika utemeljil predvsem s političnimi dejstvi. Med
drugim je zapisal, da je Jakopič "eden onih naših partijskih funkcionarjev, ki je še
davno pred vojno brez neke globlje ideološke marksistično – leninistične naobrazbe začutil potrebo po razredni problematiki. /…/ Po svojem socialnem poreklu je bil
blizu delavskemu razredu, ker je občutil celo krivice obstoječega družbenega reda
na samem sebi, je bil celo subjektivno povsem revolucionarno razpoložen. Doba
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Damijan Guštin, Vloga oboroženih sil, v: Slovenska novejša zgodovina 2, str. 1076–1078.
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Beltram, Narodni heroj Albert Jakopič, str. 51.
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NOB mu je vsled tega takoj od začetka nudila vse možnosti, da je ta svoja nastrojenja pravilno usmerjal. Zato je, razumljivo, v najkrajšem času postal član Partije,
ki jo je nedvomno dobesedno vzljubil. V Partiji in s Partijo je delal že v času NOB le
razvoj po vojaški in politični liniji. Po osvoboditvi se je ves čas do danes razvijal na
partijskem delu in je danes eden od naših največ obetajočih partijskih kadrov, ki
ima pred seboj še velik razvoj. /…/ Danes je načelnik org. instruktorske uprave CK
KPS in je bil na II. kongresu KPS izvoljen za člana CK KP Slovenije."61
Tudi predlog za napredovanje v čin rezervnega generalmajorja v začetku sedemdesetih let je bil utemeljen z Jakopičevim političnim udejstvovanjem in ne
toliko z njegovim delom na vojaškem področju: "V NOV je bil tov. Jakopič komandant brigade in divizije. Zadnja njegova vojaška funkcija pa je bila načelnik štaba
IX. korpusa. Sedaj opravlja od leta 1968 funkcijo političnega komisarja Glavnega štaba SR Slovenije za SLO (splošni ljudski odpor, op. avtorice) in je član Sveta
federacije in predsednik komisije CK ZKS za splošni ljudski odpor. Funkcija političnega komisarja Glavnega štaba zahteva generalski formacijski čin, predlog pa
je utemeljen tudi s tem, da je bil tov. Jakopič predsednik SZDL Slovenije, vrsto let
član Izvršnega biroja CK ZKS in pred prevzemom funkcije političnega komisarja
Glavnega štaba predsednik predsedstva CK ZKS in član predsedstva ZKJ. Njegove
vojaške funkcije so prišle do izraza v NOV, zlasti pa v zadnji sovražnikovi ofenzivi
marca 1945 na Primorskem na IX. korpus, njegove politične sposobnosti po vojni,
kar izpričujejo funkcije, ki jih je opravljal, njegove vojaške in politične sposobnosti
pa pri opravljanju njegove sedanje funkcije."62 V arhivskih dokumentih ni podatka, da bi bil Jakopič povišan v čin generalmajorja; najvišji čin, ki ga je dosegel je čin
rezervnega polkovnika.63
Jakopič je prejel številna odlikovanja. Bil je nosilec partizanske spomenice
1941, odlikovanja, ki so ga prejeli udeleženci narodnoosvobodilne vojne od leta
1941. Julija 1953 je bil odlikovan z redom narodnega heroja "za brezprimerni heroizem v borbi proti ljudskim sovražnikom in za dokazano junaštvo in zasluge v
NOB od leta 1941 do 1945."64 Red narodnega heroja je uvedel Vrhovni štab z ukazom avgusta 1943 in so ga lahko dobili izjemno pogumni posamezniki, ki so sodelovali oboroženem boju proti okupatorjem in njihovim sodelavcem, tudi umrli
v taboriščih in zaporih ter enote, organizacije in mesta. Dobil je še red partizanske
zvezde I. in II. stopnje (red partizanske zvezde s srebrnim in z zlatim vencem), s
katerim so bili odlikovani poveljniki. Ob dvajseti obletnici upora proti okupatorju
leta 1961 je Tito odlikoval Jakopiča z redom republike z zlatim vencem. Odlikovan je bil še z redom bratstva in enotnosti prve stopnje, z redom ljudske armade z
lovorovim vencem (1972) in z redom za vojaške zasluge druge stopnje. Leta 1974
je dobil red zaslug za narod z zlatim vencem, za "revolucionarno delo ob življenjskem jubileju." Sekretar izvršnega komiteja predsedstva centralnega komiteja ZKS
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Naši heroji – junaki ljudske revolucije, Borec, (1953), št. 9–10, str. 280.
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Franc Šetinc je v predlogu za odlikovanje opisal Jakopičevo delovanje v času druge svetovne vojne in funkcije, ki jih je opravljal po vojni. Prejel je še red za hrabrost, poljsko odlikovanje (1947), romunski red Tudor Vladimirescu, italijansko
odlikovanje in zlato značko zveze rezervnih vojaških starešin.65
Jakopič je sodeloval pri pripravi prvega slovenskega Vodnika po partizanskih
poteh. Kot vodja uredniškega odbora je za to delo leta 1979 prejel Kajuhovo nagrado. V sedmih letih je pri nastajanju Vodnika sodelovalo 28 sodelavcev, organizacije Zveze združenj borcev, zveze rezervnih oﬁcirjev, zgodovinarji, muzeji in
veliko osnovnih šol. Od leta 1984 je bil tudi predsednik šestčlanskega uredniškega
odbora, ki je pripravljal drugo dopolnjeno izdajo Vodnika.66
Jakopič je bil častni občan občine Nova Gorica. Umrl je 9. oktobra 1996.67
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Mateja Čoh
ALBERT JAKOPIČ – KAJTIMIR ROŠKI

SUMMARY
Albert Jakopič – Kajtimir Roški (1914–1996) studied at the Faculty of Law in Ljubljana; however, he did not complete his studies because of the outbreak of the Second World War. In 1939
he completed school for reserve o# cers and became a Second Lieutenant. He became a Liberation Front activist from 1941 and a member of the Communist Party of Slovenia not long after
he joined the Partisans in March 1942.
During the war he was ﬁrst Commander of a Company in Dolenjska, then Commander of
the 1st Battalion of the Detachment of Zahodna Dolenjska and soon the Commander of the
Detachment of Zahodna Dolenjska. At the end of 1942 he went to Primorska, where he became Commander of the Detachment of Soška in January 1943, Commander of the Detachment
of Južna Primorska in February, and Commander of the Gregorčič Brigade in May. He went to
Dolenjska for a short period of time in August 1943, where he became Lieutenant Political Commissar of the 15th Division. He returned to Primorska in the autumn of 1943 and was ﬁrst Commander of the Goriška (30th) Division; between March 1944 and the end of war he was Chief
of Sta# of the 9th Corps. He participated in important battles in Primorska and led two Partisan
expeditions into Beneška (Venetian) Slovenia and Rezija. With the 9th Corps he participated in
the actions in Baška grapa, the attacks on enemy strongholds and communications in Soška dolina, Idrija, Hotedrščica, Godovič and Črni vrh, and in the ﬁghting in the winter of 1944 in Vipavska dolina and Trnovski gozd, in Dolomiti and Goriška Brda. In liaison with the units of the 4th
Army, Jakopič participated in the ﬁnal battles for the liberation of Gorizia, Trieste, Monfalcone
and Grado, where he was one of the ﬁrst high-ranking o# cers to meet the representatives of the
Allied Forces and General Harding.
After the war he was a high political and party functionary. Inter alia, he was elected several
times as a deputy to the People’s Assembly of the People’s Republic of Slovenia, he was a member
of the Executive Council of the Socialist Republic of Slovenia, delegate of the Council of Nations
in the People’s Assembly of the Federative People’s Republic of Yugoslavia in Belgrade and a
member of the Federation Council. Between 1950 and 1951 he was an assistant to the Minister
of Trade. He was an Organization Secretary and President of the Head Committee of the Socialist
Alliance of Working People. He also was a Secretary of the District Party Committees for Primorska, Maribor and Koper, a member of the Central Committee of the Communist Party (League
of Communists) of Slovenia and the Communist Party (League of Communists) of Yugoslavia.
In 1966 he also became President of the Central Committee of the League of Communists of
Slovenia. When the system of Territorial Defence was being formed at the end of the 1960s,
Jakopič became Political Commissar of the Sta# for General People’s Resistance of the Socialist
Republic of Slovenia.
After the demobilisation in 1945 he was ranked as a Reserve Lieutenant Colonel; overall, he
reached the rank of Reserve Colonel. He was awarded several military and civil decorations.
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UDK 94(497.4)"1941/1945":27.725
1.01 Izvirni znanstveni članek

Slovenski duhovniki med vojno in
revolucijo 1941–1945
Tamara Griesser–Pečar
Dr., docentka
Zuckerkandlgasse 38–44/2, A – 1190 Dunaj, Avstrija

Izvleček:

Stališče obeh slovenskih škofov, Rožmana in Tomažiča, je bilo v smislu svetega
pisma strogo legalistično. Zavzemala sta stališče, da iz verskih razlogov ne more
biti sodelovanja z "brezbožnim komunizmom," s čimer se je večina duhovnikov
strinjala. Mlajši duhovniki na podeželju so zaradi nasilja Italijanov in partizanov
celo aktivno posegali v dogajanje, nekateri so recimo delovali v obveščevalni službi. V partizanih je bila samo peščica duhovnikov, ki so bili delno zelo radikalni, kot
kaže npr. 'Spomenica slovenskemu kleru'. Leta 1944 je bila pri Slovenskem narodnoosvobodilnem svetu (SNOS) ustanovljena verska komisija kot organ oblasti,
ki naj bi se mu Cerkev pokorila.

Ključne besede:

Dr. Gregorij Rožman, dr. Ivan Tomažič, lojalnostne izjave, resolucija duhovnikov
poveljstvu slovenskega domobranstva, duhovniki na tradicionalni strani, duhovniki
v NOB, vojni kurati, Metod Mikuž, Jože Lampret, Spomenica slovenskemu kleru,
verska komisija.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 673–702, 104 cit., 4 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in nemški, povzetek nemški).
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Škof Rožman in škof Tomažič
Italijanski okupator je imel povsem drugačen odnos do vere, Cerkve in cerkvenih
predstojnikov kot nemški ter je Cerkvi dopuščal določeno avtonomnost. Kljub
temu se stališče ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rožmana glede okupatorske
oblasti ni bistveno razlikovalo od stališča lavantinskega škofa dr. Ivana Jožefa Tomažiča. Bilo je strogo legalistično v smislu svetega pisma: "Vsak človek bodi višjim
oblastem pokoren; ni je namreč oblasti, razen od Boga, in te, ki so, so od Boga postavljene. Kdor se torej ustavlja oblasti, se upira božji naredbi ..." (Rim 13, 1–2).
Prav tako stališče je zavzela slovenska Cerkev po vojni proti t. i. 'ljudski oblasti'. V
nasprotju z dokazljivimi dejstvi del zgodovinopisja in publicistike Rožmana še danes uvršča med kolaboracioniste, torej izdajalce naroda, Tomažiča pa poveličuje.
Edvard Kocbek je po njegovi smrti v dnevnik zapisal, da je Tomažič "užival splošno
spoštovanje, saj se je dobro držal pred vojno, dobro posebno med vojno."1 Dejansko
je bila okupacija za oba narodnozavedna škofa vsiljeno zlo, pri čemer ne smemo
prezreti odgovornosti, ki sta jo imela do svoje škoﬁje in vernikov.
Rožman je izkusil sovraštvo do slovenstva na lastni koži, saj se je rodil na slovenskem Koroškem. Že v drugem razredu osnovne šole ga je po njegovem lastnem
pričevanju nemški učitelj oklofutal zaradi slovenščine.2 Ker se je pozneje zavzemal za priključitev slovenske Koroške k Jugoslaviji, je moral pred plebiscitom zapustiti Celovec in se zadrževati na slovenskem zasedenem ozemlju Koroške, kjer
je kot konsiliarij vrhovnega vikarja prošta Mathiasa Randla deloval v Dobrli vasi
(Eberndof). Izid plebiscita za Avstrijo je pričakoval in morda se je prav zato odzval vabilu novoustanovljene univerze v Ljubljani, da prevzame mesto profesorja
cerkvenega prava na teološki fakulteti. Novembra 1919 se je preselil v Ljubljano.
Že pred nemškim napadom na Jugoslavijo je dobil od poljskih duhovnikov, ki
so bežali preko Slovenije v Rim, natančna poročila o grozodejstvih, ki so jih počenjali Nemci. Spomladi 1940 je iz Rima prejel kopijo poročila, ki ga je napisal
poljski kardinal Avgust Hlond za papeža. Po vsej verjetnosti je prav to poročilo
Hlond pozneje izdal v knjižni obliki v Londonu pod naslovom The Persecution
of the Catholic Church in German Occupied Poland [Preganjanje katoliške Cerkve
v nemškookupirani Poljski]. Rožman jo je dal tajno natisniti – v slovenščino jo je
prevedel prelat Franc Lukman – in na skrivaj razširjati predvsem med duhovniki.3
Iz poročila 'Reichssicherheitshauptamta', ki je bilo pripravljeno za napad na Jugoslavijo, je razvidno, da so Nemci uvrstili Rožmana med nasprotnike zaradi tega,
pa tudi zato, ker je Hlondu izkazal gostoljubnost na VI. mednarodnem kongresu
Kristusa Kralja v Ljubljani leta 1940.4 Po okupaciji so nemški krogi na Gorenjskem
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Edvard Kocbek, Dnevnik 1949, Ljubljana 1999, str. 93.
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Tamara Griesser–Pečar in France Martin Dolinar, Rožmanov proces, Ljubljana 1996 (dalje: Griesser–Pečar in
Dolinar, Rožmanov proces), str. 45.
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Ilaria Montanar, Il vescovo lavantino Ivan Jožef Tomažič (1876–1949). Ttra il declino dell'imero austroungarico e l'avvento del communismo in Jugoslavia, v: Chiesa e storia 5, Rim 2007 (dalje: Montanar, Il vescovo lavantino Ivan Jožef Tomažič), str. 410–411; Tamara Griesser–Pečar, Slowenische katholische Kirche
1941–1960, v: Die katholische Kirche in Mitteleuropa nach 1945 bis zur Gegenwart, Wien 2006, str. 485.
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grozili, da bo gestapo škofa Rožmana zaprl in odstranil.5
V smislu cerkvenih predpisov je škof Tomažič 16. aprila 1941 poslal "F# hrerju"
nemškega "Reicha"Adolfu Hitlerju "izjavo lojalnostne pokorščine" v svojem imenu,
v imenu duhovščine in katoličanov lavantinske škoﬁje, ker "taka po božjih zapovedih in cerkvenih predpisih pripada suverenu." Prosil je Hitlerja, naj nemške
oblasti upoštevajo "upravičene želje katoliškega prebivalstva obeh narodnosti" ter
zagotovijo obstoj in delovanje katoliške Cerkve. Katoličani se bodo držali apostolskega navodila, ki je zgoraj citirano. In: "Prosim torej predvsem, naj se opravljajo
/…/ molitve /…/ za vse /…/ oblastnike, da bomo živeli tiho in mirno življenje v vsej
pobožnosti in čistosti. To je namreč dobro in všeč Bogu ..." (1 Timotej, 2, 1–3).6
Rožman je 20. aprila 1941 v spremstvu generalnega vikarja Ignacija Nadraha
in stolnega dekana Frančiška Kimovca obiskal Visokega komisarja Emilija Graziolija. K temu ga je silila okolica zaradi strahu, da bi si lahko Italijani škofov molk
razlagali kot sovražnost, zaradi česar bi tako njemu kot Cerkvi grozilo najhujše.7
Proti Grazioliju je izrazil "hvaležnost duhovščine in vernikov," "da je vojaštvo mirno
zasedlo pokrajino, ohranilo red in pustilo svobodo ljudstvu, zlasti v verskem oziru ..." To lahko razumemo tudi kot kritiko tega, kar se je dogajalo na nemškozasedenem ozemlju. Glede na sodelovanje Cerkve z oblastjo je škof poudaril, da je
za katoličane merodajna zgoraj citirana božja beseda (Rim 13, 1). "S tega stališča
priznavam oblast, ki je nad nami, in bomo po svoji vesti radi sodelovali v časno in
večno korist ljudstva, med katero nas je božja Previdnost za duhovnike postavila."8
Že to, da mu je Grazioli vljudnostni obisk naslednji ponedeljek vrnil, kaže povsem
drugačen odnos italijanske oblasti do Cerkve.9
Pisno je Rožman poslal lojalnostno izjavo šele, ko je Italija izdala statut o avtonomiji za Ljubljansko pokrajino (3. maja 1941) in ko so Italijani dali škofu vedeti,
da tako izjavo pričakujejo. Vsebovala je samo to, kar cerkveni zakon določa. Tako
je Rožman statut o avtonomiji vzel "na znanje" in ni ponudil aktivnega sodelovanja. Govoril je le o "Vaših in naših prizadevanjih v prid ljudstva" in na tej osnovi
izrazil svojo "popolno lojalnost."10 Visoki komisar s škofovo izjavo ni bil zadovoljen, zato jo je potvoril in to potvorbo objavil v časopisju, ne da bi sploh informiral
škofa.11 Že naslovljenec se razlikuje, saj je škof svojo izjavo naslovil na visokega
komisarja, medtem ko je potvorba nagovorila direktno Mussolinija, s katerim
škof nikoli ni imel stikov. Originalno besedilo je bilo v svojem bistvu popolnoma spremenjeno, češ da je škof "z velikim veseljem" izvedel, da je bilo slovensko
zasedeno ozemlje priključeno Italiji, poleg tega govori o "brezpogojni vdanosti in

Griesser–Pečar, Stanislav Lenič), str. 73; Reichssicherheitshauptamt, Jugoslawien, 12 e.
5

Nadškofijski arhiv v Ljubljani (NŠAL), Zapuščina msgr. Jagodic; Jera Vodušek Starič, 'Dosje' Mackovšek, Viri
7, Ljubljana 1994, str. 23.

6

Nadškofijski ordinariat Maribor (NŠOM), P 8/41, Okupacijski akti, fasc. 1, Zapisi škofa I. J. Tomažiča , P8/VI.

7

Griesser–Pečar, Stanislav Lenič, str. 147.

8

Ljubljanski škofijski list, št. 4–6, 31. 7. 1941, str. 35, in Slovenec, 22. 4. 1941, str. 1.

9

Ljubljanski škofijski list, št. 4–6, 31. 7. 1941, str. 35.

10

Griesser–Pečar in Dolinar, Rožmanov proces, str. 53.

11

Slovenec, 6. 5. 1941, št. 106a, str. 1; Jutro, 6. 5. 1941, str. 1.

675

T. Griesser–Pe~ar: Slovenski duhovniki med vojno in revolucijo 1941–1945

Dr. Gregorij Rožman (NŠAL)

sodelovanju" in da naj "božji blagoslov pride na Vaše delo, nad ves veliki italijanski
narod ter nad slovensko ljudstvo, ki bo pod okriljem Rimskega Imperija lahko živelo in se razvijalo."12 Čeprav je bil sodišču že leta 1946 predložen originalen tekst,
se potvorba v publicistiki še po zlomu komunističnega režima trdovrtano drži.
Argumentira se celo z izredno naivno trditvijo, da škof leta 1941 proti objavi ni
protestiral, kar je za avtorje očitno dokaz, da teza o potvorbi ni resnična.13

12

Griesser–Pečar in Dolinar, Rožmanov proces, str. 52.

13

Božo Repe v svojem učbeniku za IV. razred gimnazije, Naša doba. Oris zgodovine 20. stoletja, Ljubljana 1997,
objavil faksimile potvorbe brez komentarja; isto najdemo tudi v publikaciji Narodnoosvobodilni boj v slovenskem narodovem spominu, Slovenski zbornik 2007, ur. Janez Stanovnik idr., Ljubljana 2007, str. 351–352.

676

S tudia
H istorica
S lovenica

V Mariboru je šef civilne uprave dr. Siegried Uiberreither škofa Tomažiča v
spremstvu kanonika Ivana Žagarja sprejel 19. aprila 1941, tri dni po omenjenem
pismu Hitlerju. Škof je želel doseči izpustitev zaprtih duhovnikov oz. vsaj boljše
ravnanje z njimi, zato je pisno in ustno zaprosil, da šef civilne uprave po možnosti odredi skrajšanje internacije zaprtih duhovnikov oz. da se duhovnike zasliši
in izpusti.14 Uiberreither je te prošnje osorno zavrnil, ker se po njegovem mnenju
duhovniki niso ukvarjali z dušnim pastirstvom, temveč s politiko. Označil jih je za
"hujskaške duhovnike" in kot glavnega hujskača imenoval pokojnega dr. Antona
Korošca. Uiberreitherjev moto je bil: "/.../ vse kar je lahko nemštvu na poti, mora
izginiti – tudi duhovniki." Svetoval je škofu, da se prilagodi okoliščinam in si poišče duhovnike drugje, npr. da prosi za pomoč sekovskega škofa. Napovedal je, da
ne bo trpel slovenskih učiteljev in uradnikov in da bo nemščina predpisan jezik
tudi v v cerkvah. Ni upošteval škofovega ugovora, da se je Cerkev v mestih, kjer so
živeli nemški občani (Ptuj, Maribor, Celje), že prej posluževala tudi nemščine, in
je zavrnil škofov predlog, da se vsaj v prehodnem času dovoli dvojezičnost, ker po
njegovem mnenju na Štajerskem ni bilo "čistih" Slovencev kot na Kranjskem in
na jugu. Tega dejstva ne izpodbija niti jezik, ki ga imenuje "windisch." Poudaril je,
da nemški Reich ne potrebuje ljudi, ki se ne čutijo za Nemce. Odločno je odklonil
tudi Tomažičevo željo po vpogledu v akte, da bi lahko v določenih primerih interveniral.15 Podobno neuspešen je bil škofov obisk pri komandantu gestapa 8. maja
1941, kjer mu je bilo rečeno, da ima gestapo dovolj obremenilnega gradiva proti
zaprtim duhovnikom, npr. stenograme pridig.16
Tomažič je večkrat interveniral pri referentu za verske zadeve, dr. Hillingerju.
26. aprila 194117 je vložil ponovno pisno prošnjo za zaprte duhovnike ter 14. maja
obiskal še zveznega vodjo Heimatbunda Franza Steindla, ki mu je nedvoumno povedal, da Nemci slovenske manjšine na Spodnjem Štajerskem ne priznavajo in da
bodo vsi voditelji slovenstva odpeljani, ker ne more ostati nihče, ki bi lahko oviral
novo politično ureditev. Poudaril je, da je bil škof sam sicer vedno politično korekten, kar pa ne velja za večino njegove duhovščine, ki se je ukvarjala s politiko.
Svetoval mu je, naj se obrne na sekovskega škofa, da mu ta pošlje kakih sto duhovnikov kot nadomestilo za izseljene. Pri tem Steindl ni pozabil poudariti, da se
nemški duhovniki ne bodo smeli naučiti slovenščine, saj bodo morali te kraje sicer
takoj zapustiti. Tomažič je nastopil dokaj pogumno: "Bog me je tukaj postavil za
škofa, izpolnil bom svoje dolžnosti in branil svoje pravice dokler me sila ne odstrani
ali mi papež ne zaukaže, da naj rezigniram." Ponovil je načelno gledanje Cerkve
na oblast in poudaril, da se bo trudil z novim redom lojalno sodelovati, če mu bo
pri tem dana možnost, da vedno izpolni cerkvene predpise. Steindl se je poslovil z
besedami: "Vi ste vojak Cerkve – jaz sem vojak Adolfa Hitlerja." Na to je škof odgo-

14

NŠOM, P 8/41, 19. 4. 1941.

15

NŠOM, P 8/41; Miloš Rybá# , Nacistični ukrepi zoper duhovščino lavantinske škofije 1941–1945, v: Zbornik
ob 750-letnici mariborske škofije : 1228–1978 (dalje: Rybá# , Nacistični ukrepi zoper duhovščino lavantinske
škofije), str. 79–82.

16

NŠOM, P 8/41, X. in XII.

17

NŠOM, P 8/41, VIII.
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voril: "Bog daj, da najdemo platformo, na kateri lahko delujemo v slogi."18
Tudi sekovski škof dr. Ferdinand Pawlikovski je 21. junija 1941 zaradi slabe
verske oskrbe župnij na Spodnjem Štajerskem – od 240 župnij je bilo samo 90
zasedenih – in zaradi zaprtih duhovnikov pisno interveniral pri Uiberreitherju.
Menil je, da se bodo tisti duhovniki, ki si niso naprtili posebne krivde, po izpustu
iz zapora obnašali lojalno. Za tako "širokogrudno dejanje" bi po mnenju graškega
škofa Nemci dosegli simpatije večjega dela Spodnje Štajerske.19
Rožman sicer ni imel dostopa do nemško zasedenega dela ljubljanske škoﬁje,
zato ga je administrativno upravljal kapitularni vikar krške škoﬁje dr. Andreas Rohracher, v ljubljanski pokrajini pa je imel pri okupatorju vsaj na začetku določen
vpliv, ker so Italijani imeli drugačen odnos do Cerkve kot Nemci. V nasprotju s Tomažičem je imel v času italijanske okupacije vedno stike z Vatikanom in bil trikrat
celo tam.20 Že kmalu potem, ko je izvedel, kaj se dogaja z duhovniki na Štajerskem
in Gorenjskem (in na prošnjo Tomažiča), se je Rožman obrnil na Sveti sedež, da
pri Nemcih posreduje ne samo za zaprte duhovnike svoje škoﬁje, ampak tudi za
lavantinske. Tako je že 16. maja 1941 vatikanski državni tajnik pri italijanskem
poslaniku interveniral za 350 duhovnikov, vendar brez uspeha, kar je italijansko
veleposlaništvo sporočilo Vatikanu 20. oktobra 1941. Rožman je prosil Vatikan za
posredovanje tudi pri iskanju azila v Dalmaciji ali v Italiji za stare in bolne duhovnike, ki so pobegnili z nemških področij.21 Iz pisma lavantinskega duhovnika Henrika Goričana je razvidno, da je Rožman škofu Tomažiču poslal 1000 RM, skrbel
pa je tudi za lavantinske bogoslovce.22
Rožman je pri italijanskih oblasteh in preko Svetega sedeža interveniral za
otroke, Jude, kler, zapornike, vojne ujetnike, jugoslovanske oﬁcirje, talce, obsojence, internirane v taboriščih Rab (Arbre), Treviso (Monigo), Renicci, Gonars. Do
sedaj lahko imensko oz. po pripadnosti v določene skupine identiﬁciramo kakih
1500 oseb, h katerim moramo prišteti še skupinske intervencije brez številk oz.
imen, tako da je prosil za najmanj 2000 oseb. Šele pred kratkim nam je uspelo
odkriti dokumente, ki jih je škoﬁja dala na razpolago odvetniku po službeni dolžnosti, dr. Alojziju Vrtačniku. Nedvomno dopolnijo sliko Rožmanove pomoči in s
tem dokumente, shranjene v Arhivu Slovenije in Nadškoﬁjskem arhivu v Ljubljani.
Škofov tajnik dr. Stanislav Lenič je v svojih spominih pričal, da je bilo včasih kar
petdeset prošenj na dan in da je škof pomagal vsakomur ne glede na njegovo politično prepričanje. Ker so Italijani to kmalu opazili, je visoki komisar izdal navodilo, naj obravnavajo škofova posredovanja kot posredovanja zasebnika.23 V po-

18

NŠOM, P 8/41, XII.

19

NŠOM, P 8/41, F.B. Seckauer Ordinariat, št. 5435.

20

Že junija 1941 je Rožman poslal v Rim dr. Lenčka, da bi papežu posredoval prva poročila o stanju v ljubljanski
in mariborski škofiji.
Griesser–Pečar, Stanislav Lenič, str. 166.

21

Griesser–Pečar in Dolinar, Rožmanov proces, str. 158–159; Griesser–Pečar, Stanislav Lenič, str. 89.

22

NŠOM, Okupacijski akti, fasc. 1, Pisma duhovnikov dr. Ivanu Tomažiču (1941–1942), št. 12, pismo H.
Goričana škofu Tomažiču; Montanar, Il vescovo lavantino Ivan Jožef Tomažič, str. 443–444.

23

Več o tem: Griesser–Pečar in Dolinar, Rožmanov proces, str. 151–173, 253–270; Tamara Griesser–Pečar,
Rožmanova posredovanja pri okupatorju, v: Rožmanov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje 2003, str.
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ročilu, ki ga je poslal Grazioli na notranje ministrstvo v Rim 18. decembra 1942, je
o škofu pisal, da so različne liste, ki mu jih je poslal Rožman, vsebovale "elemente,"
"ki na noben način niso vredni škofovega priporočila."24
Cerkev je zavzemala stališče, da sicer iz verskih razlogov ne more sodelovati z
'brezbožnim komunizmom', kar pa ni bilo usmerjeno proti tistim, ki jih je komunizem zavedel. Svojega poslanstva Cerkev ni izgubila iz oči. Večina duhovnikov,
tudi na podeželju, je razlikovala med ideologijo in posameznikom ter pomagala
ljudem v takratni stiski ne glede na politično prepričanje in tudi, če je mislila, da
so posamezniki v zmoti. O tem pričajo številne intervencije za zelo različne ljudi, v prvi vrsti seveda intervencije škofa Rožmana samega. Najbolj prominenten
primer je bil Tone Tomšič. Rožman je, tako poroča dr. France Blatnik, redno informiral svetega očeta in vatikansko državno tajništvo o grozodejstvih, ki so jih vršili
Nemci in Italijani. Veliko teh poročil je nesel v Vatikan Blatnik osebno. Na podlagi
originalnih aktov, ki jih je Blatnik leta 1942 prinesel iz pravoslavne patriarhije v
Beogradu, je Rožman v latinščini izdal obširno poročilo o grozodejstvih nad srbskim narodom in ga poslal vatikanskemu državnemu tajništvu. Ta spis je Blatnik
izročil kardinalu Maglioneju, originalne akte pa vršilcu dolžnosti, jugoslovanskemu poslaniku msgr. Nikoli Moscatelliju.25
Rožman je dvakrat obsodil okupatorja direktno. 24. oktobra 1941 je v okrožnici duhovnikom svoje škoﬁje ter tistim, ki so pred Nemci pribežali v Ljubljansko
pokrajino, javno obsodil nasilje nemškega okupatorja. Navedel je, da so župnije
njegove škoﬁje na Gorenjskem izgubile vsa materialna sredstva, da je bil celo Zavod sv. Stanislava zaseden, da je bilo iz 148 župnišč izgnanih 193 dušnih pastirjev,
da so bile iz 14 samostanov in drugih cerkvenih inštitucij izgnane redovnice ter da
je približno 200.000 ljudi moralo živeti brez dušne podpore in brez zakramentov.
Glede na celotno situacijo je Rožman dejal: "Tekom 14 stoletij naš narod ni pretrpel
na tej zemlji kaj hujšega."26
26. septembra 1942 je Rožman predložil visokemu komisarju protestni memorandum zaradi nedopustnega ravnanja Italijanov – streljanje talcev, požigi, aretacije, konﬁnacije – in zaradi uvedbe kolektivne odgovornosti za početje
Osvobodilne fronte. Zahteval je strogo pravičnost in popolno zakonitost v duhu
tradicij rimskega prava, veljavnost predvojnih zakonov, razen v izjemnih primerih,
jamstvo osebne svobode, nedotakljivost stanovanja in lastnine, svobodo kulture,
izpust iz zaporov in internacije vseh, ki so tam nezakonito, vzpostavitev javnega
reda in miru, zagotovitev prehrane, poživitev gospodarstva, omogočanje prometa
s soseščino, podporo družinam vojnih ujetnikov v skladu z mednarodnim pravom, zvišanje pokojnin, samoupravo kulturnih, socialnih in gospodarskih ustanov, redno šolanje mladine, ki naj bi bilo avtonomno urejeno in naj bi upoštevalo
narodove posebnosti. Italijani naj bi prenehali z uvajanjem fašističnih ustanov in
dopuščali delovanje domačih kulturnih in socialnih ustanov. Visoki komisar naj bi
301–314; NŠAL, Zapuščina škofa dr. Gregorija Rožmana, Prezidialni arhiv.
24

Arhiv Republike Slovenije (AS) 1788, Visoki komisar, fasc. 2.

25

NŠAL, Zapuščina msgr. Jagodica, prepis nedatiranega pisma dr. Franca Blatnika.

26

Griesser–Pečar in Dolinar, Rožmanov proces, str. 44.
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bil, kot pravi Rožman, "ves divji, da si upa kdo fašistični oblasti delati očitke..."27
Rožman je nameraval javno obsoditi italijanske okupatorje tudi s prižnice. Ko
je bil maja 1942 v Rimu, se je o tem posvetoval s papežem, ki mu je to dejanje odsvetoval, češ da ga bodo Italijani internirali v notranjosti dežele, v škoﬁji pa ne bo
več nikogar, ki bi se zavzemal za ljudi.28
Tomažič takih možnosti ni imel, saj je bil med okupacijo obsojen na molk.
Ker so Nemci izgnali skoraj vse njegove sodelavce, celo njegovega strežnika in
stolnega mežnarja (ostal je samo stolni župnik Umek in prošt Vraber, ki pa je bil
na zdravljenju v Ljubljani), je bil osamljen v škofovski palači. Ves čas okupacije
je odklanjal mesečno plačo, ki mu je sicer pripadala.29 Če bi nastopal proti nemškim oblastem tako, kot je Rožman proti italijanskim, bi se znašel vsaj v zaporu,
če ne v koncentracijskem taborišču. V pogovoru s Steindlom je 5. decembra 1941
ponovil, da kot katoliški škof ne more kršiti božjih zapovedi in cerkvenih predpisov ter da ne more ravnati proti svoji vesti. Seveda tudi ne želi kršiti državnih
zakonov in uredb. Ker je Steindl po tem pogovoru želel, naj škof izda navodilo, da
se odpravi slovenščina v cerkvi, mu je Tomažič odpisal, da bi bilo tako navodilo
proti cerkvenim predpisom, ki zahtevajo, da se dušni pastir v pridigi in katehezi
poslužuje jezika vernikov.30 Znano je tudi, da je Tomažič, ko je bila slovenščina v
cerkvah prepovedana, dal nalog za uporabo latinščine, dokler Nemci niso prepovedali tudi tega.
Škof Tomažič je 10. junija 1941 vložil prošnjo za sprejem v Štajersko domovinsko zvezo (Steirischer Heimatbund).31 Po vsej verjetnosti je to storil zato, da
reši deportacije vsaj nekaj duhovnikov in zaščiti tiste redke, ki so smeli ostati. To
lahko sklepamo iz datuma njegove prošnje, ki jo je napisal po prvem transportu
izseljencev in pred deportacijo duhovnikov na Hrvaško oz. v Srbijo. Duhovniki
so bili v prvem valu izseljeni iz Rajhenburga šele 5. julija 1941. Iz lavantinske
škoﬁje je bilo izseljenih 366 svetnih in redovnih duhovnikov, iz ljubljanske 205.
Odklonilni odgovor na prošnjo je dobil šele 27. februarja 1942, v katerem je bila
nakazana možnost poznejšega vstopa, če se bo kot "zaščitnik" (Schutzangeh# riger) nemškega Reicha primerno obnašal.32 Načelno Nemci duhovnikov niso
sprejemali v 'Heimatbund', kot je škofu povedal Steindl že 5. decembra 1941.
Tomažič je 24. aprila 1942 zveznega vodjo Heimatbunda Steindla prosil, naj mu
razloži razliko med državljani in zaščitniki ter poudaril, da iz rajhovskega uradnega lista taka kategorija ni razvidna. Rybá# sklepa, da je s tem hotel dati neke
vrste lekcijo Steindlu, ker je komaj verjetno, da škof ne bi poznal uredbe, ki je
bila objavljena 13. novembra 1941 v uradnem listu šefa civilne uprave, v kateri

27

Prav tam, str. 69–70, 56, 244–245.

28

Okrožno sodišče Ljubljana, Kr 541/46-8, pismo dr. Janka Arnejca, 29. 5. 1946; Griesser–Pečar in Dolinar,
Rožmanov proces, str. 46, 156.

29

Rybá# , Nacistični ukrepi zoper duhovščino lavantinske škofije, str. 71.

30

NŠOM, P 8/41, št. 1597/41. "... lingua et sermoni communi fidelium captui accomodata," 1332 CIC (Codex
Iuris Canonici), str. 1917.

31

NŠOM, P 8/41, Vrsta dogodkov (25.III. – 1.VIII.1941). Začetek vojnega stanja.

32

NŠOM, P 8/41, Steirischer Heimatbund, Amt f# r Bev# lkerungspolitik, št. 844.
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so bili "zaščitenci" seveda navedeni.33
Brez podlage je trditev, da je Rožman podpiral ustanovitev vaških straž in
domobrancev, Tomažič pa naj bi odločno odvračal ustanovitev domobrancev na
Štajerskem in podpiral OF. Oba škofa sta trdno stala na stališču enciklike Divini
redemptoris (19. 3. 1937), kar pomeni, da ne more biti nobenega sodelovanja z
brezbožnim komunizmom, torej tudi ne z OF, ker je bila vodilna sila v OF komunistična partija. Tudi trditev, da bi se Tomažičev naslednik dr. Maksimilijan Držečnik strinjal z OF, če ne bi bilo komunistov, ni v nasprotju z držo obeh škofov med
vojno.34
Rožman je svoje odklonilno stališče zelo jasno poudaril v pastirskem pismu o
nevarnosti brezbožnega komunizma 30. novembra 1943. Tomažičevo stališče je
bilo še bolj brezkompromisno kot Rožmanovo, nasprotoval je tako domobranstvu
kot tudi OF. Že decembra 1941 je opomnil dušne pastirje – kar je ponovil januarja
1945 – naj se vzdržijo "vsakega nelegalnega ali proti obstoječem redu usmerjenega
dejanja," predvsem pa dejanj, povezanih z nazori in sistemi, ki jih jugoslovanski
episkopat v Zagrebu omenja v pastirskem pismu 12. januarja 1937 in papež Pius
XI. v encikliki Divini redemptoris, ker so taki sistemi "s katolicizmom nezdružljivi."
Dober katoličan mora vsako zvezo s tako smerjo zavračati in vedeti mora, "da se
katoliški duhovnik, ki pri tem prostovoljno sodeluje npr. z izvajanjem verskih opravil, postavi v nasprotje s katoliškim naukom, s cerkveno oblastjo in cerkveno disciplino, zato se katoliško prebivalstvo takih prireditev ne sme udeleževati."35 S tem
se je postavil proti delovanju lavantinskih duhovnikov v NOB, Jožetu Lampretu36
in Francu Šmonu37. Rožmanovo stališče glede tega je bilo drugačno. Metod Mikuž
je brez dovoljenja pristojnega škofa Rožmana šel v partizane in ko je pozneje po
ilegalni poti prosil Rožmana za liturgično posodje za svoje delovanje kot verski
referent v NOB, mu je škof pomagal, saj je bil mnenja, da tudi partizani potrebujejo
dušno oskrbo.38
Z nemškimi okupatorji je imel Rožman manj zvez, vendar je pri njih interveniral za posameznike, npr. za frančiškane in za priorja pleterskega samostana. Dejstvo, da je v odsotnosti nemških vojakov daroval mašo pred prvo domobransko
prisego na Hitlerjev rojstni dan (20. aprila 1944) in da se je udeležil mimohoda
pred nunsko cerkvijo po drugi prisegi (30. januarja 1945), je še vedno izredno
sporno. Na zaveznike je to vplivalo negativno, čeprav Rožman prisege s svojo navzočnostjo ni nameraval poudariti, še manj pa služiti Nemcem. Tam je bil škof dušni

33

Več o tem: Tamara Griesser–Pečar, Razdvojeni narod: Slovenija 1941–1945: okupacija, kolaboracija,
državljanska vojna, revolucija, Ljubljana 2004 (dalje: Griesser–Pečar, Razdvojeni narod), str. 32–47.

34

AS 1405, Osebni fond Jože Lampret, šk. 11, proces Alojz Vrhnjak, 28. 4. 1949; Boris Mlakar, Tomažičev odnos
do Osvobodilne fronte, v: Tomažičev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje 2008 (dalje: Mlakar, Tomažičev
odnos do Osvobodilne fronte), str. 317.

35

NŠOM, Osterbotschaft an die Geistlichen und Gläubigen der Di# zese Lavant, 25. 1. 1945.

36

Jožefa Lampreta (1903–1969) je škof Rožman suspendiral decembra 1943 (Škofijski list, 86), ker je kot
lavantinski duhovnik maševal v ljubljanski škofiji brez dovoljenja pristojnega škofa.

37

Franc Šmon (1907–1985), kot župnijski upravitelj v Špitaliču je bil dve leti pri partizanih.

38

Mikuža je škof sicer junija 1942 suspendiral, ampak ne zato, ker je bil v NOB; vzrok suspenzije je bilo
Mikuževo življenje, ki za duhovnika ni bilo primerno.
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pastir, ki svojih vernikov ni hotel pustiti samih v stiski, in ne politik ali diplomat, ki
mora v prvi vrsti upoštevati politične posledice. Rožman je bil prepričan o zmagi
zaveznikov ter da bo nemški poraz odločen na velikih bojiščih in ne v Sloveniji.
Menil je, da je slovenski narod premajhen za oborožen upor, da se z nasilnim odporom ljudstva proti okupatorju zgolj tvega stroge represalije ter celo usmrtitev
številnih Slovencev.
Ker je OF pod komunistično oblastjo poznala globoko zakoreninjenost Slovencev v katoliški veri, je skušala pritegniti škofa Rožmana. Štirikrat se je obrnila
neposredno nanj, a so prizadevanja trajala do februarja 1943. Že 20. septembra
1942 je dobil odkrito grozilno pismo, v katerem je poudarjeno, da je to "zadnji
opomin." Podpisano je "Politična eksekutiva." Dejansko je Edvard Kardelj tudi po
umoru prejšnjega bana Marka Natlačena 13. oktobra 1942 menil, da se škof še ni
dokončno odločil.39
Razmerje med KP in Cerkvijo je bilo torej že od vsega začetka zelo napeto.
Ko se je Metod Mikuž odločil za odhod med partizane in se je javil, komunisti
najprej niso vedeli, kako naj reagirajo. Kardelj je moral dvakrat izdati navodilo,
naj ga ne likvidirajo. Da strah pred represalijami ni bil neosnovan, kaže Kardeljev
dopis Mačku 1. oktobra 1942: "Duhovne v četah vse postreljajte…" Številke ubitih
duhovnikov nazorno kažejo, da se je dejansko ravnalo v duhu te izjave. Med žrtvami rdečega terorja med vojno je bilo 46 svetnih duhovnikov in 6 redovnih. Za primerjavo: okupatorji so na slovenskem ozemlju s Primorsko vred ubili 24 svetnih
duhovnikov in 10 redovnih.40

Duhovniki na tradicionalni strani
Večina duhovnikov Ljubljanske pokrajine je stala na strani svojega škofa, ni pa se
izpostavljala drugod kot pri pridigah. V tej skupini so bili univerzitetni profesorji, kanoniki, kateheti in samostanski duhovniki, na deželi pa v prvi vrsti starejši
duhovniki. Mnogi so zavzemali stališče, da se Cerkev ne sme ukvarjati s politiko.
Mlajši duhovniki na podeželju, kjer je bilo nasilje iz dveh strani – italijanske in
partizanske – posebno občutno in kjer so se od poletja 1942 naprej ustanavljale
vaške straže, so bili precej aktivni. Stali so ob strani prebivalstvu, intervenirali pri
okupatorju, pomagali pri ustanavljanju vaških straž v obrambne namene podeželskega prebivalstva in podobno.
V Ljubljanski pokrajini so našli zatočišče številni duhovniki iz nemško zasedenega območja, in sicer 95 duhovnikov iz lavantinske škoﬁje, ker je Rožman pri
italijanskih oblasteh posredoval zanje.41 Posamezni duhovniki zato niso bili zaposleni v dušnem pastirstvu, ampak so delovali izven duhovniške dejavnosti ter

39

Griesser–Pečar, Razdvojeni narod, str. 188.

40

France Martin Dolinar, Duhovniki v primežu revolucije, v: Žrtve vojne in revolucije, ur. Janvit Golob idr.,
Ljubljana 2005, str. 65–66.

41

France Martin Dolinar, Slovenska škofa in okupacija, Prispevki za novejšo zgodovino, Slovenci in leto 1941,
(2001), št. 2, str. 206–207.
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Metod Mikuž kot bogoslovec (študijsko leto 1932/33) ob 50-letnici Cirilskega društva (NŠAL, Fotografska
zbirka, št. 66).

celo aktivno posegali v dogajanje in se delno ukvarjali z obveščevalno službo oz.
opravljali kurirske posle. Tako je Anton Duhovnik, ki so ga Nemci zaprli, umrl leta
1945 v Mauthausnu, France Malovrh, ki so ga aretirali partizani, je bil na Kočevskem procesu oktobra 1943 obsojen na smrt in justiﬁciran, duhovnik lavantinske škoﬁje Henrik Goričan je bil v nemških in italijanskih zaporih ter v koncentracijskem taborišču Dachau, ker je delal za obveščevalno službo Slovenske legije, ki
je bila usmerjena proti okupatorju. Vzdrževal je tudi zvezo med obema škofoma
in bil kar dvajsetkrat pri Tomažiču ter na pobudo škofa Rožmana na Štajerskem
in Gorenjskem ilegalno opravljal tudi dušnopastirsko službo.42 Dr. France Blatnik je ohranjal zvezo najprej z beograjsko škoﬁjo in tja dostavljal denar, pakete
in pošto, nato pa z Vatikanom; zaprli so ga partizani in Italijani, bil je v zloglasnem zaporu Regina Coeli in izpuščen po intervenciji kardinala Maglioneja, ki je
Blatnika poznal osebno, ker je ta nekajkrat pri njem interveniral proti fašističnim
in nacističnim grozodejstvom v Sloveniji. V Novem mestu je vodil domobranski
list Za blagor očetnjave, ki je ideološko pobijal komunistično ideologijo. Prirejal

42

Takoj ko se je Henrik Goričan (1915–1962) vrnil iz koncentracijskega taborišča Dachau, ga je zaprla nova
oblast in ga na božičnem procesu obsodila na 15 let odvzema prostosti s prisilnim delom, leta 1948 pa za isto
stvar na smrtno kazen z ustrelitvijo in stalni odvzem vseh državljanskih pravic. Pozneje je bil pomiloščen in
julija 1955 pogojno izpuščen. Za posledicami zapora je leta 1962 umrl. Več o tem: Tamara Griesser–Pečar,
Cerkev na zatožni klopi: sodni procesi, administrativne kazni, posegi 'ljudske oblasti' v Sloveniji od 1943 do
1961, Ljubljana 2005, str. 108–110, 132–138.
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je tudi protikomunistična zborovanja.43 Manjša skupina duhovnikov se je preveč
vmešavala v vojaške zadeve – Franc Glavač, Karel Wolbang, Nande Babnik, Anton
Šinkar, Franc Kupljenik. Anton Petrič, župnik v Mirni peči, je pričal, da je škoﬁjski
ordinariat duhovnikom priporočal mirovanje, da ne bo še več požganih vasi in da
ne bodo Italijani poslali še več ljudi v internacijo. Kot zgled so postavljali Češko,
kjer prav zaradi mirnega zadrževanja takih žrtev ni bilo.44
Vojnega kurata Petra Križaja je škof zaradi pritožb odstavil, dejstvo pa je, da
Križaj ni nekritično odobraval vsega, kar se je dogajalo na protikomunistični strani; zaradi pretepanja zapornikov je energično interveniral pri šefu policije Lovru
Hacinu.45 Zoper kurata Šinkarja so bile številne pritožbe, da je zgolj oﬁcir in ne
duhovnik. "Škof ga je pod pretnjo suspenzije klical na odgovor in ga trdo prijemal," se
je spominjal Lenič.46 Šmihelski kaplan Karel Wolbang je prevzel mesto tajništva pri
domobranstvu, bil je adjutant Vuka Rupnika po 8. septembru 1943 in je moral to
mesto pod pritiskom škoﬁjskega ordinarijata v prvih dneh januarja 1944 odložiti,
ker duhovnik ni bil primeren za mesto vojaškega pomočnika.47
Nande Babnik je skupaj s kaplanom Francem Brulcem, Janezom Urbančem
in drugimi maja 1942 osnoval protikomunistično taborišče, "s čemer je bil dan in
ustanovljen temelj vsem nadaljnim protikomunističnim edinicam, ki so se čez tri
mesece formirale v Novem mestu kot MVAC."48 Po prihodu Nemcev v Novo mesto
19. novembra 1943 je postal šef obveščevalne službe pri poveljstvu SD III. bataljona. Sestavil je osebno kartoteko za Novo mesto in večino občin tega okraja. Ko je
bil štab zožen, je ta oddelek prišel pod civilno upravo. Po izjavi Nandeta Babnika
pri zaslišanju 14. januarja 1944 sta bila z glavarjem mnenja, da se je proti komunizmu treba boriti radikalno in brezkompromisno ter da se naj ne upošteva intervencij. Ko Nemci niso več hoteli ﬁnancirati te službe, sta 9. januarja 1944 glavar in
Babnik odločila, da preide del obveščevalne službe pod kompetenco žandarmerije, del pa ostane podrejen glavarju. Babnik naj bi kot referent ostal pri glavarju.
Še isti dan je bil v obveščevalni pisarni večji sestanek, ki se ga je udeležil poleg
glavarja in Babnika še bivši župnik v Stopičah Jožef Smolič, njegov bivši kaplan in

43

Salezijanca dr. Franca Blatnika (1899–1977) so ob italijanski kapitulaciji partizani najprej zaprli, a še isto noč
izpustili, vodil je pogajanja med partizani in vaškimi stražami. Hotel jih je združiti proti Nemcem. Pozneje je
bil na Turjaku in se rešil s skupino, ki je prišla v Ljubljano. Pred Nemci se je umaknil nazaj k partizanom, ti pa
so ga zaprli, ker se je postavil proti njim. Bil je v zaporu v Škofljici, v Grosupljem, v Trebnjem, v Novem mestu,
v Breitenau, v Brečni vasi in Stični, kjer so ga rešili Nemci in domobranci s svojo ofenzivo. Od takrat je bil pri
domobrancih v Novem mestu. Leta 1945 je v Avstriji deloval v raznih begunskih organizacijah v taborišču v
Spittalu, leta 1947 je odšel v Rim, kjer je bil ravnatelj Kalistovih katakomb do junija 1953.
AS III, ZA, dr. France Blatnik; Public Record Office (PRO), Foreign Office (FO), 371/59400, 8758, The truth
about the proces against 'colaborators' at Ljubljana, Franc Blatnik, Peggez–Lienz, 6. 1. 1946.

44

AS III, ZA-600-12?, Bivše meščanske stranke, mapa 12, izjava Antona Petriča, str. 667–668 (dalje: Petrič).

45

AS III, 80-6-K, Dr. Lovro Hacin, 6690.

46

Griesser–Pečar, Stanislav Lenič, str. 164.

47

AS III, ZA-600-1, Bivše meščanske stranke, mapa 12, Anton Petrič, str. 675; Griesser–Pečar, Stanislav Lenič,
str. 165; Okrožno sodišče Novo mesto, Ko 267/46-47.

48

Okrožno sodišče Novo mesto, Ko 267/46-47, 6, Babnikovo gradivo, ki je bilo zaseženo v arhivu Kmečke
pisarne. Glej tudi: AS 1931, Dok. Sove, II 0002638 itd.
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vojni kurat Janez Urbanč ter kurat Ivan Hrovat49, kapiteljski vikar Janez Oblak, vojaški poročevalec Lojze Strle, urednika pisarne Logar in Zakonjšek ter pomočnik
intendanta Ferdo Avsec.
Med bivšimi oﬁcirji jugoslovanske vojske in člani prejšnjih protikomunističnih edinic kot MVAC oz. legij so bila trenja. Moštvo ni zaupalo jugoslovanskim
oﬁcirjem, ki v komunistični borbi niso bili prekaljeni, oﬁcirji pa so nasprotovali
napredovanju tistih, ki niso imeli vojaške izobrazbe. V ta spor se je vmešal Babnik,
postavil se je na stran legij in proti jugoslovanskim oﬁcirjem. Na njegovo pobudo
je bila sestavljena spomenica, ki so jo podpisali kurati pri vojnih edinicah. Zaradi
te spomenice so bili odstavljeni Babnik, Brulc in Urbanč50. Ostal je samo kurat
Anton Frelih.
Varnostna straža v Novem mestu pod komando G. Mihevca je Babnika na
podlagi prozornih obtožb dvakrat aretirala, prvič 10. in drugič 15. januarja 1944.51
Posebno dramatična je bila druga aretacija, ko so ga zvezanega na rokah in nogah
vrgli na voz in pri belem dnevu odpeljali na žandarmerijo, z voza pa ga nesli v prvo
nadstropje kar z glavo navzdol. Še isti večer je bil interniran v frančiškanskem samostanu. Zanj so se potegnili generalni vikar, prošt Karel Čerin, češ da je Babnik
dober duhovnik, pa tudi komandirji in domobranci vseh petih čet, tako da je bil
17. januarja 1944 izpuščen. Podpolkovnik Josip Dežman, ki je konec januarja prevzel komando od nadporočnika Staneta Zagorška, je zahteval, da vsi odstavljeni
Novo mesto zapustijo do 15. februarja 1944. Babnika je škof odpoklical v Ljubljano
in mu prepovedal hoditi v Novo mesto.52
24. februarja 1944 je 16 duhovnikov in županov z generalnim vikarjem Čerinom na čelu glavnemu poveljstvu Slovenskega domobranstva v Ljubljani v imenu
kmečkega prebivalstva poslalo resolucijo, v kateri so opozorili na to, da je boj proti komunizmu začelo in edino podpiralo kmečko ljudstvo, medtem ko so mesta
ostala v celoti na strani (ali pa so se celo udinjala) komunizmu in da se vojaštvo
mora zavedati, "da smo danes v državljanski vojski, ki se vodi iz narodnega še bolj
pa iz verskega stališča. Zato moramo zahtevati, da se to versko stališče spoštuje in
upošteva od vsega oﬁcirskega zbora, ki se je po večini šele v najkrajšem času pri-

49

Ivan Hrovat (1909–1945) je bil od leta 1941 upravitelj kočevske župnije Polom, partizani so ga že 30. junija
1942 zališevali v Žužemberku, a so ga izpustili.

50

Kaplan Urbanč je 11. februarja 1944 prišel v Ljubljano. Zaradi intervencij iz Novega mesta (predvsem s strani
bivšega komandanta podpolkovnika Dežmana) mu Nemci niso več izstavili potnega dovoljenja. Z dovoljenjem, ki je bilo izstavljeno v Trstu, se je potem 21. aprila 1944 vrnil v Novo mesto, kjer je takoj začel z delom v
Kmečki pisarni. 3. maja 1944 sta ga dva nemška vojaka odpeljala v Ljubljano in izročila v Sicherheitsdienstu.
V sodnem zaporu je bil do 26. maja 1944. Preden so ga izpustili, je moral podpisati izjavo, da Ljubljane ne
bo zapustil. V primeru kršitve so mu grozili s taboriščem Dachau. Za vsem tem naj bi stalo domobransko
vodstvo iz Novega mesta.
NŠAL, Zapuščina nadškofa Antona Vovka, fasc. 3, št. 6, Zapor kaplana Urbanča Janeza.

51

Pri drugi aretaciji so Babniku očitali članek v Slovencu, ki je izšel 12. januarja 1944 pod naslovom 'Novo
mesto v novih razmerah. Komunisti in njihovi prijatelji uvajajo novo taktiko.' V članku je neznani avtor
napisal, da odločni protikomunistični kmetje, ki so tudi trpeli pod komunističnim nasiljem, v Novem mestu
vidijo marsikaj, kar jih zelo bode v oči. Tako se po novomeških cestah sprehajajo ljudje, ki so bili člani partizanske čete in niso bili poslani na prisilno delo. Članek, ki tudi kritizira, da je mesto še vedno polno ruševin,
na koncu izraža upanje, da bo imel tudi v Novem mestu kmalu besedo samo tisti, "ki je na lastnih ramenih
občutil težo komunističnega jarma." Babnik je odločno zanikal, da bi bil avtor omenjenega članka.

52

Griesser–Pečar, Stanislav Lenič, str. 165.
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ključil protikomunističnemu boju: Zato mislimo, da je vsaj neumestno, da vojaškega kurata zvežejo nasilno in odpeljejo po žendarjih, prav tako kot je neumestno,
da kak oﬁcir govori zaničljivo o verskih knjigah in o 'farjih'." Izrazili so željo, da se
upošteva psihološko razpoloženje vojaštva z ozirom na vodstvo. Opozorili so na
to, da moštvo ne zaupa preveč bivšim jugoslovanskim oﬁcirjem, zlasti ne tistim,
ki so se priključili šele po osemnajstih mesecih borbe. Med borbo so namreč protikomunistični borci priznali nad seboj nekatere avtoritete, ki sicer res niso bile
vojaško izvežbane, a so jim zaupali, ker so bili zelo aktivne in načelne ter so prihajale iz kmečkih vrst. "Došleci oﬁcirji" pa bodo med borci vplivni samo, če bodo
znali odkritosrčno sodelovati s starimi borci in prevzeti njihove srčne lastnosti.
Samo tako bodo dosegli večjo disciplino in preprečili pijančevanje, surovost in
podobno. Vsaka nasilnost oﬁcirjev nad starimi borci bo vzbudila odpor in razkroj
domobranstva. Pismo poudarja, da kmečko prebivalstvo in vojaštvo pričakujeta
odločnejšo borbo proti komunističnim terenskim delavcem in sodelavcem po
deželi. "Tu vidimo še vedno na svobodi ljudi, ki so šli prostovoljno v partizansko
vojsko, pa jih je potem komunistična partija poslala domov, da tu delajo zanje, ali
pa so jih celo naše čete na potu ujele. Zahtevati moramo, da se odstranijo iz naših
mest tudi oni, ki so znani partizanski somišljeniki, pa so kot važnejši komunistični
funkcijonarji delali tajno in jim zato krivde ni mogoče direktno dokazati. Z njimi
naj gre v koncentracijski tabor vsak, ki zanje intervenira. V protikomunistični vojski sodelujejo zgolj samo kmečki sinovi. Ti so prijeli za orožje samo, da zavarujejo
predvsem svoje vasi in domove pred uničenjem, zato je razumljivo, da je vojaštvo
zelo nezadovoljno, da že toliko mesecev leži brezplodno po postojankah v mestih,
med tem ko mestni sinovi ropajo in požigajo kmečke domove."53
Babnik je že od začetka vojne deloval konspirativno. Lep čas je prebil pri šolskih
sestrah de Notre Dame v Šmihelu, ker je bila tam provincialna prednica s. Stanislava
Babnik, njegova rodna sestra. V začetku leta 1945 je bil 53 dni v gestapovskih zaporih, na Rožmanovo in Rupnikovo posredovanje je bil v drugi polovici februarja
izpuščen. Nato je bil še 76 dni v bolnišnici, kot pravi sam, zaradi posledic mučenja
v zaporu. Zdravil se je na infekcijskem oddelku Splošne bolnice v Ljubljani in takoj
zatem na škofov poziv peljal škofa Rožmana na Koroško.54
Vojaške edinice na protirevolucionarni strani so imele vojne kurate, kar je škof
Rožman podpiral, nasprotoval pa je nošenju orožja, čeprav so Italijani kurate oborožili. Pri tem se je razlikoval od višjega vojnega kurata dr. Ignacija Lenčka, ki je (kot

53

AS III, Za-600-1, Bivše meščanske stranke, mapa 12, Anton Petrič, str. 677–678; Okrožno sodišče Novo
mesto, Ko 267/46-47, Babnikova dokumentacija. Duhovniki, ki so podpisali, so bili: Karel Čerin, dekan in
gen. vikar za Dolenjsko; Ivan Petrič, župnik v Mirni peči; Jože Smolič, župnik v Stopičah, Franc Fortuna,
župnik in dekan iz Trebenj; Ivan Hrovat, župni upravitelj v Polomu, Žužemberk; Franc Pahulje, župni upravitelj Št. Peter pri Novem mestu; Franc Pustotnik, kaplan Št. Peter pri Novem mestu; Franc Brulc, kaplan v Št.
Rupertu; Ivan Gerčar, župni upravitelj v Prečni; Janez Mohar, kaplan v Št. Jerneju; Anton Bergant, župnik v
Šmihelu in Franc Golob, župnik in dekan v Kostanjevici. Podpisali so še Ivan Makše, župan iz Mirne peči,
Anton Groza, župan iz Brusnice, Strojin, župan iz Toplic, Anton ?Lusor, župan iz St. Petra, Franc Turk, župan
iz Prečne in Stanko Švajger iz občine Šmihel.
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Studia Slovenica, Arhiv Nandeta Babnika, Babnikovo pismo iz taborišča v Lienzu, 20. 5. 1945. Jakob Kolarič,
Škof Rožman, III.del, Celovec 1977, str. 404. Kolarič piše, da je bil izpuščen marca. Iz pisma s. Marije Alkantara,
šolske sestre de Notre Dame iz Šmihela, z dne 24. 2. 1945 pa zvemo, da je bil takrat že na prostosti. Studia
Slovenica, Babnikov arhiv.
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pravi Lenič) "stal na stališču, da smejo kurati nositi revolverje za samoobrambo, če
bi bili napadeni, zato je sam izposloval sebi in drugim revolverje. Škof je v avdijenci
pri papežu Piju XII. vprašal, če smejo kurati nositi revolver za samoobrambo in mu
je papež odgovoril tako: 'Ali si morete misliti Kristusa z revolverjem?' Škof je to povedal
Lenčku in kuratom, pa so dokazovali, da italijanski kurati nosijo revolver in da je to
le za samoobrambo." Nekako leta 1944 je škof pisal generalnemu vikarju Čerinu v
Novo mesto zaradi različnih pritožb zoper kurate: "Duhovnik, roke proč od vsakega
orožja, to je hudičevo delo."55 Škof Rožman je to stališče potrdil v svojem odgovoru
na proces: "Škof ni nikdar prosil nobene instance, da bi dala duhovnikom revolverje.
Nasprotna trditev je neresnična. Od strani škofa je bilo kuratom prepovedano nositi orožje. V splošnem so se tega tudi držali..."56 Tudi predsednik Pokrajinske uprave
Leon Rupnik je na procesu potrdil škofovo stališče: "Vuk57 mi je dejal, da je mnogo med temi mlajšimi duhovniki, ki boljše poznajo in upravljajo z brzostrelko kot z
monštranco, in vnašajo mnogo škodljivega divjaštva in /.../ banditstva. To je zvedel
tudi škof in mi je sam potrdil ob priliki nekega obiska pri njem /.../ Škof je rekel, da
absolutno ne dovoli, da bi nosili duhovniki orožje in posegali v borbe."58
Zaradi neprimernega delovanja in obnašanja je delal škofu Rožmanu velike preglavice Franc Kupljenik. Lenič se spominja, da je škof zaradi njega odredil preiskavo:
"Ko je slišal iz Kostanjevice, da je kurat Kupljenik bolj oﬁcir kot duhovnik, da je surov
in podobno, je poslal tja dr. Lenčka, naj preišče stvar in ga ukori. Kupljenik pa je dejal: 'Kadar bodo partizani Tebi na domu dva brata ustrelili kot so jih meni, boš tudi
Ti surov z njimi.'" Ohranjen je prepis pisma verskega kurata, stotnika dr. Ignacija
Lenčka, leta 1944 naslovljeno na Kupljenika, ki je bil v 36. četi v Kostanjevici: "Od
več strani sem dobil poročilo, da Vaše ravnanje z ljudmi in sploh Vaše obnašanje ne
odgovarja poslanstvu duhovnika, marveč da je pohujšenje tudi vernim in dobrim
ljudem. Ne vem, koliko te vesti odgovarjajo resnici, ker nimam prilike, da bi stvar
preiskal. Zato Vas samo prosim, da si zelo vzamete k srcu, da bo vse Vaše delovanje
res v skladu z duhovskim stanom, kateremu pripadate, in z duhovskim poklicem,
katerega naj bi vršili v Vaši četi. Prosim Vas tudi, da posvečate več skrbi versko-moralnemu delu med moštvom čete, ki ima to prednost, da ima duhovnike v svoji sredi. Le
pod tem pogojem, da je vaše glavno in prvo delo dejansko duhovniško, Vam ordinarij
dovoljuje ostati v četi. Preiščite sami pred seboj Vaše ravnanje, ne iščite odkod so te
govorice in storite, kar veste, da je prav."59
Tisti, ki so uradno linijo Cerkve zapustili, so bili v manjšini. Slovenska Cerkev ni
simpatizirala z okupatorji, tudi tisti vojni kurati ne, ki so, kot omenjeno, prestopili
mejo tega, kar naj bi duhovnik smel početi. Izjema je Karel Škulj, ki je vodil Kmečko
pisarno v Ljubljani in se je na protikomunističnem zborovanju begunskih kmetov iz
Dolenjske in Notranjske 3. februarja 1944 v Ljubljani v pozdravnem govoru zahvalil
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Griesser–Pečar, Stanislav Lenič, str. 163–164.
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NŠAL 332, dr. Gregorij Rožman, šk. 24, Anmerkungen 11.
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Sin Vuk Rupnik, ki je bil domobranski major.
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AS 1931, Proces Rupnik in soobtoženi, fasc. 925, VII-C.2.
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AS 1931, Dok. Sove, Lm 0142017, Organizacijski štab slov. domobranstva, št. 267/44.
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Rupniku za ustanovitev domobranstva in ga prosil, naj domobranci skupaj z Nemci
očistijo deželo komunističnih tolp. Prosil je Rupnika, naj to željo sporoči Hitlerju.
Pel je slavospev Hitlerju, ki da z visokega prestola gleda na milijonske narode Evrope. Škulj je zagotavljal Rupniku: "Naj bo vodja velike Nemčije prepričan o naši brezkompromisni lojalnosti in volji za sodelovanje v borbi zoper satanski komunizem v
mejah naše domovine /.../ Zato prosimo pomoč proti uničujočemu komunizmu /.../
Zdaj pa smo raztrgani, razkosani, o kako globoko hvaležnost bo zasigurala v kri
slovenskega naroda onemu [Hitlerju], ki je realiziral tisočletni naš sen in stoletni naš
politični program, ki ga je izrazil naš pesnik: združite vse Slovene (Slovence) pod hišo
strehe ene'. V teh hiši pa gospodar naš pokrovitelj general Rupnik."60
Značilna je pritožba SS-Obergruppenf# hrerja Erwina R# senerja 16. oktobra
1944, da je od Rožmana postavljene nove kurate sicer akceptiral, vendar tudi
nakazal, "da je del v Slovenskem domobranstvu dejavne duhovščine ter del novonastavljenih, politično več ali manj angloﬁlsko usmerjen. Smel bi Vas, spoštovani
gospod škof zato prositi, da bi vplivali na te duhovne, da se udejstvujejo le na verskem področju, znotraj Slovenskega domobranstva, in s tem pomagajo borbo proti boljševizmu uspešno nadaljevati."61 Duhovniki so prišli v konﬂikt z nemškimi
okupacijskimi oblastmi ne samo zaradi sovražnega razpoloženja proti okupatorju, temveč tudi zato, ker so po službeni dolžnosti cerkveno pokopavali partizane.
Tako je R# sener sporočil škofu, "da še vedno večje število duhovnikov pokopava
padle bandite z vsemi častmi, kljub temu da jih zdravi del ljudstva brez dvoma
mora označevati za izdajalce in jih tudi tako označuje, tako da to vzbuja vtis, kot
da bi se ti lopovi dejansko žrtvovali za pravično stvar."62 R# sener je odpravil predpise, po katerih je moral biti vsak mrlič pokopan na pokopališču. Dva duhovnika,
za katera je Rožman pri R# senerju 14. septembra 1944 zaman interveniral63, sta
bila odvedena v taborišče: Leopold Čampa, ker se je ponovno "najtopleje zavzel za
bandite in jih je tudi z vso cerkveno častjo na občinskih pokopališčih pokopaval,"
je bil tako priprt in odveden v Mauthausen, ter duhovnik Franc Šeškar, ki je, po
R# senerju, "vplival na Slovensko domobranstvo uničujoče," je prišel v Dachau,64 a
sta oba preživela.

Duhovniki v NOB
Vedno znova se pojavlja trditev, da partizani in komunistična partija (KP) niso bili
usmerjeni proti Cerkvi, da so jamčili svobodo veroizpovedi, da so imeli katoličani
v partizanskih vrstah možnost obiskovati mašo, da so obstajale partizanske zaprisege (Jože Lampret, kurat XIV. divizije, je zaprisegel Rabsko brigado, čemur je pri-

60

AS 1931, Dok. Sove, II0002642.
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NŠAL, Vojaške zadeve, R# sener 16. 10. 1944.

62

NŠAL, Vojaške zadeve, R# sener škofu, 24. 9. 1944.
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NŠAL, Vojaške zadeve, Rožmanovo pismo 14. 9. 1944, odgovor R# senerja 24. 9. 1944.

64

NŠAL, Vojaške zadeve, R# sener 24. 9. 1944; Palme mučeništva, Celje 1994, str. 15–16.
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sosotvoval celo komandant Glavnega štaba Stane Rozman), da so bile tudi druge
slovesnosti in verske svečanosti na osvobojenem ozemlju, pri čemer so sodelovali
vojaki, itn. V resnici je bila le peščica duhovnikov v partizanih. Nekaj duhovnikov
je na začetku podpiralo odporniško gibanje, tako je npr. v partizane šlo tudi šest
trapistov iz Rajhenburga.65 Zgodovinar Boris Mlakar zelo upravičeno opozarja,
da moramo duhovnike, ki so odporniško gibanje podpirali v začetku okupacije,
razlikovati od onih, ki so bili v partizanih še zadnje leto.66 Tukaj so bili poleg verskega referenta v glavnem štabu Metoda Mikuža in Jožeta Lampreta v ospredju še
Franc Šmon67, verski referent IV. operativne cone, Ivan Černetič, verski referent
9. korpusa, Anton Bajt, referent za verske zadeve na Primorskem, Janko Petan68,
vojni kurat XV. divizije NOV, ki je bil prideljen komisiji za verske posle narodne
vlade Hrvatske od 1. oktobra 1944 do 26. julija 1945. Edvard Kardelj je priporočal,
da se kot pri Generalnem štabu NOV in POJ tudi pri Glavnem štabu NOV in POS
določi nekakšnega verskega referenta. Tako je bil verski referent Glavnega štaba
imenovan 12. januarja 1943, septembra istega leta je bil imenovan verski referent
pri štabu XIV. divizije, nato pri IV. operativni coni in IX. korpusu. Partizanom so se
pridružili tudi Ivan Pouh69, župni upravitelj, član IOOF Litija, Viljem Videčnik, vikar, član IOOF Bohor, Franc Petančič, duhovnik – partizan, N. Bratusa, duhovnik
– partizan, bogoslovca diakona Alojzij Lasbaher in Stanko Lorber. 70
Število simpatizerjev OF med duhovščino je bilo nekoliko večje, in sicer predvsem na Primorskem. Dejstvo je tudi, da je bilo pri partizanih veliko vernih ljudi,
ki so hodili k maši, če so imeli priložnost.
Kot že omenjeno, je bil eden od partizanskih duhovnikov Jože Lampret, duhovnik lavantinske škoﬁje, ki je na vseh službenih mestih povzročal težave in prepir, zato ga je škof prestavljal z ene podeželske župnije v drugo. V Mislinjski dolini
je leta 1939 podpisal manifest Zveze delovnega ljudstva Slovenije 'Kaj hočemo' in
oblast ga je priprla. Njegovi farani so prosili škofa Tomažiča, naj se zavzame zanj,
interveniralo je tudi 30 kmetic v okraju Slovenj Gradec. V zaporu je Lampret srečal vrsto komunistov, med njimi Franca Leskovška, ki je omenjeni manifest sestavil.
Po dvanajstih dneh je bil skupaj z drugimi podpisniki izpuščen, razglas pa je oblast
prepovedala. V svojo župnijo se Lampret ni mogel vrniti, ker je bilo njegovo mesto
medtem zasedeno, zato je šel k prijatelju Francu Šmonu, kaplanu na Ojstrici. Od
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Rajhenburški trapisti pričajo, Vestnik 12 (1961), št. 5, str. 94.
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Mlakar, Tomažičev odnos do Osvobodilne fronte, str. 317.
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Franc Šmon je bil kot župnijski upravitelj v Špitaliču dve leti pri partizanih.
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Janko Petan je bil od 25. do 30. aprila 1941 v zaporu v Ptuju, potem je bil deportiran. Bil je kaplan od 13. maja
do 2. novembra 1941 v Dolnji Zeleni, od 13. novembra 1941 do 25. aprila 1942 v Vetovi pri Slavonski Požegi,
potem v Dugem selu pri Zagrebu od 26. aprila 1942 do 11. julija 1943 in končno v Podgoraču pri Našicah od
12. julija do 12. septembra 1943. Na osvobojenem ozemlju po partizanih je bil dušni pastir v Vočinu in verski
referent od 13. septembra 1943 do 9. avgusta 1944, potem vojni kurat v XV. diviziji od 10. avgusta 1944 do
26. julija 1945. Glej NŠOM, Medvojna in povojna leta I, Dopis župnijskega urada Sv. Andraž v Halozah 13. 12.
1945; Škofijski ordinariat Maribor, Kartoteka.
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Ivan (Janez) Povh je po nemški okupaciji šel v Zagorje ob Savi in oskrboval zagorsko in okoliške župnije, ker
so Nemci slovenske duhovnike izselili. 20. julija 1944 je odšel v partizane, bil je partizanski kurat. 31. decembra 1944 so ga Nemci blizu Kresnic na Štancah z desetimi drugimi ujeli in ob Savi ustrelili.
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AS 1643, SNOS, Verska komisija, mapa 6, Spomenica slovenskemu kleru.
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Anton Bajt govori kot član delovnega predsedstva na ustanovnem občnem zboru CMD leta 1949 v Ljubljani.
Levo od Antona Bajta je Jože Lampret (NŠAL, Društva in ustanove, št. 68).

tam ga je poklical na zagovor mariborski škof, ker pa svojega podpisa ni bil pripravljen preklicati, je bil policijsko izgnan na Hrvaško, kjer je deloval v senjsko-modruški škoﬁji.71 Že leta 1941 se je pridružil osvobodilnemu gibanju, 1943 je prišel nazaj v
Slovenijo in šel k partizanom, kjer je postal verski referent v kulturniški skupini XIV.
divizije. Lampreta je škof Rožman, ordinarij ljubljanske škoﬁje, 25. oktobra 1943 suspendiral, ker je brez predhodne jurisdikcije pristojnega ordinarija spovedal v ljubljanski škoﬁji (kanon 874) in oznanjeval božjo besedo (kanon 804).72
Zanimivo je, da se njegovo ime pojavi na seznamu komunistov za desetletje
1920–1930, ki ga je sestavil France Klopčič.73 Lampret je bil na celjski gimnaziji
član socialnega krožka dijaškega društva 'Razor', člani katerega so se povezovali z
delavskimi gibanji, Jugoslovansko strokovno zvezo, s socialdemokrati okrog glasila Naprej itn. Že na drugem sestanku društva je imel referat o delavskem gibanju
v Jugoslaviji. Oktobra 1924 je bil kot novinar navzoč na procesu proti trboveljskim delavcem, obtoženim zaradi spopada z organizacijo 'Orjuna'. Potem se je še
kot gimnazijec udeležil predvolilnega zborovanja v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah,
o čemer je poročalo Jutro in ga imenovalo, zaradi česar je bil izključen iz vseh slo-
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Marija Dornik, Duhovnik in revolucionar. Nekaj postaj na življenjski poti Jožeta Lampreta, Borec, (1991), št.
10/11, str. 921–923.
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Upošteva se takrat veljavni Zakonik cerkvenega prava 1917, ur. Alojzij Odar, Ljubljana 1944.
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France Klopčič, Desetletja preizkušenj, Ljubljana 1980, str. 411.
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venskih gimnazij in je sedmi in osmi razred dokončal na srbski gimnaziji v Čupriji,
kjer je tudi maturiral. Jeseni 1925 se je vpisal na pravno fakulteto v Ljubljani in
se po dveh semestrih prepisal na teološko fakulteto. Tam je srečal sošolce Jožeta
Brileja, Franca Šmona, Edija Kocbeka. Lampret naj se za bogoslovje ne bi odločil
iz lastne želje, temveč zaradi materinega siljenja, saj mu je grozila, da mu ne da denarja za študij, če ne gre v lemenat. Po pripovedovanju Klopčiča je pred vstopom
v bogoslovje partiji predložil v odobritev predlog: podati se v semenišče in tam
širiti komunistične nazore ter pridobivati pristaše za komunistično partijo. Komunistom se je ta, kot pravi Klopčič "nov in nenavaden" predlog, zdel "razumen
in sprejemljiv." Potem je Lampret odšel v mariborsko semenišče, kjer nekaj časa
ni imel stikov s partijo, je pa pridobival somišljenike.74 Iz Kardeljevih Zbranih del
izvemo, da so se poleti 1932 bogoslovci Jože Lampret, Franc Šmon in Jože Brilej75
pogovarjali s Kardeljem in Kidričem glede akcijske enotnosti za zmago proletarske revolucije.76 Kardelj leta 1934 piše, da je dobil prošnjo nekega duhovnika za
vstop v partijo.77 To je bil Jože Lampret.78

'Spomenica slovenskemu kleru'
Jože Lampret in France Šmon sta sestavila zelo radikalno spomenico z naslovom
'Spomenica slovenskemu kleru', ki vsebuje ostro kritiko cerkvenega vodstva ter
vrsto predlogov za reformo Cerkve. Obstaja v dveh verzijah: prva je datirana 29.
avgusta 1944 "nekje na Sp. Štajerskem," podpisani so "aktivni partizanski duhovniki" dr. Stanko Canjkar79, Jože Lampret, Ivan Povh in France Šmon. Druga verzija,
datirana 12. decembra 1944, je nekoliko razširjena in ima kar deset podpisnikov,
poleg že omenjenih še podpis Metoda Mikuža, verskega referenta v Vojvodini,
vikarja Vilka Videčnika, člana IOOF Bohor, Franca Petančiča in N. Bratuša, oba
duhovnika in partizana. Kot pri prvi izdaji je tudi tokrat pripomba: "…in več drugih
lavantinskih in ljubljanskih sobratov, ki se nahajajo še na službenih mestih, katerih
imena se iz konspirativnih razlogov ne smejo objaviti."80 Canjkarjevo in Mikuževo
ime sta Lampret in Šmon dodala brez njune vednosti, dotična pa sta kasneje izjavila, da spomenice v takem obsegu ne bi podpisala,81 kar postavlja pod vprašaj
tudi ostale podpisnike.
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Prav tam, str. 281–282.
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Jože Brilej je potem študiral pravo, v partijo je vstopil že konec leta 1932.
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Edvard Kardelj, Zbrana dela, 1. del, Ljubljana 1989, str. 467.
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Prav tam, str. 246.
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Prim tudi: Janez Zdešar, Delovanje komunistov v Sloveniji med Rožmanovim škofovanjem od 1930 do 1941
– Izzivi in odzivi, v: Rožmanov simpozij (v Rimu, septembra 2000), Celje 2001.
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Dr. Stanko Canjkar je od 9. julija 1941 do 19. septembra 1944 služboval v Košani, škofija Trst, od 22. oktobra
1944 do 8. maja 1945 kot profesor za verouk na gimnaziji v Črnomlju, od 8. maja 1945 član, pozneje vršilec
dolžnosti predsednika Verske komisije pri SNOS, ki je bila potem pri Predsedstvu vlade LRS.
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SNOS, fasc. 457, 2. natis, 12. 12. 1944.
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AS 1643, SNOS, fasc. 458/IV b, zapisnik Verske komisije 19. 2. 1945.
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Pisana je v slogu razrednega boja, trdi, da je "prvotno komunistično krščanstvo
/.../ zašlo v kapitalistično krivoverstvo" in da je "Marxov komunizem /.../ nadaljevanje prvotnega krščanskega komunizma." Kapitalizem bo zaradi protislovij nujno propadel in "zavladal bo komunizem, ki je v svojem bistvu istoveten s principi,
na katerih je slonelo prvotno krščansko občestvo." Spomenica sicer pravilno opisuje
preganjanje in trpljenje duhovnikov ter redovnikov pod hitlerizmom, zaplembo
cerkvenega premoženja (tudi v ljubljanski škoﬁji) in podobno, nadalje pa trdi, da je
za vsidranje tega sistema na Slovenskem odgovorno tudi bivše vodstvo klerikalne
stranke ter njenih političnih, gospodarskih in kulturnih ustanov. Vodilna duhovščina je kot vodilna moč omenjene "politične, gospodarske in prosvetne reakcije v bivši
Jugoslaviji" zlorabljala organizacije "v iste reakcionarne svrhe tudi v svojem ožjem
dušnopastirskem delovanju." Vsak fašizem, tudi "klerofašizem," zlorablja vzvišen
Kristusov nauk "za svoje nekrščanske in protinarodne namene." Tudi na Slovenskem
naj bi zlorabljali prižnico, spovednico, šole, organizacije kot je KA za strankarske namene, ustvarjali razdor med verniki in "zmanjševali s tem tudi narodno odpornost in
skupnost, ki je bila v tem kritičnem trenutku slov. narodu tako potrebna ..."
Spomenica kritizira ljubljanskega škofa Rožmana zaradi domnevnega sodelovanja s sovražnikom, njegov obisk pri visokem komisarju, lojalnostno izjavo
itn. Zaradi njegovega stališča verniki niso protestirali, ko je okupator izganjal in
interniral dušne pastirje ter plenil cerkveno imovino, nekateri so se celo udinjali
okupatorju in smatrali za narodno in krščansko dolžnost, da so vstopali v MVAC,
'Steirischer Heimatbund', 'Kärntner Volksbund', 'Wehrmannschaft'. Spomenica
zagotavlja, da komunizem zagotavlja svobodo vere in verskega izpovedovanja,
da je vera v SZ svobodna. Kot pozitivno navaja t. i. "dejstva," kot so ustanovitev
verske komisije, uvedba verouka v šolah, dekanijske konference na t. i "osvobojenem ozemlju," postavitev verskih referentov pri glavnem poveljstvu in edinicah
NOV in POS, izvolitev duhovnikov za narodne poslance slovenskega parlamenta, aktivno sodelovanje NOV in POS pri verskih svečanostih na 'osvobojenem' in
'pol-osvobojenem' ozemlju, javna zborovanja in mitinge s službo božjo v vojski in
med civilnim prebivalstvom, na katerih redno govorijo v OF aktivni duhovniki.
Kot dokaz ji služi miting na Babnem polju, kjer sta poleg verskega referenta XIV.
divizije govorila še domači župnik Anton Črnugelj in župni upravitelj iz Prezida.
V osvobojenih krajih na Spodnjem Štajerskem naj bi versko življenje celo oživelo,
kar je povsem razumljivo, saj so Nemci izselili vse slovenske duhovnike in so ljudje
redko imeli priložnost v cerkvi slišati slovensko besedo.
Spomenica ponavlja vse predsodke o sodelovanju z okupatorjem, ki so v uporabi po vojni, ter citira pisatelja in duhovnika Janeza Jalena z izjavo: "OF je nesreča
za naš narod. In četudi bi bila povsem prosta komunizma, bi bila vendar nesreča,
ker je nesmiselna. Škoda žrtev! " Čeprav pri tem ne negira primata KP, ponavlja
zgodbo o pluralizmu v OF. Kritizira, da so cerkveni dostojanstveniki dopustili delovanje nemških duhovnikov na Spodnji Štajerski, Gorenjski in Koroški, medtem
ko so bili slovenski duhovniki, ki v škoﬁji Ljubljana in Videm tam niso bili inkardinirani, suspendirani. Tukaj spomenica popolnoma ignorira verske potrebe naroda, delovanje nemških duhovnikov in dejstvo, da so se mnogi kljub prepovedi
naučili slovenski jezik, da bi pomagali vernikom.
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Brez upoštevanja zgodovinskih dejstev spomenica napada nekomunistično
stran, imensko voditelje "bivših reakcionarnih strank," na strani SLS bana Marka
Natlačena, škofa Rožmana, podjetnika Bogumila Remca, odvetnika dr. Albina
Šmajda in Miloša Stareta, duhovnika dr. Lamberta Ehrlica, dekana Matijo Škrbca,
industrijalca Ivana Avseneka, poslanca Rudolfa Smersuja ter iz JNZ in sokolstva
Avgusta Praprotnika, Ernesta Kalana itd. "Za čim uspešnejši razmah protinarodnega belogardističnega pokreta zlasti med maso pa so predvsem uporabljali največjo narodno svetinjo, t.j. vero." Cerkveni dostojanstveniki, kot sta škof Rožman in
prof. Lambert Ehrlich, so prevzeli "cerkveno vodstvo proti OFarske bande. V dosego
tega cilja so zastavili ves svoj verski vpliv, priznanje in spoštovanje, ki so ga kot duhovniki uživali med slovenskim vernim ljudstvom. Z izrabljanjem svoje cerkvene
oblasti so pod krinko duhovne pokorščine privezali nase vso podrejeno duhovščino…" Soodgovorni so za "morije nemških švabobranskih gestapovcev. Oni so glavni
krivci, da se je v njihovih ljudeh prebudila zver…" Napada tudi prejšnje cerkveno
vodstvo, češ da je vero izrabljalo že med prvo svetovno vojno, in škofa Rožmana
imenuje kot enega "največjih slovenskih izdajalcev" in "grobokop vere," "škofovsko
mašo"(mašo pred domobransko prisego 20. aprila 1944) pa "največji verski zločin
na Slovenskem." Obsoja vojne kurate in delovanje duhovščine, ki ni naklonjena
OF. Duhovniki, ki niso bili v "beli gardi /.../, so zlorabljali svoj duhovniški poklic na
ta način, da so hodili po svojih župnijah, lazili za našimi enotami, hujskali pred
njimi ljudstvo in branili svojim vernikom, da se vključijo v osvobodilno gibanje ali
da vstopijo v partizansko vojsko. Nasprotno ovajali so naše pristaše italijanskim
oblastem..."
Ne prizanese niti sredincem, s čimer so bili mišljeni duhovniki, ki se pred "narodno oblastjo skrivajo" z neko "politično dezinteresiranostjo." "Menjali so dlako ne
narave," trdi spomenica. So "most med narodom in belo gardo in so prav tako krivi
neštetih žrtev, ki jih doprinaša ljudstvo za fašizem" in "podtalni grobokopi krščanstva na Slovenskem." Razen redkih, ki se že od nekdaj niso zanimali za politiko in
ki "naši oblasti" načelno ne nasprotujejo, so to ljudje "brez vsake hrbtenice, /.../
ljudje brez duhovnega značaja." Popolnoma v tradiciji t. i. 'zaščitnega zakona' z
dne 16. septembra 1941, ki je proglasil vsakogar, ki je deloval proti okupatorju
izven OF in partizanov, za 'izdajalca', pravi spomenica: "Kdor ni za nas, je zoper
nas." In "Naša naloga je, da jim čimprej izbijemo iz rok tudi /.../ podtalno orožje,
da nobenemu izmed njih ne pustimo, da bi ga vihtel celo na odgovornejših mestih
ali celo pri vzgoji novega naraščaja..."
Spomenica postavi trditev: "Program OF je krščanski: Edino v tem je mesto za
vse poštene duhovnike! /.../ Z borbo in zmago OF, katero vodi KPS, se ustvarja novi
svet in lik novega človeka. Vse, kar je bilo dozdaj zastarelega in zaostalega mora izginiti..." Vsebuje vrsto zahtev: "Odpravimo krivoverstvo – reformirajmo krščanstvo
in capite et in membris." Kapitalistov, fašistov in narodnih izdajalcev "ne moremo
priznati kot 'sobrate v Kristusu'. /.../ Tako se bomo pridružili ljudstvu in sodili te
zločine. Ker pa se niso pregrešili samo zoper narod, ampak tudi zoper vero še v
večji meri zato jih moramo soditi tudi pred cerkvenimi sodišči, laike izobčiti, škofe,
duhovnike in klerike pa suspendirati..." V ta sodišča naj se vključijo duhovniki –
člani verske komisije in partizanski verski referenti. Ordinariji naj bodo izbrani iz
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vrst narodnozavednih duhovnikov, nezanesljivi pa naj bodo razrešeni službe. Nad
tem naj bdi verska komisija. Tudi delovanje reakcionarnih redov, npr. jezuitskega
in salezijanskega, naj se prepreči. Če se pokažejo za nepoboljšljive, naj bodo razpuščeni. "Nad vsem bodočim delovanjem cerkve, dostojanstvenikom in znanstvenikom pa naj nova ljudska oblast budno čuva!"
Ker je krščanstvo tako podobno marksizmu in ker je s komunizmom združeno v OF, je potrebno spremeniti sovražno stališče do komunizma. Reformirati
se morajo vse panoge teološke znanosti, če temeljijo na zgrešenih temeljih, predvsem moralna teologija, cerkveno pravo, interpretacije bibilije, patrologija in pisanje cerkvene zgodovine, dosledno tudi celotna liturgija. Podpirati je treba študij ekonomistike na podlagi Marxovih in Hoho# ovih izsledkov. Poleg tega mora
dobiti hierarhičen ustroj demokratsko obliko. Naj ne bo druge razlike kot ta, ki je
nakazana v evangeliju. Vernike naj se potegne v čim tesnejše sodelovanje v liturgiji
in cerkveni upravi, povsod naj se upošteva njihova volja. "Dosledno principu gospodarske enakosti v prvi krščanski občini naj cerkev razbremeni skrbi za svetne
dobrine, t.j. velikega dosedanjega cerkvenega imetja, ki je eden izmed glavnih virov
in vzrokov reakcionarnosti, v kateri živi danes posebno višji kler; obenem pa je bil
to tudi eden izmed razlogov borbe proti veri vsem naprednim strujam, kakor tudi
proti komunizmu. Svečenik naj se popolnoma posveti svoji dušnopastirski službi,
sodeluje pa naj poleg tega pri splošnem dvigu blaginje..."
Avtorji spomenice so predlagali, da se cerkev odpove vsemu nadarbinskemu
in cerkvenemu zemljišču razen vrta, ki se naj na kakršenkoli način kolektivno
upravlja. Dohodki iz zemljišč in drugih najemnin naj se stekajo v poseben fond,
s katerim naj se ﬁnancira kler in cerkvene inštitucije. Vse krščanske cerkve naj se
združijo. Cirilmetodijska ideja ima smisel, čeprav so se vsi dosedanji poizkusi izjalovili. Cerkve naj se na Slovenskem obnavljajo in gradijo "upoštevajoč vse najnovejše izsledke v materialu in načinu podajanja ali ustvarjanja profane umetnosti
in arhitekture /.../ po nekem enotnem slovenskem načrtu, ki naj ustreza potrebam
modernega krščanstva in njegovega življenja in se ravna po predpisih, ki jih bo v
ta namen dala nova ljudska oblast (V.k. [= verska komisija])." Spomenica je hotela
pripisovati tudi zgled cerkve v notranjosti, ki naj bi se morala očistiti vsega kiča,
naj ne bo galerija, dosedanje prižnice naj se ukinejo in podobno. Župnijska cerkev mora biti centralna stavba bogoslužja, podružnice naj izginejo oz. morajo biti
samo podrejenega pomena.
"Stari red svečeništva ﬁzično in duhovno umira. Duhovno umiranje se vrši na
dva načina, da se del duhovščine opredeli za reakcijo, da se proglasi sistem za narodne izdajalce ter se v dušnem pastirstvu tako omogoči in izključi iz narodne skupnosti. Ali pa da se otrese prejšnje reakcionarne navlake in obleče obleko novega
narodnega duhovnika. Vse kar je starega mora izginiti..." Dosedanje semenišče je
bilo po notranji ureditvi podobno "uniformirani klerikalni vojašnici, ali še bolje,
zaporu – samostanu /.../ Tako so bili kandidati za duhovniški poklic odrezani od
vsega realnega življenja, za katerega so bili prav za prav kot bodoči duhovniki namenjeni. /.../ V teh starih bogoslovnih učiliščih so kakor v vseh ostalih drugih zavodih ni vzgajala mladina v kremenite značaje, v odkritosrčne osebnosti, ampak v
lažnjivce in hinavce, ovaduhe ter razne ljubljenčke ravnateljev in ostalega profe-
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sorskega zbora..." Spomenica je primerjala to vzgojo z "dresuro srednjeveških vitezov..." Ti zavodi "niso gradili značajnega in samodejnega pastirja črede, ampak
pohabljenca s skrivljeno hrbtenico osebnega značaja ter ponižnega hlapca svojih
cerkvenih predpostavljenih in političnih oblastnikov. Novi red gradi novega človeka in s tem tudi novega kristjana, tako mora tudi novo bogoslovje z novo vzgojno
metodo in z /.../ reformirano teološko znanostjo, predavano vseskozi v narodnem
jeziku, ustvariti novega duhovnika. Važnost naj se polaga na primerjajoče veroslovje in izsledke Smidta v tem oziru, dalje na študij marksizma iz primernih virov
ter zacasno, dokler še ni učbenikov, na študij sociologije, ﬁlozoﬁje, ekonomije, patrologije in cerkv. zgodovine iz del Viljema Hoho# a82..."
OF nudi "nove ekonomske pogoje za nacionalni in kulturni dvig slovenskega
človeka. S tem pa implicite daje možnost za prerojenje krščanstva, reformacijo
Cerkve, iz katere bo nastal nov slovenski kristjan…" Spomenica poziva duhovnike,
da se priključijo osvobodilnemu gibanju.83

Ustanovitev verske komisije
Po 2. zasedanju AVNOJ-a se je strategija KPJ vidno spremenila; KPJ je začela graditi
t. i. 'ljudsko oblast', in sicer tudi v Sloveniji.84 Na zasedanju Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora (SNOO) v Črnomlju 19. in 20. februarja 1944 se je SNOO
preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS).85 Predsedstvo SNOS-a
(izvršni odbor OF) je dobilo nalogo organizirati administrativne oddelke za notranjo politiko, gospodarstvo, ﬁnance, izobrazbo, zdravstvo, obnovo.86 Med drugim je t. i. narodnoosvobodilna oblast začela razglabljati tudi o vprašanju Cerkve
in države po vojni, o odnosu države in Cerkve. Ta vprašanja naj bi urejal primeren
organ pri SNOS-u: verska komisija. Formalno je bila ustanovljena že po odloku z
dne 19. februarja 1944, objavljenem v Uradnem listu. Na 1. zasedanju SNOS-a je
Boris Kidrič, sekretar IOOF, motiviral ustanovitev verske komisije: "Spričo dejstva,
da narodni izdajalci našemu osvobodilnemu gibanju nesramno podtikajo protiversko stališče, je potrebno, da se pri Predsedstvu SNOS osnuje Verska komisija."
Imela naj bi dvojno nalogo: Prvič, naj "ponovno zajamči nemoteno izvrševanje bogočasja in polno uveljavljanje verske svobode," in drugič, naj "urejuje vsa vprašanja
med slovensko narodno oblastjo in cerkvijo."87
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Teolog Wilhelm Hohoff je propagiral tezo, da si ne stojita v nasprotju krščanstvo in socializem, temveč
krščanstvo in kapitalizem, in sicer kot ogenj in voda.
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Citati so iz prve verzije.
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Jera Vodušek Starič, Prevzem oblasti, Ljubljana 1992, str. 9; Boris Kidrič, Prvi slovenski parlament je zasedal
v Črnomlju, Slovenski poročevalec, št. 4, marec 1944.
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Slovenski poročevalec, št. 4, marec 1944. "§1. Slovenski Narodni Osvobodilni Odbor se kot najvišji zakonodajni in izvršni organ na slovenskem ozemlju preimenuje v Slovenski Osvobodilni Svet – (SNOS). §2. Ta sklep
postane takoj obvezen."
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Prav tam.
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AS 1643, SNOS, fasc. 457, Boris Kidrič: "O graditvi narodne oblasti in slovenske državnosti v okviru federativne Jugoslavije.", Referat na 1. zasedanju SNOS, 19. 2. 1944 (dalje: AS, Kidrič, Referat).
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Dejansko je bil ustanovni sestanek verske komisije šele skupni sestanek duhovnikov OF in aktivistov v Črnomlju 13. septembra 1944, čeprav so bile temeljne
pozicije bodoče komisije postavljene na sestanku duhovnikov belokranjske dekanije 13. aprila 1944, na katerem se je zbralo 20 duhovnikov. 'Ljudsko oblast' so
zastopali Boris Kidrič, dr. Marjan Brecelj in Tone Fajfar.88 Predsednik konference je
bil prodekan Andrej Ilc. Kidrič je na konferenci med drugim dejal: "Narodna oblast
bo storila vse, da se zagotovi popolnoma svobodno izvajanje veroizpovedi in bogočastja, a prav tako bo znala zatreti vse, kar bi tako svobodo izkoriščalo v druge
namene."89 In dr. Marijan Brecelj: "Tudi o vprašanju sodelovanja naše duhovščine
v osvobodilnem gibanju /.../ smo skupaj s tovariši komunisti ponovno pokazali vso
skrb in pripravljenost, da slovenski duhovnik ostane z ljudstvom in mu pomaga."90
Na sestanku je nekomunist in poznejši predsednik verske komisije Lojze Ude
predaval o ustanovitvenih razlogih ter o načelnih delovnih smernicah in nalogah
verske komisije pri SNOS. Poudaril je, da je "komunizem sicer po svoji klasični ﬁlozofski svetovni nazorni osnovi ateističen," "po doktrini svojih klasikov" pa "odločno
in jasno proti vsakemu nasilju proti cerkvi in veri, proti vsakemu preganjanju radi
vere same, radi religioznosti." V Sloveniji je po Udetu sicer prišlo "do nastopa proti
posameznim duhovnikom in razrušenja posameznih cerkva v osvobodilni borbi
slovenskega naroda, v kateri je velik del slovenske duhovščine, najvišjih funkcijonarjev katoliške cerkve, stal in še stoji na strani okupatorja ter so bile nekatere cerkve porušene od partizanov v borbi s sovražnikom, kateremu so te cerkve vojaško
služile...", vendar kljub temu, da je po mišljenju komunističnih klasikov mogoče
voditi vsaj protiversko propagando, "pri nas Slovencih tudi protiversko propagando ne vodi nihče." Ude se je skliceval na izjavo SNOSa z dne 19. februarja 1944, da
si je slovensko narodno gibanje zapisalo na svoj prapor svobodo vesti. Zatrjeval
je, da izjava ni zgolj taktična, saj je vodstvo OF vezano na zakone, poleg tega pa
se mora KPS ozirati na svoje zaveznike v OF in na množice vernih ljudi, ki so na
njihovi strani, ter na zastopnike katoličanov v IOOF.
Verska komisija, tako Ude, je lahko samo faktor reguliranja verskega in cerkvenega življenja na Slovenskem, veliko pa bo odvisno od zadržanja katoliške
Cerkve na Slovenskem in seveda od Vatikana. Ude je poudaril posebno situacijo
v Ljubljanski pokrajini, kjer bi zaradi zadržanja večine vodilne duhovščine lahko
prišlo do pravega kulturnega boja. S tem bi nastala nevarnost, da se borba proti
taki duhovščini prenese na cerkveno in versko področje. Vodstvo OF je po njegovem "pokazalo, da zna biti vzdrznejše in narodno bolj disciplinirano, kakor je
velika večina ljubljanske vodilne duhovščine..."
Šele na seji SNOS-a 16. septembra 1944 so bili imenovani člani verske komisije: predsednik Lojze Ude in šest članov, od teh štirje duhovniki (dr. Stanko Cajnkar, dr. Metod Mikuž, Jože Lampret in Avgust Černetič), od laikov pa Jože Jurančič,
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Lojze Žabkar, Na osvobojenem ozemlju, V Nove Zarje, Ljubljana 1959, str. 114.
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AS 1211, Kovs 92, Nekaj gradiva o Komisiji za verska vprašanja pri izvršnem svetu SRS.
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Slovenski poročevalec, št. 10, 27. 4. 1944.
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ki je bil po dveh dneh zamenjan z dr. Cenetom Logarjem, in Viktor Smolej.91 Dva
laična člana nista bila imenovana. Razlog naj bi bilo pomanjkanje primernih osebnosti na osvobojenem ozemlju, pa tudi to, da so hoteli prihraniti dve mesti za čas
prevzema oblasti. V smislu pooblastila predsedstva SNOS-a so bili pri pokrajinskih
odborih OF imenovani poročevalci. Za verskega poročevalca pri Pokrajinskem
odboru OF za Štajersko je bil imenovan Jože Lampret, za verskega poročevalca
za Gorenjsko dr. Miha Potočnik. Pokrajinski odbor OF za Koroško ni poslal odgovora, pač pa je poslal odgovor Pokrajinski odbor Narodnoosvobodilnega odbora
za Slovensko Primorje 2. oktobra 1944, in sicer z zagotovilom, da bodo ustanovili mesto verskega poročevalca, kakor hitro najdejo primerno osebo. Ker do 16.
decembra 1944 poročevalec ni bil imenovan, je verska komisija posredovala. V
odgovoru 29. decembra je bilo sporočeno, da verski poročevalec še vedno ni bil
imenovan, da pa se bo stvar uredila. Obveščali bodo tudi o razmerju Cerkve, duhovščine v Slovenskem Primorju do "Slovenske narodne oblasti", "ki da se je v zadnjem času poslabšalo. Vzrok temu je, kakor vse kaže, v glavnem goriški nadškof
Margotti, ki je v pastirskem pismu prepovedal sodelovanje z organi oblasti."92
Od vsega začetka verska komisija ni bila zasnovana kot posredovalna moč
med oblastjo in Cerkvijo, ampak kot organ oblasti, kateri naj bi se Cerkev pokorila. Kidrič je v svojem referatu to jasno nakazal: "Verska komisija naj bo sestavljena
polovico iz duhovnikov. Polovico iz laikov. Imenuje naj jo predsedstvo narodnoosvobodilnega boja."93 Ko je dr. Vilfan v imenu narodnega odbora OF za Primorsko
vabil zastopnike duhovščine na sejo verske komisije, se ni, kot bi bilo običajno,
obrnil na cerkvene predstojnike, torej na goriškega in tržaškega škofa, ampak direktno na posamezne duhovnike. Primorsko naj bi zastopali dr. Stanko Cajnkar94,
Edvard Ferjančič, župnik v Kojskem in dr. Rudolf Klinec95. Ferjančič in dr. Klinec
se vabilu brez dovoljenja pristojnega škofa nista hotela odzvati. Odgovor, ki sta
ga formulirala dr. Klinec in Alojzij Novak, se glasi: "Ker po cerkvenem pravu niso
navadni duhovniki pristojni, da bi odločevali o odnosih med Cerkvijo in državo
ampak je to zadeva kompetentne hierarhične oblasti, svetujemo, da se SNOS obrne
tozadevno na vse slovenske škofe, vštevši goriškega in tržaškega, ki imata jurisdikcijo čez velik del Slovencev, proseč naj imenujejo svoje pooblaščence. Ti bodo opolnomočeni veljavno zastopali Cerkev in na ta način bo verska komisija juridično
veljavno upostavljena in njeni sklepi pravnomočni."96
Novak je v svojem dnevniku formuliral namen OF: "OF bi rada prezrla hierarhijo in lovila posamezne duhovnike. Se ponavlja zgodovina francoske revolucije.
Pa upam, da na Goriškem ne bo dosegla tega. Za dogovore smo že pripravljeni,
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AS 1643, fasc. 448/I, Zapisnik seje predsedstva SNOS z dne 16. 9. 1944. Predsednik in 6 od 8 predvidenih
članov so bili imenovani z odlokom Predsedstva SNOS 20. 9. 1944.
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AS 1643, SNOS, fasc. 526/V, Poročilo predsednika na 1. seji Verske komisije v Črnomlju.
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AS, Kidrič, Referat.
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Dr. Stanko' Cajnkar, profesor bogoslovja v Mariboru, je bil izgnan in 1941–1944 kaplan v Košani. Po‚ osvoboditvi' je bil zvezni poslanec, profesor na TF, urednik Nove poti.

95

Dr. Rudolf Klinec, župnik v Velikih Žabjah do 1945.
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Alojzij Novak, Črniška kronika, ur. Boris Mlakar, Gorica 1992, str. 203–204 (dalje: Novak, Črniška kronika).
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Jože Lampret in dr. Leopold Edgar (NŠAL, Društva in ustanove, št. 67).

ker je vsak modus vivendi boljši kot sovraštvo, a te dogovore morajo voditi škofje."97
Goriški škof Margotti je svojim duhovnikom prepovedal stike z OF, skliceval se je
na 51. člen konstitucij, sprejetih na sinodi 1941. Zanj kot tudi za lavantinskega in
ljubljanskega škofa je bila merodajna enciklika Divini redemptoris.
Iz Udetovega pisma predsedstvu SNOS-a 26. novembra 1944 se že da slutiti
prihodnji razvoj te komisije, ki je po vojni poleg OZNE oz. Udbe glavni represivni aparat proti katoliški Cerkvi. Lojze Ude zastopa stališče, da mora biti rešitev
razmerja med Cerkvijo in državo v Sloveniji po vojni najprej enostranska, brez
uradnih predstavnikov Cerkve, in ne na podlagi ločitve Cerkve in države. Ločitev
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Novak, Črniška kronika, str. 204.
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namreč prepušča Cerkvi določeno samoupravo, ki "zaenkrat še ni možna, dokler
je ne očistimo tiste duhovščine, ki danes pomaga Hitlerju in ki je že leta sem pripravljala to nastopanje. Gre tudi za vprašanje cerkvene imovine in nove gospodarske
osnove od države ločene cerkve."98 Po Udetu naj bi bila rešitev enostranski verski
zakon.
Verska komisija je začela delovati 20. septembra 1944. Takoj je začela sestavljati
kartoteko vseh duhovnikov, redovnikov in bogoslovcev na slovenskem ozemlju in
zbirati podatke o tem, kako so se posamezni duhovniki obnašali med NOB. Prosila
je pokrajinske odbore in okrožne odbore OF za podatke o zadržanju duhovnikov
v njihovih okoliših in o poškodovanju sakralnih objektov, za podatke o obsojenih
duhovnikih je poizvedovala na sodnem oddelku pri Glavnem štabu NOV in POS, za
sodelovanje pri upravi verske zakladne in cerkvene imovine je stopila v stik z Odsekom za gospodarstvo in Komisijo za upravo narodne imovine.99
O poslovniku je verska komisija razpravljala šele 19. februarja 1945. Po ustanovitvenem odloku SNOS je sicer sama odločala o poslovniku, vendar si je SNOS
izrecno pridržal pravico pritrditve. Vzrok je bil po 'Motivnem poročilu k poslovniku verske komisije pri SNOS' "politična delikatnost verskega vprašanja na Slovenskem." S pridržkom se je hotela "očividno preprečiti vsaka preuranjena, preenostranska in premalo premišljena rešitev vprašanja razmerja slovenske narodne
oblasti do cerkve."100 V prvotnem osnutku poslovnika, ki ga je pripravil Lojze Ude,
je bil namen postaviti versko komisijo v dvojni sestavi, katoliški in evangeličanski.
To je komisija na sestanku ovrgla in se oprla na mnenje Mikuža in Logarja, naj bo
verska komisija organ slovenske narodne oblasti do vere in cerkve nasploh (§2).
Tajnika verske komisije je imenovalo predsedstvo SNOS-a izmed članov komisije.
Duhovniki, člani verske komisije, so morali biti "do osvobodilne borbe slovenskega
naroda odločno pozitivno usmerjeni " – po Lampretu, to se je upoštevalo kot protiglas, "in ki so bili odločno pozitivno usmerjeni."101
Poslovnik (§8) je bistveno posegel v avtonomijo Cerkve. Verska komisija je potemtakem imela "izključno pravico prepovedi k nameravanem imenovanju za katerokoli cerkveno službo. Omejitve dosedanjih zakonov ne veljajo. Cerkvena oblast
je dolžna Verski komisiji naznaniti vsako nameravano imenovanje" in "Izključno
pravico tudi že pred objavo tega poslovnika izvršenim imenovanjem staviti svoje
prigovore tako glede osebe kakor kraja službovanja." To pomeni, da naj bi država
sodelovala ne samo pri imenovanju, temveč tudi pri premestitvah, odstranitvah,
upokojitvah102 in imela pravico prigovora pri imenovanju veroučiteljev na šolah;
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AS 1643, SNOS, fasc. 458/IV.

99

AS 1643, SNOS, fasc. 526/V, osnutek poročila, ki ga je nameraval imeti predsednik Verske komisije na 1. zasedanju
Verske komisije v Črnomlju, ki pa se ni vršila; odposlani dopis 26. 9. 1944; AS, SNOS, Verska komisija, mapa 2.

100

AS 1643, SNOS, fasc. 458/IV c.

101

AS 1643, SNOS, fasc. 458/IV b, zapisnik seje Verske komisije 19. 2. 1945; AS, SNOS, Verska komisija, mapa
2, poslovnik s popravki.

102

Po konkordatu 15. julija 1935, ki zaradi protestov pravoslavnih ni bil ratificiran, določila pa so se vendarle
delno prakticirala, so imeli pravico predlaganja novega škofa vsi katoliški škofje v Jugoslaviji, država pa
pravico prigovora. Škofe je seveda imenoval Vatikan. Župnike je imenoval pristojni škof popolnoma brez
sodelovanja države. Po konkordatu naj bi državna oblast imela možnost vplivati na odstranitev cerkvenih
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v mislih je imela imenovanje po državi. Tako je po prevratu zamenjala vodstvo
določenih cerkvenih inštitucij, vendar brez velikega uspeha, ker podrejeni novoimenovanih niso ubogali. V 'Motivnem poročilu' k poslovniku je zapisano, da so
določila tega člena "revolucionarnega značaja," "za prehodno dobo po zlomu nacizma pa so zaradi zgodovinske krivde večjega dela slovenske, zlasti pa ljubljanske
duhovščine, nujna. Tisti duhovniki, ki so se pred slovenskim narodom močno obremenili, ne smejo dobiti nobene take cerkvene službe, s katero bi mogli vplivati na
slovensko ljudstvo, ali vsaj ne v kraju, ki bi ga jim cerkvena oblast v svoji po c.i.c.103
predvideni avtonomiji določila. Isto velja za religioze. C.i.c. dosledno zamišlja čim
najpopolnejšo cerkveno avtonomijo za imenovanja v katerokoli cerkveno službo.
Vatikan in neprijazna mednarodna javnost bo hotela videti v določilih tega člena
nasilje in napoved kulturnega boja. Kakor pa je tudi res, da mora biti tako poseganje v cerkveno autonomijo tudi za slovensko narodno oblast le prehodno, da
ustvarimo pogoje, pod katerimi bo res možna ločitev cerkve od države – ako se
odločimo za ta sistem – brez nevarnosti za državo; v prehodnem času po zlomu
nacizma cerkev vendar mora biti, posebno v personalni politiki, pod izredno kontrolo države. Mimo tega ne moremo, ker bi bila tretja pot le ta, da cerkve prehodno
zapremo."104
Verska komisija je predvidevala protest v deželi in izven nje, zato je že v poročilu zapisala, da se bo po vojni mnogo duhovnikov moralo zagovarjati pred sodiščem, da pa bo iz notranjih in zunanjih političnih ozirov potrebno paziti na posebno natančnost postopanja. Zavrnila je tudi osnutek SNOS-a za predajo matičnih knjig z argumentom, da tega v vojnem stanju ni mogoče izvesti, poleg tega bi
tak odlok pomenil prvo izrazito dejanje slovenske narodne oblasti v duhu načela
ločitve Cerkve in države, v vojnem času pa naj se spreminjajo samo nujne stvari.
Po vojni je bila verska komisija del represivnega aparata proti Cerkvi.

uslužbencev, če so postali nevarni za javni red. V tem primeru naj bi se državna oblast obrnila na cerkveno.
Take primere naj bi reševala mešana komisija.
103

Codex iuris canonici.

104

AS 1643, SNOS, Verska komisija, mapa 2, 13. 11. 1944.
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Tamara Griesser Pečar
SLOWENISCHE PRIESTER ZWISCHEN KRIEG UND REVOLUTION
VON 1941 BIS 1945

ZUSAMMENFASSUNG
Die italienischen Besatzer respektierten im allgemeinen den Glauben und die Kirche – sehr im
Unterschied zu den deutschen Okkupatoren. Dennoch unterschieden sich die Standpunkte der
beiden Bisch# fe, des Laibacher Bischofs Dr. Gregorij Rožman, und des Bischofs von Lavant, Dr.
Jožef Ivan Tomažič, nicht wesentlich voneinander. Beide waren streng legalistisch gemäß der
Heiligen Schrift. Obwohl beide Bisch# fe die fremde Besatzung ablehnten, waren sie bestrebt,
der Bev# lkerung zu helfen, die Okkupation m# glichst unbeschadet zu # berstehen. Da aus den
deutschbesetzten Gebieten nahezu alle Priester und Ordensleute nach Kroatien bzw. Serbien
ausgesiedelt, einige auch in Konzentrationslager eingewiesen worden waren, war der Laibacher
Bischof der einzige, der noch in der Lage war, in der Auseinandersetzung mit den Italienern und
auf dem Weg # ber den Heiligen Stuhl den bedrohten und verfolgten Menschen zu helfen. Er
intervenierte f# r rund 2000 Personen, ungeachtet deren politischer Ausrichtung.
Die meisten Priester der Di# zese Laibach unterst# tzten den Standpunkt des Bischofs, doch
exponierten sie sich kaum, allenfalls in verschiedenen Predigten. Viele vertraten die Au# assung,
daß sich die Kirche nicht in die Politik einmischen solle. So dachten vor allem viele Professoren,
Domherren, Katecheten und Ordensleute. Auf dem Land, wo die Gewalt der Faschisten und Partisanen besonders stark war, waren es vorwiegend ältere Priester die solche Ansichten vertraten,
dagegen waren viele junge Geistliche dort sehr aktiv. Sie standen der Bev# lkerung zur Seite, intervenierten oft bei den Besatzern und halfen bei der Gr# ndung der Ortswehren zum Zweck der
Selbstverteidigung.
In der Provinz Laibach fanden zahlreiche Priester Schutz, weil sich Bischof Rožman f# r sie
bei den italienischen Beh# rden einsetzte. Einige von ihnen waren nicht in der Seelsorge tätig,
sondern gri# en selbst deutlich in das Geschehen ein. Teilweise wirkten sie im nachrichtendienstlichen Bereich und verrichteten Kurierdienste. Die katholischen Geistlichen sympathisierten nicht mit den Besatzern, auch jene nicht, die mitunter die Grenze dessen # berschritten,
was Priestern angemessen und gestattet war.
Die Kirche stand auf dem Standpunkt daß es keine Zusammenarbeit mit dem "gottlosen
Kommunismus" geben d# rfe. Denn sie verlor ihre Sendung nicht aus den Augen. Die Mehrheit
der Priester unterschied in ihrem Urteil # ber andere zwischen der Ideologie und der einzelnen
Person. Sie half in der damaligen Not auch dort, wo sie der Meinung war, daß der Betre# ende
sich im Irrtum befand. Am 26.4.1944 richteten allerdings 16 Priester und B# rgermeister aus Unterkrain eine problematische Resolution an das Kommando der Slowenischen Landeswehr in
Laibach, in dem sie betonten, daß die bäuerliche Bev# lkerung und das dortige Militär einen entschlosseneren Kampf gegen die kommunistischen Aktivisten und deren Mitarbeiter erwarteten,
und forderten sogar, daß die in Konzentrationslager eingewiesen werden.
Den Partisanen schlossen sich nur wenige Priester an. Die Gruppe der Sympathisanten der
Befreiungsfront unter den Priestern war gr# ßer – das gilt vor allem f# r das K# stenland, das den
Faschismus schon vor dem Krieg gekannt hatte – doch verringerte sich als Folge der kommu-
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nistischen Gewalt auch die Zahl dieser Leute. Tatsache ist auch, daß sich in den Reihen der Partisanen zahlreiche Gläubige befanden, die zur Messe gingen, wenn sie Gelegenheit dazu bekamen. Die Priester, die noch 1945 unter den Partisanen waren, standen in Opposition zu Bischof
Rožman und seiner F# hrung. Jože Lampret und France Šmon verfassten die 'Denkschrift an den
Slowenischen Klerus', worin sie scharfe Kritik an der Kirchenleitung # bten und eine Reihe radikaler Vorschläge machten, wie die Kirche zu reformieren sei.
Nach der 2. Tagung des AVNOJ begann die KP, ihre 'Volksmacht' gezielt aufzustellen und
sich unter anderem auch der Frage des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat zu widmen.
Diese Frage sollte eine Glaubenskommission regeln, ein Organ des SNOS, das von Anfang an
das Ziel hatte, die Kirche der kommunistischen Obrigkeit zu unterwerfen. Sofort begann diese
Kommission eine Kartothek mit den Namen aller Priester, Ordensleute und Seminaristen sämtlicher Bist# mer anzulegen, in welchen Slowenen lebten, und Informationen # ber das Verhalten
der einzelnen Vertreter der Kirche während des Krieges zu sammeln.
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UDK 94(497.41)"1941/1945" :355.257.7
1.01 Izvirni znanstveni članek

Vojni ujetniki in ranjenci
na Spodnjem Štajerskem v
drugi svetovni vojni
Tomaž Teropšič
Dr. zgodovinskih znanosti
Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1, SI – 8250 Brežice
e-mail: tomaz.teropsic@guest.arnes.si

Izvleček:

Avtor na podlagi literature ter arhivskih virov v Arhivu Republike Slovenije, Zgodovinskem arhivu Celje, Posavskem muzeju Brežice in Muzeju novejše zgodovine
Celje obravnava odnos obeh nasprotujočih se strani (nemška in partizanska vojska) na Štajerskem v času druge svetovne vojne do nasprotnikovih vojnih ujetnikov in ranjencev. V obravnavo je vključil še objavljeno in neobjavljeno spominsko
gradivo. Nacistična Nemčija ni priznala partizanov kot vojskujoče se sile, ki bi jo
ščitilo mednarodno pravo. Posledica tega je bila, da so vojne ujetnike in ranjence
na Štajerskem pobijali vso drugo svetovno vojno. Na osnovi skopih podatkov avtor ugotavlja, da sta obe v vojni udeleženi strani kršili mednarodno pravo glede
vojnih ujetnikov. Še posebej nečloveški so bili do partizanskih ranjencev nemški
oblastniki, saj so hudo ranjene borce brez izjeme takoj postrelili.

Ključne besede:

Druga svetovna vojna, Slovenija, Štajerska, vojni ujetniki, ranjenci, vojno pravo,
XVIII. vojaško okrožje, Erwin R# sener, partizanske bolnice, streljanje talcev,
streljanje vojnih ujetnikov, zamenjava vojnih ujetnikov.

Studia Historica Slovenica
# asopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 8 (2008), št. 2–3, str. 703–722, 69 cit., 4 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Vojni ujetniki in ranjenci na Spodnjem Štajerskem v drugi svetovni vojni1
Nacistični oblastniki mednarodnega prava niso spoštovali oz. so ga spoštovali le,
kadar jim je to ustrezalo. O tem nespornem dejstvu pričajo mnogi dokumenti.
Eden najbolj znanih dokumentov, s katerimi so kršili določila vojnega prava, je
bilo povelje o komisarjih.2

Nemška vojska
Nemški okupator zajetim jugoslovanskim oz. slovenskim partizanom ni priznaval
statusa vojnih ujetnikov.3 Zanj so bili partizani le banditi, njihove enote pa banditske. Pozneje so v nacistični propagandi uporabljali tudi označbi tolovaji oz. tolovajske tolpe. Najpogostejša oznaka za partizana je bila vendarle bandit.4 Njihovo
početje je identiﬁciral kot banditizem, čeprav je hkrati govoril o politični motivaciji (dejavnost komunistov) omenjenih nasilnih dejanj. Tako si je prizadeval vsako
od oboroženih enot uničiti, vse zajete pripadnike pa je praviloma tudi usmrtil.
V vsem letu 1941 je bilo na Slovenskem ustreljenih vsaj 100 ujetih pripadnikov
partizanskih enot.5
Takoj po okupaciji je nemški okupator nastopil proti slovenskim partizanom
z najhujšimi ukrepi – z ubijanjem. Uspelo mu je zajeti borce krške partizanske

1

Druga svetovna vojna je bil največji oboroženi spopad v zgodovini človeštva. V njej je bilo udeleženih 61
držav in je zajela 131,5 milijona km² svetovnega prostranstva. Vanjo je bilo pahnjenih 1,7 milijarde ljudi.
Mobiliziranih in vključenih v vojaške formacije je bilo 110 milijonov vojakov. Padlih na bojiščih, pobitih
ob bombardiranjih in drugih vojaških dejavnostih ter umrlih zaradi posledic ran, v ujetniških, koncentracijskih taboriščih in drugod je bilo približno 50 milijonov ljudi – od tega 19 milijonov vojakov in 31 milijonov civilnih oseb (Ivan Dolničar, Zdravko Klanjšček in Lado Kocijan, Kako se je končala druga svetovna
vojna na Slovenskem, Ljubljana 2001, str. 7). Mednarodnopravno je nesporno, da so nemška, italijanska in
madžarska okupacija najsevernejšega dela Jugoslavije predstavljale kršitev predpisa o prepovedi vojne v
Briand-Kellogovem sporazumu, h kateremu je 27. avgusta 1928 pristopilo 15, pozneje pa 60 držav (Tamara
Griesser–Pečar, Razdvojeni narod. Slovenija 1941–1945, Ljubljana 2004, str. 11). Prepoved vojne po omenjenem sporazumu je priznala tudi Nemčija kot splošno pravilo mednarodnega prava (Dieter Blumenwitz,
Okupacija in revolucija v Sloveniji 1941–1946, Celovec 2005, str. 54). Na tem mestu je treba zato poudariti,
da je temelj vsega zla, ki se je med drugo svetovno vojno zgodilo v Sloveniji, tuja okupacija. Brez nje ne bi bilo
vojne, ne strahotnih žrtev in zločinov. Tema o vojnih ujetnikih in ranjencih je v slovenski literaturi neobdelana. Je kompleksna in za njeno obdelavo bi bil potreben interdisciplinaren pristop. Namen avtorja je, da skozi
primere pokaže odnos nemškega okupatorja in slovenskih oz. štajerskih partizanov do vojnih ujetnikov in
nasprotnikovih ranjencev. Pri tem se je obravnava zožila le na primere borcev Kozjanskega odreda in njegovih predhodnic (čete v letu 1941, Kozjanska četa in Kozjanski bataljon) ter Tomšičeve brigade. Usode borcev
Kozjanskega vojnega področja, aktivistov in civilnega prebivalstva tu niso zajete. Za vohune in izdajalce niso
poznali milosti na nobeni strani.

2

Kommissarbefehl – povelje o komisarjih. S tem poveljem, izdanim na Hitlerjev ukaz, 6. aprila 1941, je bilo
nemškim enotam na sovjetski fronti naročeno, naj s komisarji Rdeče armade ne ravnajo tako kot z vojnimi
ujetniki, marveč naj jih zavoljo ideološkega spopada med nacionalsocializmom in boljševizmom kratko
in malo pobijejo. Povelje so zlasti v začetku izpolnjevali dosledno, pozneje pa so doslednost onemogočale
spremenjene objektivne razmere. Enciklopedija druge svetovne vojne 1939–1945, Ljubljana 1982, str. 235.

3

Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 1931, a. š. 555, zapisnik o zaslišanju Vogt Josefa, str. 19.

4

Milan Ževart, Elaborat štaba Treeckove bojne skupine o narodnoosvobodilnem boju na Štajerskem, Časopis
za zgodovino in narodopisje (ČZN), (1990), št. 2 (dalje: Ževart, Elaborat), str. 162.

5

Damijan Guštin, Vprašanje oboroženega odpora 1941, Prispevki za novejšo zgodovino (PNZ), (2001), št. 2,
str. 140 in 141.
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skupine. Zgodaj zjutraj naslednjega dne so jih s tovornim avtomobilom odpeljali v
gozd Dobrava in jih tam skrivaj postrelili. Nemški okupator je torej 30. julija 1941
storil prvi zločin nad partizanskimi vojnimi ujetniki na Slovenskem. Ubili so devet
partizanov in eno partizanko.6 Za tako usmrčene pripadnike narodnoosvobodilnega gibanja so ljudje že med vojno začeli uporabljati ime talci, ki se je ohranilo
tudi po vojni.7 Talce so ubijali v treh največjih gestapovskih zaporih v zasedenih
slovenskih pokrajinah, in to v Begunjah, Mariboru in Celju, pa tudi na krajih partizanskih akcij. Skupino ljudi z Gorenjskega so ustrelili tudi v koncentracijskem
taborišču Mauthausen.8
Nacistična Nemčija ni priznala partizanov kot vojskujoče se sile, ki bi jo ščitilo mednarodno pravo. Posledica tega je bila, da so vojne ujetnike in ranjence na
Štajerskem pobijali vso drugo svetovno vojno. V skladu s tem so podrejeni Adolfa
Hitlerja izdajali ukaze in navodila. 25. junija 1942 je Heinrich Himmler v Hitlerjevem glavnem stanu v Vzhodni Prusiji izdal "ukaz za zatiranje dejavnosti tolp na
območjih Gorenjske in Spodnje Štajerske." Ukazal je: "Akcijo je treba izvesti v celoti
smotrno, trdo in brezobzirno." Temu ukazu je priložil svoja navodila za izvajanje
ofenzive. Potem ko je navedel taktična pravila (oglede za odkrivanje partizanskih
taborov, obkolitev območja in njegovo 'očiščenje', zasledovanje razbitih delov
partizanskih enot, kaznovanje vasi, ki so se pregrešile s podpiranjem partizanov,
je ukazal: "Akcija mora napraviti neškodljive vse elemente prebivalstva, ki so prostovoljno podpirali tolpe z ljudmi, oskrbo, orožjem in zavetjem. Moške iz krive družine, v mnogih primerih celo rod, je načelno treba usmrtiti, ženske iz teh družin je
treba prijeti in odpeljati v koncentracijsko taborišče, otroke pa odstraniti iz njihove
domovine in jih zbrati na območju stare pokrajine." 9
Že 11. novembra 1942 je nemški okupator izdal posebna službena navodila
za boj proti partizanom. Označena so bila z najvišjo vojaško stopnjo tajnosti. V
njih je bilo med drugim navedeno: "Z vojaškim viteštvom ali z določili Ženevske
konvencije ta boj nima ničesar opraviti. # e boja proti bandam tako na vzhodu kakor tudi na Balkanu ne bomo vodili z najbrutalnejšimi sredstvi, potem jim enote, ki
jih imamo, ne morejo priti do kraja. Zato so enote upravičene in tudi dolžne v tem
boju brez omejitve uporabiti vsa sredstva tudi proti ženskam in otrokom, če le ta

6

Tomaž Teropšič, Kozjanski odred, Knjiga 1, Maribor 1993 (dalje: Teropšič, Kozjanski odred 1), str. 22.

7

"Pri streljanju v okupirani slovenski Štajerski ne gre za 'klasične' talce, temveč za osebe, ki so bile ustreljene
v povračilo, v odgovor na partizanske, sabotažne akcije, likvidacije ali po posebnem postopku. Pravzaprav
gre za kombinacijo talstva in represivnih akcij proti pripadnikom osvobodilnega gibanja. Elementi talstva
se kažejo v načinu eksekucije in v navajanju vzrokov zanjo, iz ugotovitev, zakaj in kdo so bili ustreljeni, pa
sledi, da je šlo izključno samo za politične jetnike in ne za prave talce. Ob tem se vsiljuje vprašanje, zakaj so
nacisti streljali samo politične zapornike in ne tudi 'klasičnih' talcev? Gotovo je precej resnice v tem, da so na
slovenskem Štajerskem kot potencialnem sestavnem delu nemškega rajha želeli ohraniti javno mnenje na svoji
strani, s čimer bi dokazali, da gre res za spontani proces ponemčevanja. Hkrati pa so se hoteli čim prej in na
opravičljiv način znebiti vseh, ki bi ta proces ovirali."
Marjan Žnidarič, Železničarji in železnice v času okupacije in narodnoosvobodilnega boja na slovenskem
Štajerskem, Ljubljana 1990, str. 284.

8

Tone Ferenc, Bili so uporni, Ljubljana 1981 (dalje: Ferenc, Bili so uporni), str. 20.

9

Dr. Tone Ferenc, Kdo je Erwin R# sener, Delo, 28. 12. 1998, str. 4.
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vodijo k uspehom."10
Proti koncu druge svetovne vojne so se razmere glede ravnanja z vojnimi
ujetniki na nemški strani začele izboljševati. Nemški okupator je vsaj za območja
jugovzhodne fronte septembra 1943 priznal uradno partizansko vojsko kot vojskujočo se silo in kot redno armado. Hitler je izdal odredbo, da se ujeti partizani ne
streljajo več. Omenjena odredba za Slovenijo ni veljala. Šele jeseni 1944 je general
Erwin R# sener11 tudi za svoje območje izdal odlok, da se ujete partizane obravnava kot vojne ujetnike.12 R# senerjev odlok na terenu ni bistveno spremenil situacije. Nemški vojaki so še vedno streljali partizanske vojne ujetnike in ranjence.
Mednarodnega vojnega prava nemški okupator ni spoštoval tudi v odnosu
do zavezniških vojakov. Poznano nam je več primerov, ko je nemški okupator na
Slovenskem streljal zavezniške letalce.13 Iz gorečega bombnika je nad Kozjanskim
19. marca 1944 skočil zavezniški letalec. Pristal je v bližini zaselka Gubno in nato
stopil v Štrubejevo hišo. Gospodar in gospodinja, sprva presenečena, sta nevsakdanjega gosta prijazno sprejela in ga posadila na klop ob peči. Tedaj sta v hišo z naperjenima brzostrelkama vstopila nemška policista Darovič in R# neker. Na klopi
ob peči sta zagledala preplašenega letalca, ki je v strahu pred naperjenim orožjem
dvignil roki. Na ukaz R# nekerja je policist Darovič prerešetal ameriškega letalca.
Pokopali so ga na pokopališču v Pilštanju. Po doslej zbranih podatkih je nemški

10

Karel Forte in Marko Selin, Nič več strogo zaupno II, Nacistične obveščevalne službe in njihova dejavnost pri
nas. Ljubljana 1978 (dalje: Forte, Nič več strogo zaupno II), str. 392–395. Iz omenjenega navodila se zrcali
zločinskost nacističnega sistema. Določil ženevske konvencije niso spoštovali, pač pa so prednost dali izreku, ki pravi, da cilj posvečuje sredstva.

11

Erwin R# sener (Schwerte, Nemčija, 1902 – Ljubljana, 1946). Izučil se je za električarja. Leta 1926 je vstopil
v NSDAP in SA, leta 1929 je prestopil v SS. Od aprila 1941 je bil kot Gruppenf# hrer SS in Generalleutnant
policije višji vodja SS in policije v Wiesbadnu, od decembra 1941 pa na enakem mestu v XVIII. vojaškem
okrožju v Salzburgu, ki je zajemalo Štajersko, Koroško, Salzburško in Tirolsko ter od aprila 1941 tudi nemško zasedbeno območje na Slovenskem. Zaradi močnega partizanskega boja v severni Sloveniji je deloval
večinoma na Bledu in od jeseni 1943 v Ljubljani. Ob ustanovitvi Operativnega štaba za boj proti partizanom,
30. 9. 1943, v Ljubljani je postal njegov poveljnik in sodeloval pri ustanavljanju Slovenskega domobranstva.
Avgusta 1944 so ga povišali v Obergruppenf# hrerja SS in Generala policije ter oboroženih oddelkov SS. Med
njim in njegovim šefom Himmlerjem, Reichf# hrerjem SS je bil samo še en čin, in to Oberstgruppenf# hrer SS,
ki ga je dobilo le pet ali šest pripadnikov SS, predvsem tistih, ki so vodili velike enote SS na frontah. Vodil je
skoraj vse velike operacije proti slovenskim partizanom v osrednji Sloveniji in bil pri tem zelo okruten. Na
to je bil ponosen. Januarja 1945 so ga odlikovali z zelo visokim odlikovanjem. Prejel je nemški križ v zlatu
(Deutsches Kreuz in Gold). Zavezniki so ga po vojni kot vojnega zločinca predali jugoslovanskim oblastem.
Avgusta 1946 ga je vojaško sodišče obsodilo na smrt.
Enciklopedija Slovenije, 10. knjiga, Ljubljana 1996, str. 289; Dr. Tone Ferenc, Kdo je Erwin R# sener, Delo, 23.
12. 1998, str. 5, in 5. 1. 1999, str. 9).

12

Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo 1943–1945, Ljubljana 2003, str. 420.

13

Dr. Tone Ferenc, Kdo je Erwin R# sener, Delo, 7. 1. 1999, str. 9, in 11. 1. 1999, str. 6. "Obtoženi R# sener je
proti mednarodnem pravu odrejal, da se ujeti borci NOV in POJ ubijajo, rušijo in uničujejo bolnišnice, ubijajo
ranjenci, ukazoval bombardiranje odprtih naselij in izvrševanje neštetih zločinov nad civilnim prebivalstvom.
Na zločinski način je vodil borbo zoper zavezniško zračno silo s tem, da je zapovedal ubijanje zavezniških
pilotov, ki so se v sili spustili na ozemlje Slovenije." Ravno nasprotno stališče do zavezniških letalcev je imela
partizanska vojska. Štab 14. divizije NOV in POJ je marca 1944 objavil prepoved javljanja zavezniških vojakov nemškemu okupatorju. "Padalce, pripadnike angleške ali ameriške vojske, ki bi pristajali na tukajšnjih
terenih, je smatrati kot vojake zavezniških in prijateljskih narodov ter jim je civilno prebivalstvo kot takim
dolžno nuditi vsako pomoč ter jih čimpreje sprovesti do najbližjih partizanskih edinic. Vsakdo, ki bi padalce
javil nemškim banditom, se smatra kot izdajalec slovenskih narodnih interesov ter se bo proti njemu postopalo
po obstoječih slovenskih vojaških zakonih."
Arhiv Muzeja novejše zgodovine Celje (AMNZC), fasc. 73, Naznanilo vsem Slovencem in Slovenkam Spodnje
Štajerske štaba 14. divizije NOV in POJ, 23. 3. 1944.
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okupator na Slovenskem po zajetju ubil 92 zavezniških letalcev.14 Enako hude
zločine so nemški oblastniki na Slovenskem izvajali nad sovjetskimi vojnimi ujetniki. "V jeseni 1941 je nemški okupator v prazna skladišča bivše carinarnice med
Einspielerjevo in Trdinovo ulico pod Meljskim hribom nastanil sovjetske vojne
ujetnike. Iz seznama Mestnega pogrebnega podjetja v Mariboru je razvidno, da so
25. oktobra 1941 pripeljali 2.300 sovjetskih vojnih ujetnikov. Dnevno jih je umrlo
7–8, februarja 1942 pa v enem dnevu celo 62. Do 15. aprila 1942 jih je ostalo živih
samo še 300. Preživele so, čeprav zaradi podhranjenosti popolnoma izčrpane, poslali na delo v Černeče pri Dravogradu, kjer so v kratkem pomrli.
Zaradi neznosnih higienskih razmer in slabe prehrane so se med ujetniki
kmalu začele širiti nalezljive bolezni, ki so ogrožale tudi mariborsko prebivalstvo.
Zaradi izstradanosti ujetniki niso bili sposobni za ﬁzično delo in so množično
umirali. Precej bolje so nacisti ravnali z ujetniki zahodnih zaveznikov (Angleži,
Avstralci, Francozi, Nizozemci itn.), ki jih je tudi bilo nekaj v Mariboru.15
Na Gorenjskem so 29. julija 1941 ustanovili tako imenovano posebno sodišče
za sojenje "komunističnim elementom," ki mu je predsedoval sodni svetnik dr. Kurt
Messiner; to je bila le policijska komisija za določanje kandidatov smrti. Na Štajerskem je ljudi za smrt določal komandant varnostne policije in varnostne službe
sam, in to na predlog vodje urada tajne državne policije. Šefa civilne uprave sta
imela pravico pomilostiti tiste, ki so jih določili za usmrtitev. Nekaj časa sta tudi
sama podpisovala razglase o usmrtitvi, ki so imeli predvsem zastraševalni namen;
pozneje pa je to delal višji vodja SS in policije v XVIII. vojaškem okrožju na Bledu
policijski in SS general Erwin R# sener.16
Aretacije udeležencev narodnoosvobodilnega gibanja, ki so bile nemalokrat
posledice izdaj ali okupatorjevih vdorov v narodnoosvobodilne organizacije in
zajetja borcev partizanskih enot, so že leta 1941 prenapolnile tedanje zapore, tako
da je moral gestapo urediti še pomožne na gradu Borlu pri Ptuju in v Strnišču pri
Ptuju. Postopek s političnimi jetniki v zasedenih slovenskih pokrajinah je bil po
policijskih določilih iz nemškega rajha ves čas v pristojnosti tajne državne policije.
Čeprav so nacisti na Štajerskem in Gorenjskem z ustanovitvijo posebnih političnih sodišč leta 1944 hoteli dati temu vtis kazensko-pravnega reda in pravičnosti,
je veliko večino političnih jetnikov še naprej obravnaval gestapo. Po zaslišanju in
včasih tudi po tako imenovanem poostrenem zaslišanju, ki je bilo pravzaprav uradno dovoljeno mučenje ob navzočnosti ali odsotnosti zdravnika, je zasliševalec
– uradnik gestapa – sestavil sklepno poročilo. V njem je tudi predlagal nadaljnji
postopek, in sicer izpust, usmrtitev ali odgon v koncentracijsko taborišče I. (lažje),
II. (težje) ali III. (najtežje) stopnje. Ta predlog je potrdil ali spremenil vodja urada
gestapa pri komandantu varnostne policije in varnostne službe v pokrajini (na
Bledu in v Mariboru). O njem je nato komandant izrekel poslednje mnenje, če
je šlo za predlog o izpustu ali odgonu v koncentracijsko taborišče, če pa je šlo za

14

Matija Žganjar, Slovenski partizani in zavezniki, Ljubljana 2002, str. 152, 153 in 212.

15

Marjan Žnidarič, Do pekla in nazaj : nacistična okupacija in narodnoosvobodilni boj v Mariboru 1941–1945,
Maribor 1997, str. 205.

16

Ferenc, Bili so uporni, str. 19 in 20.
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usmrtitev, je komandant na Bledu posredoval predlog že omenjenemu sodišču,
ki je nato izreklo 'sodbo'; v Mariboru pa je komandant sam podpisal 'odločbo' o
smrtni kazni. Ko se je nato v omenjenih zaporih nabralo dovolj jetnikov za odgon
v posamezno koncentracijsko taborišče in ko je prispela še teleprinterska odločba
iz glavnega državnega varnostnega urada v Berlinu, so jetnike pod stražo ali celo
vklenjene v lisice ali verige odpeljali v taborišče.17
Zajeti partizani, ki jih niso postrelili na kraju zajetja, so končali v gestapovskih
zaporih, kjer so bili izpostavljeni hudemu mučenju, o čemer imamo več povojnih
pričevanj slovenskih paznikov. Neki paznik iz celjskih zaporov je izjavil: "Mučili
so skoraj vsakega, in sicer skozi vso dobo do nekako spomladi 1943. Takrat so bile
mučilne naprave na podlagi kontrole neke komisije iz Berlina odstranjene. Kolikor
sem mogel opazovati, je bil glavni način mučenja pretepanje z žilavko. Žrtve so bile
včasih tepene tako, da so bile po celem telesu polne ran in sledov udarcev."18 Vseskozi je gestapo med zajetimi partizani pridobival zaupnike,19 ki so nato vohunili
za partizani. Pridobivali so jih na več načinov: ene so izsiljevali z usodami njihovih
sorodnikov, drugi so klonili zaradi mučenja, nekatere so pridobili tudi z denarnimi nagradami, bili pa so tudi taki, ki so le navidezno pristali na sodelovanje in ob
prvi priliki pobegnili nazaj v partizane.20
Rodoljub Vlado Miklavc iz Mozirja je tri leta trpel v najhujših okupatorjevih
mučilnicah na Štajerskem v Celju in Mariboru ter v enem najhujših nemških koncentracijskih taboriščih v Mauthausnu. Podrobno je opisal streljanje slovenskih
rodoljubov v zaporu v Mariboru.
"Prvo streljanje sem doživel že tretji dan, tj. 23. marca 1942. Kriminalci so pod
vodstvom paznika Mesariča takoj po kosilu (ki smo ga redno dobivali ob 11. uri)
začeli pometati dvorišče. Eden izmed njih je z grabljami in metlo poravnaval debelo plast premogovih ogorkov pred velikim lesenim zabojem. Ko je bilo dvorišče
počiščeno, so pričeli kriminalci nositi preproste, lesene krste iz skladišča. Za nas
zapornike v celicah so bili to izredno dramatični trenutki. Nervozno smo šteli prinesene krste, v isti mah pa skrajno napeto prisluškovali vsakemu koraku in rožljanju ključev po hodniku. Koraki, ki so se ob takih trenutkih s ključi približevali našim
vratom, so za nekoga izmed nas pomenili konec vsega.
Kriminalci so med tem odpirali krste, nasuli v vsako nekaj žagovine ter jih provizorično zaprte odložili v veži, ki je bila nasproti oken naše celice. Na dvorišče so
prihajali prvi funkcionarji v civilu, večina pa v raznih uniformah vojske, policije,
gestapa itd., često so se baje tudi nekateri mariborski nemčurji priborili do vstopnice. Število navzočih ni bilo vedno enako. Nihalo je od 50 do 100, včasih pa je bilo
teh radovednih sadistov tudi več.

17

Prav tam, Bili so uporni, str. 20 in 21.

18

Rupert Butler, Ilustrirana zgodovina gestapa, Murska Sobota 1998 (dalje: Butler, Ilustrirana zgodovina gestapa), str. 216 in 217.

19

Vertrauensmänner oz. V-Mann.

20

Butler, Ilustrirana zgodovina gestapa, str. 217 in 218; Josef Vogt je med zaslišanjem izjavil, da mu je znano, da
je gestapo pri vsakem prijetem partizanu najprej poskusil pridobiti ga za delo v obveščevalni službi gestapa.
ARS, AS 1931, a. š. 555, zapisnik o zaslišanju Vogt Josefa, str. 2.

708

S tudia
H istorica
S lovenica

Jekleni bič nemškega okupatorja (Muzejski predmet hrani Posavski muzej Brežice)

Na dvorišče je nato v gosjem redu prikorakalo 20 policistov s čeladami na glavi.
A zvrstili so se v vrsto približno 10 metrov od gramoznih zabojev, obrnjeni s hrbtom
proti njim. Manjkal je samo še glavni kolovodja. Končno je prišel tudi ta. Takrat sem
prvič videl komandanta varnostne policije in varnostne službe na Spodnjem Štajerskem Lurkerja,21 v čigar rokah je bila tudi naša usoda in usoda neštetih drugih
slovenskih rodoljubov. Postavil se je sam, z rokami na hrbtu kak meter pred tolpo
svojih funkcionarjev in eksekucija se je lahko pričela.
Skozi velika vrata so iz glavne veže prignali 10 obsojencev ter jih postrojili v
kotu dvorišča ob vhodu. Pred nje je stopil mlad, visok gestapovec – Slovenec, ki se
je pisal Posavec, in jim prečital odločbo o smrtni kazni najprej v nemščini, nato pa
še v slovenščini. Takoj nato so jih odgnali nazaj v vežo. Po nekaj minutah živčnega
čakanja so prignali na dvorišče prvih pet obsojencev, ki so jim že v veži zavezali
oči s črnimi rutami. Prvega je vodil gestapovec za roko, ostali štirje pa so šli v gos-

21

Otto Lurker (Griesheim, Nemčija, 1896 – Ljubljana, 1949). Izučil se je za trgovca. Leta 1929 je vstopil v
NSDAP, leta 1930 pa v SS, kjer si je pridobil čin Standartenf# hrer SS. Glede na svoj položaj je imel zelo visok
čin, in to predvsem na račun svojih osebnih zvez s samim Hitlerjem. Ko je namreč Hitler po neuspelem prevratu v M# nchnu prestajal zaporno kazen v trdnjavi Landsberg, je bil Lurker tam paznik. Hitlerju je omogočal
stike s funkcionarji nacistične stranke, ki so delovali na svobodi, tako da je stranka nemoteno delovala. Bil
je prvi komandant varnostne policije in varnostne službe na Spodnjem Štajerskem. Funkcijo je opravljal od
aprila 1941 do marca 1943. Odločal je o usmrtitvah na podlagi pooblastil, ki mu jih je dal šef civilne uprave
Uiberreither. Kriv je za vsa streljanja talcev v svojem mandatu, razen prvega in zadnjih dveh. Do konca vojne
je stražil belgijskega kralja Leopolda III. v Hirschsteinu ob Labi, kjer so ga zajeli pripadniki ameriške vojske.
Januarja 1948 so Lurkerja predali jugoslovanskim oblastem. Vojaško sodišče ga je januarja 1949 obsodilo na
smrt z obešanjem.
Forte, Nič več strogo zaupno II, str. 116–125; ARS, AS 1931, a. š. 422, zapisnik o zaslišanju Lurker Otta; Butler,
Ilustrirana zgodovina gestapa, str. 242).
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jem redu za njim z rokami, položenimi na ramena svojega predhodnika. Ko so jih
razvrstili pred gramozni zaboj, je na znak Lurkerja padla prva komanda. Dvajset
policistov s puškami se je obrnilo proti žrtvam. Dva policista sta merila v glavo, dva
pa v prsa. Po naslednji komandi je počilo. Golobi so v jatah vzleteli s streh sodnega
poslopja, v naši celici pa je bilo vse tiho. Mene je v tistih trenutkih prevrtala misel, da
je izgubljeno vsako upanje na rešitev.
Med tem je počilo že drugič. Trupla so kriminalci z Mesaričem na čelu surovo
metali v krste, ki so jih zabili in odnašali v vežo, nakar so jih s tovornim avtom odpeljali v krematorij v Graz.
Po streljanju se je dvorišče izpraznilo. Kriminalci so očistili le najbolj vidne sledove krvi, ostalo so za njimi pospravile mačke. Tisto noč sem zaspal šele proti jutru. Nikakor se nisem mogel umiriti. Vznemirjalo me je živčno premetavanje spečih
sotrpinov in kričanje mačk, ki so se preganjale po dvorišču. Slišal sem menda tudi
vsako stenico, ki se je spustila s stropa na tla ali na naše postelje. Približno tako so
tekli dogodki pri vsakem streljanju."22
Prvega komandirja Celjske partizanske čete Franja Vrunča so orožniki 11. avgusta 1941 pri zasledovanju ranili in ujeli. Odpeljali so ga v Maribor in tam 24.
avgusta ustrelili.23 Konec novembra 1941 je Brežiška partizanska četa v Gorjanah
pri Podsredi bila svoj zadnji boj. Padli so štirje partizani, ujetih je bilo enajst, od
tega šest ranjenih. Devet ujetih borcev je nemški okupator v Mariboru ustrelil 27.
decembra 1941, desetega, Cirila Gerjevića, pa je ustrelil 25. marca 1942.24
Druga četa Kozjanskega partizanskega bataljona je kmalu izgubila svojega komandirja Hinka Zakška – Miloša. Ujeli so ga in nato ustrelili 1. maja 1943 v Pišecah.25 Februarja 1943 je bila uničena Srečeva oz. 2. četa Kozjanskega bataljona.
Padlo je 15 borcev, 7 pa je bilo ranjenih in ujetih. Iz Brežic so jih odpeljali v mariborske zapore in jih nato ustrelili kot talce. Štiri borce so ustrelili 1. maja 1943 v
Pišecah, dva borca pa 29. maja 1943 nad Zabukovico. Ivana Molana – Iztoka so
izpustili, da bi vohunil za partizani na Kozjanskem, a se je povezal z njimi in jih
obveščal. Okupator ga je pozneje razkril in 9. marca 1944 ustrelil kot talca v Legnu
pri Slovenj Gradcu.26

22

Vlado Miklavc, Moja pot skozi gorje, Mozirje 1997, str. 98 in 99.

23

Tone Kregar, Celje v uporu proti okupatorju, v: Iz zgodovine Celja 1941–1945, Celje 2004, str. 172.

24

Tone Ferenc, Narodnoosvobodilni boj na območju sedanje občine Krško, v: Krško skozi čas, Krško 1977
(dalje: Ferenc, NOB Krško), str. 466. Komandant Otto Lurker je v svojem poročilu z začetka decembra 1941
zapisal: "Najuspešnejše sredstvo za pobijanje KP in s tem banditov je izgradnja kolikor mogoče široke mreže
zaupnikov /V-Personen/, ki bi prišli iz vrst aktivnih članov KP ali ki so bili sami člani bande. Riziko, da ta ali
oni odpovedal, bi bil z uspehi z ostalimi daleč izravnan. Seveda je predpogoj za uspeh pri pobijanju komunistične bande stalno sodelovanje vseh s tem povezanih sil brez trenja, pri čemer mora biti brez pomena kdo
doseže uspeh. Zastrašilno vpliva tudi takojšnja ustrelitev komunističnih velezločincev, ki jo je treba imenoma
v lepakih naznaniti. Od mojega zadnjega poročila smo prijeli 91 oseb, ki so delovale komunistično ali bile
pri bandah ali pa bandite podpirale. V borbah z banditi je padlo 19 banditov, 35 oseb pa je bilo od izrednih
sodišč obsojenih na smrt in ustreljenih."
ARS, AS 1931, a. š. 411, poročilo komandanta varnostne policije in varnostne službe na Spodnjem Štajerskem
Otta Lurkerja, 5. 12. 1941.

25

Ferenc, NOB Krško, str. 476.

26

Lojze Požun, Zakaj leta 1942 ni bila ustanovljena IV. grupa odredov?, v: Celjski zbornik (CZ), Celje 1975–
1976 (dalje: Požun, Zakaj leta 1942), str. 118.
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Minerja minerskega voda Kozjanskega odreda Ivana Vahtarja – Toneta je
nemški okupator ujel. Po vojni se je živ vrnil iz koncentracijskega taborišča.27 Najhujši pokol v letu 1945 v Spodnji Štajerski je nemški okupator izvedel 12. februarja 1945 v Stranicah pri Frankolovem. Bil je surovo maščevanje za smrt celjskega
deželnega svetnika in okrožnega vodje Štajerske domovinske zveze Antona Dorfmeistra, ki je bil ubit v partizanskem napadu na nemško avtomobilsko kolono
v Stranicah 3. februarja 1945. V pokolu je izgubilo življenje sto rodoljubov. Med
njimi je bilo 15 borcev Kozjanskega odreda in 7 borcev Tomšičeve brigade.28
Med pohodom 14. divizije29 na Štajersko je nemški okupator pobil precej ujetih in ranjenih borcev Tomšičeve brigade. V hiši Zlodejevih sta se policistom vdala
dva borca, a jima to ni nič pomagalo. Policisti so ju odvedli k Požegovi bajti in
tam ustrelili. Podobno so se 'izkazali' Maunzovi planinski lovci – pri Počivalniku
so pobili intendanta Antona Fajdigo. Že pred tem so nemški vojaki v hiši dobili v
roko ranjenega borca Tekavca iz Kočevja in ga pod njo ustrelili. 27. februarja so v
hlevu domačije Prosenc pripadniki SS dobili nekega borca iz Tomšičeve brigade
in ga ustrelili.30 Konec januarja 1945 so nemški vojaki pri Velenju zajeli štiri borce
Tomšičeve brigade. Vse štiri partizane so nato pobili pri velenjskem gradu.31
Do druge polovice 19. stoletja so bili ukrepi za zaščito vojnih žrtev neformalne
narave; ponavadi so se o njih obojestransko dogovorili armadni poveljniki, veljali
pa so za čas posameznega spopada. To se je spremenilo z rojstvom humanitarnega
prava, ki mu je botroval Mednarodni odbor Rdečega križa. Z Ženevsko konvencijo
so zaščitili ranjence na bojišču. Ženevska konvencija z dne 22. avgusta 1864 ima za
izboljšanje položaja ranjenih v armadah na bojnem polju deset členov. V šestem
27

Teropšič, Kozjanski odred 1, str. 175.

28

Življenje so izgubili še štirje borci Kamniško-zasavskega odreda, štirje borci Šercerjeve brigade, dva iz
Bračičeve in po en borec iz Šlandrove ter Zidanškove brigade. Stane Terčak, Frankolovski zločin. Ljubljana
1971. Talce so pripeljali iz zaporov Stari pisker v Celju. Lepak z imeni usmrčenih je podpisal Erwin R# sener,
ki se je pred tem udeležil Dorfmeistrovega pogreba v Celju. "Po vojni so jugoslovanski oz. slovenski organi
državne varnosti v preiskavi zasliševali dva funkcionarja gestapa tudi o tem primeru. Komandant varnostne
policije in varnostne službe za Spodnjo Štajersko v Mariboru SS šturmbanfirer Kurt Stage je izjavil: "R# sener je
prišel v moj urad, vzel s pisalne mize list papirja in napisal tole povelje: Za Celje. Za ustreljenega Dorfmeistra
je treba takoj pri mlinu v Stranicah obesiti 100 tolovajev. Pred tem me je kratko vprašal, ali vem, da je bil
Dorfmeister ustreljen, kar sem zanikal. Povelje je šlo po teleprinterju v Celje. Istega dne ali dan pozneje me je
iz Celja klical ali mi pisal (Georg) Kramh# ller in izjavil, da komandant zaščitnega območja (polkovnik dr.
K# has – op. avtorja), ki ga je on seznanil z R# senerjevim poveljem, prosi za njegovo natančno vsebino. Nato
sem dal povelje spet prepisati – najbrž gospodični (Elfriedi) Rieglerjevi – in to takole: Višji vodja SS in policije je
ukazal: dobesedna ponovitev omenjenega povelja. Podpis komandanta varnostne policije in varnostne službe
– Stage. /…/ Kramh# llerju sem dal nalogo, da takoj pošlje v Maribor akte oseb, določenih za usmrtitev. Prispeli
so k vodji oddelka, zato ne morem zanesljivo reči, ali jih je poslal Kramh# ller ali kdo drug iz celjskega urada.
Meni jih je izročil Laudorff (vodja oddelka gestapa – op. avtorja)." Ko je Stage potrdil predlog, je seznam poslal
R# senerju. "Seznam je šel k višjemu vodji SS in policije in ta je odredil končno usmrtitev. Povelje za usmrtitev
je šlo po teleprinterju ali tudi pisno. Vodja IV. oddelka Laudorff je prejel to naredbo in ukrepal naprej, tj. za
pripravo usmrtitvenih sil in za usmrtitev določenih oseb." Približno tako je izpovedal tudi Kramh# ller.
Dr. Tone Ferenc, Kdo je Erwin R# sener, Delo, 6. 1. 1999, str. 8.

29

Josef Vogt je glede ujetnikov 14. divizije dejal: "Ujeti partizani niso bili priznani za vojne ujetnike, večino so
jih vojaške formacije postrelile ali pa so prišli v zapore v Maribor ali Celje."
ARS, AS 1931, a. š. 555, zapisnik o zaslišanju Vogt Josefa, str. 19.

30

Franci Strle, Tomšičeva brigada 1944, Maribor 1995 (dalje: Strle, Tomšičeva brigada 1944), str. 121, 183 in
216.

31

Milan Ževart in Stane Terčak, Od vstaje do zmage : narodnoosvobodilna vojna v Šaleški dolini in Šmartnem
ob Paki, Maribor 1966, str. 171.
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Sodišče in sodni zapori z ograjenim dvoriščem v Sevnici – slikano z gradu Sevnica (Fototeka Posavskega
muzeja Brežice, foto: Tomaž Teropšič, 2004)

členu so zapisali: "Ranjeni ali bolni vojaki, ne glede na nacionalno pripadnost, se
morajo zbirati in oskrbeti. Vrhovni poveljniki lahko v spopadu ranjene sovražnike
takoj predajo sovražnikovi predstraži, kadar to dovoljujejo okoliščine in glede na
dogovor obeh strani. Osebe, ki so po zdravljenju spoznane za nesposobne za nadaljnje služenje, se repatriirajo. Druge osebe se lahko vrnejo (odpustijo) pod pogojem, da ne bodo med trajanjem sovražnosti spet segle po orožju. Stranke, ki evakuirajo, in osebje, ki je določeno v te namene, se smatrajo za absolutno nevtralne."32
V 1. svetovni vojni so grobo kršili določila Ženevske konvencije, zato so leta 1929
sprejeli novo Ženevsko konvencijo, ki je pomenila korak naprej v humanizaciji
postopka z vojnimi ujetniki. Zajela je še vojne ujetnike pomorskih in zračnih sil.
Prepovedala je izvajanje nasilja nad vojnimi ujetniki in predvidela ustanavljanje
bolnic v taboriščih za vojne ujetnike. Dobili so pravico pritožbe vojnim oblastem.
Določila omenjene konvencije so pozneje dopolnjevali.
Vez med borcem in ranjenim borcem je pomenila osnovo bojne morale partizanskega načina bojevanja. Ta je v soodvisnosti od enotnosti, ki je nujno potrebna za zgraditev vojaškega kolektiva. V praksi je to pomenilo, da so se partizani

32

Anton Dolenc, Ženevske konvencije o zaščiti žrtev vojn, Ljubljana 1993, str. 31 in 32.
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zavedali, da jih njihovi bojni tovariši ne bodo zapustili, če bodo ranjeni.33 Skrb za
ranjence je postala pomemben dejavnik partizanskega načina bojevanja. V severovzhodni Sloveniji do leta 1944 ni bilo partizanskih bolnic. V začetku leta 1944
so tudi tam postavili prve partizanske bolnice, kjer se je izjemna človeška humanost povezovala z iznajdljivostjo, vsakdanjim znanjem in izjemno človekovo voljo po samoohranitvi.34
Nemški oblastniki so se v boju proti partizanskim enotam že takoj v začetku
odločili za politiko namernega pobijanja ranjencev. Menili so, da je to učinkovito
orožje proti visoki bojni morali partizanskih enot.35
Po boju v zaselku Jevša, 24. marca 1944, so pripadniki SS začeli pobijati ranjence Kozjanskega partizanskega bataljona. To so preprečili gestapovci, ki so dejali, naj jih ne streljajo, saj je za to še čas. Od njih so želeli podatke, po njihovem
okrevanju pa bi jih izkoristili kot vohune. Štiri ranjene in ujete partizane je okupator predal na zdravljenje v brežiško in krško bolnico. Slavko Vretič je po sedmih
tednih zdravljenja iz brežiške bolnice pobegnil. Ranjenega in ujetega Karla Jurišiča
so zdravili v krški bolnišnici. Gestapovci so ga hoteli za ceno življenja prisiliti, da
bi izdal ljudi, pri katerih so se zadrževali partizani, in lokacijo partizanske bolnice.
Tega ni storil. Po naključju je ostal živ in se spet priključil partizanom.36 Ranjeni in
zajeti borec Slavko Krulc se spominja, da so nemški vojaki po boju hudo ranjene
in nesposobne za pohod postrelili. Njega so najprej razorožili in nato pretepli. Ob
vračanju v nemško postojanko so morali ujetniki nositi strelivo, spotoma so jih

33

To dejstvo je pravilno izpostavil nemški okupator, ko je v zapisnik štabne seje nemških voditeljev v Mariboru
z dne 3. oktobra 1942 zapisal, da banditi odnašajo svoje ranjence s sabo.
Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4,
dok., št. 162.

34

Na obravnavanem območju je nastalo več kot 70 bolnišničnih objektov, največ na Pohorju in v Zgornji
Savinjski dolini, nekaj pa tudi na Kozjanskem.
Severovzhodna Slovenija v bojih za svobodo. Ljubljana 1999, str. 45.

35

Vladimir Velebit je mnenja, da so nekateri nižji nemški komandanti v Jugoslaviji izkazovali več pripravljenosti, da se spoštujejo določila mednarodnega vojnega prava glede vojnih ujetnikov in ranjencev (Aleksander
Nenadović, Razgovori s Kočom, Zagreb 1989, str. 75). Navajam zanimiv in poučen primer. "Zelo zanimiv
in pomemben je humani postopek borcev 10. brigade z ranjenim vojakom in zanimivo je tudi reagiranje
sovražnika na te dogodke. Hinko Bratož – Oki je te dogodke opisal v svojem 'Dnevniku partizana'. Bratož
pravi, da je bil ranjeni vojak mlad študent iz Berlina. Bolničarka Joža mu je previla rano in mu dala injekcijo
proti tetanusu. Nato so ga zaslišali, kar navaja v svojem poročilu tudi štab divizije, ko poroča glavnemu štabu
Slovenije. Vojak je zajokal, saj je bil prepričan, da ga bodo partizani ustrelili. Ko so mu rekli, da bo pri njem
ostala bolničarka, dokler ne pride nemška patrulja, ni mogel verjeti. Enota 10. brigade se je umaknila s prizorišča boja, ker se je približevala nemška kolona. Nemški oficir se je bolničarki zahvalil za pomoč ranjencu in
jo nagradil s sanitetnim materialom. Pred vojaki je govoril o njenem junaštvu in humanosti. Ob tem prizoru
je ljudem iz Mrzlih Vodic zastal dih, saj takega prizora še niso videli. /…/ O pozitivnih posledicah dogodka z
nemškim ranjencem pravi Bratož – Oki to: 'Jožin podvig pa so si Nemci dobro zapomnili. Ko se je kasneje
naš 2. bataljon spopadel z njimi pri Lokvah in je na bojišču obležalo pet ranjenih tovarišev, so jih Nemci prav
tako obvezali kot mi ranjenega študenta. Kmalu pa je za ravnanje tega nemškega oficirja zvedelo tudi višje
nemško poveljstvo. Takoj so ga z enoto vred kazensko premestili na vzhodno fronto. Od takrat naprej je bilo
tudi konec njihovega človeškega ravnanja z ranjenci. Za Nemce smo bili le še 'banditi' in tudi našim ranjencem
niso prizanašali.'"
Stevo Sunajko, Sodelovanje slovenskih in hrvaških narodnoosvobodilnih enot 1941–1945, Ljubljana 1971,
str. 249 in 250).

36

Arhiv Posavskega muzeja Brežice (APMB), fasc. 8/III, Spominsko gradivo. Milan Kostevc, Ustanovitev
Kozjanskega bataljona 16. marca 1944 in borbe do ustanovitve Kozjanskega odreda 27. aprila 1944. leta.
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tepli s palico in brcali.37
Pri zaselku Pokojni vrh pri Zabukovju so se 20. februarja 1945 spopadli nemški vojaki in 3. bataljon Kozjanskega odreda. Po spopadu so nemški vojaki ustrelili
tri ruske ranjence.38 Nemški okupator je 18. marca 1945 pod Resevno napadel 2.
bataljon Kozjanskega odreda. Po boju so s streli iz pištol pobili vse težje partizanske ranjence. Lažje ranjene partizane so skupaj z drugimi ujetniki odgnali s seboj
v dolino. Dva partizana, ki sta zaradi prevelike izgube krvi med potjo opešala, so
nemški vojaki s puškinimi kopiti pobili do smrti.39
Podobno usodo je doživelo precej ranjencev Tomšičeve brigade med pohodom 14. divizije. Puškomitraljezec Franc Nagode je bil 18. februarja 1944 težko
ranjen pri Hrastnikovi kmetiji. Nemški vojaki so ga izsledili že prvi dan, vendar
so ga pustili, da je vpil na pomoč dva dni in dve noči, ker so upali, da bo z vpitjem
privabil tovariše. Ker rešiteljev po dveh dneh ni bilo, so ga v gozdu pod Glažarsko bajto po dvodnevnih mukah ustrelili.40 Precej zločinov nad ranjenci so storili
Maunzovi planinski lovci. Franci Strle je zapisal: "Tačas se je pri Parožu že začel
domnevni nemški končni obračun z obkoljeno divizijo, ki pa je spet tekel v prazno.
Maunzovim planinskim lovcem ni ostalo nič drugega, kakor da začno s podvojeno
ihto iskati skrite ranjence in se znesejo nad njimi. Samo pri Artanu se je rešilo osem
hudo ranjenih. Vse druge so Maunzovi vojaki zaradi izdajstva našli. Izdana sta
bila celo Branko Raos in Marjan Založnik – Marko, ki sta ostala pri Vrhovniku.
Devetnajst ranjenih in ozeblih, ki so za silo lahko hodili, so odgnali v Dobrno, enega
v Vitanje, najhuje ranjene pa so postrelili. Iz Tomšičeve je taka smrt doletela borca
Antona Bambiča iz Malega Loga."41 V Osreških pečeh so vermani ustrelili hudo ranjenega Jožeta Vesela iz Sodražice. Vermani so ustrelili tudi ranjenega šestnajstletnega Hermana Žaka, Desetačkovega s Pristave. H Kaplanovi hiši so vermani prignali precej ujetih partizanov. Vse hudo ranjene, ki niso mogli hoditi, so postrelili
vpričo ujetnikov. Maunzovi planinski lovci so ustrelili hudo ranjenega intendanta
Viktorja Adamiča – Zmaga z Gradišča pri Volčji Dragi.42
Velik zločin nad ranjenci in zajetimi partizani je nemški okupator storil 6.
maja 1944 ob napadu na slovensko partizansko vojno bolnišnico Kamnik.43 Na
vhodu v bolnišnico so zajeli borca Srečka Vrenjaka. Ukazali so mu, naj teče, brž
nato pa sprožili rafal v hrbet. Štiri nepremične ranjence na pogradih je z brzostrelko postrelil pripadnik nemške varnostne službe. Dvanajst težjih ranjencev so pred
bolnišnico poravnali v vrsto in postrelili s streli v tilnik. Ustreljene so nato zmetali
v barako, pokrili s slamo, polili s petrolejem in vse skupaj zažgali. Vse druge ujetnike, z osebjem bolnišnice vred jih je bilo 43, so odgnali proti Kamniku. Med njimi

37

APMB, fasc. IX/6, Spominsko gradivo. Slavko Krulc, Izjava.

38

Teropšič, Kozjanski odred 1, str. 252.

39

Janez Gradišnik, 60. obletnica tragedije, Novi tednik, št. 26, 15. 4. 2005, str. 21.

40

Strle, Tomšičeva brigada 1944, str. 106 in 114.

41

Prav tam, str. 132.

42

Prav tam, str. 152 in 169.

43

SVPB-K, kakor so s kratico označevali bolnišnico Triglav, je začela nastajati v začetku januarja 1944. Stala je
pod Velikim vrhom (kota 642) v kolovških gozdovih.
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Spominska plošča na zidu ob Narodnem domu v Celju je postavljena v spomin na zasramovanje padlih in ujetih
borcev 2. grupe odredov v Celju (Fototeka Posavskega muzeja Brežice, foto: Tomaž Teropšič, 2005)

so bili trije funkcionarji Tomšičeve brigade. Podoben zločin so zagrešili 11. junija
1944 nad Dobrovo pri Komendi. Ob napadu na bolnišnico so pobili enajst partizanskih ranjencev z zdravnikom dr. Tinetom Zajcem – Miho vred.44

Partizanska vojska
Slovenska partizanska vojska je zelo zgodaj, že sredi julija 1941, regulirala odnos
do vojnih ujetnikov in sovražnikovih ranjencev. V šesti točki 5. člena partizanskega zakona so zapisali: "Partizan mora dostojno ravnati z ranjenim ali ujetim sovražnikom, prepričati ga o pravičnosti partizanske borbe."45 Odnos do sovražnikovih ujetnikov je podrobneje opredelil Edvard Kardelj v začetku septembra 1941.
Zapisal je, da je treba uničevati sovražnika z vsemi sredstvi. "To pa ne pomeni, da
partizani vselej pobijajo sovražne vojake, ali da se odrekajo političnega dela med
njimi. Nasprotno! Partizani so brezobzirni v boju, toda niso nečloveški z ujetniki.
Kjer se sovražni vojaki vdajo (zlasti italijanski), jih partizani odvedejo kot ujetnike
in vztrajno politično vzgajajo. O nadaljnjem postopanju s temi ujetniki odloča vrhovno poveljstvo. Odločnost v boju in tovariški odnos do ujetnikov – to je najboljša

44

Strle, Tomšičeva brigada 1944, str. 383–390.

45

Zbornik VI/1, dok., št. 5.
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pot k demoralizaciji sovražne armade."46
Josip Broz – Tito je 8. novembra 1941 v Užicu izdal ukaz glede vojnih ujetnikov in ga naslovil na vse štabe, politične komisarje in borce narodnoosvobodilnih
partizanskih odredov Jugoslavije. V prvi točki je zapisal, da je pod smrtno kaznijo
prepovedano mučenje, pretepanje ali kakršno koli izražanje osebnega sovraštva
do ujetnikov. V naslednji točki pa: "Ujete sovražnikove častnike in vojake je treba
s stražo pripeljati k našim najbližjim partizanskim poveljstvom; le-ta bodo izvedla
preiskavo proti posameznikom iz vrst ujetnikov, za katere bo neizpodbitno dokazano, da so storili kakršna koli zverinstva ali nasilja."47
Kozjanska četa je 13. avgusta 1942 napadla elektrarno v Bistriškem grabnu. Po
napadu so iz zasede ustrelili vodjo orožniškega oddelka poročnika Bernhardta in
pomožnega policista Bračuna. Pomožnega policista Bizjaka so težko ranili. Po razorožitvi so ga za silo obvezali. Takoj po boju ga je našla nemška patrulja, ki je poskrbela za prevoz ranjenca v celjsko bolnišnico, kjer je pozneje podlegel ranam.48
Konec decembra 1943 je Kozjanski bataljon napadel nemško postojanko v
Sv. Petru pod Sv. Gorami. V boju so zajeli dva nemška graničarja. Po boju so ju popolnoma slekli in izpustili. Zajeli so še tri orožnike. Bili so Avstrijci. Poučili so jih o
ciljih partizanskih bojev, nato pa slekli in izpustili.49
Popoldne, 3. maja 1944, je na Bohorju izbruhnil spopad med Kozjanskim odredom in 2. četo 649. bataljona deželnih strelcev. Po boju so Kozjanci na bojišču
zajeli ranjenega nemškega vojaka. Oba gležnja je imel prestreljena. Bil je v nemško vojsko mobilizirani Poljak. Obvezali so ga in Nemcem pustil kot vzgled, kako
se ravna z ranjenci.50 Devetega junija 1944 je Kozjanski odred napadel orožniško
postojanko v Jurkloštru in jo zasedel. Zajeli so šestnajst orožnikov. Razorožili so
jih, jim odvzeli službene izkaznice in pojasnili cilje narodnoosvobodilnega gibanja. Nato so jih izpustili, razen višjega orožniškega stražmojstra Suppanza, ki so ga
ustrelili, ker je leta 1942 ustrelil nekega partizana.51 Tretji bataljon Kozjanskega
odreda je 6. julija 1944 napadel sovražnikovo postojanko v Slivnici pri Celju. V

46

Prav tam, dok., št. 23.

47

Josip Broz – Tito, Zbrana dela, Sedma knjiga, Ljubljana 1981, str. 183. Vladimir Velebit je problem vojnih
ujetnikov v Jugoslaviji opisal precej podrobno. Menil je, da je bil eden večjih problemov partizanskega načina bojevanja, razen namestitve in nege ranjencev, nabave orožja in streliva ter prehrane borcev, problem
sovražnikovih vojnih ujetnikov. Partizanska vojska praviloma nima zaledja in je imela zato velike probleme
s prehranjevanjem borcev. Niso imeli viškov hrane, ki bi jo delili vojnim ujetnikom. Partizani so tako imeli na
voljo tri možnosti. Lahko so vojne ujetnike pustili na svobodo in se pri tem zavedali, da se bodo vrnili v svoje
enote in nadaljevali protipartizanski boj. Drugi način je bil fizično uničenje vojnih ujetnikov. Po mnenju
Velebita nobena možnost za vrhovni štab ni bila sprejemljiva. Tretji način je bil zamenjava vojnih ujetnikov
in je še najbolj odgovarjal partizanski vojski. To je bil human postopek in ni bil v neskladju z določili mednarodnega vojnega prava. Tako so se partizani rešili bremena vojnih ujetnikov in jim omogočali, da so v
zamenjavo dobili zajete partizanske borce.
Vladimir Velebit: Tajne i zamke II. svjetskog rata, Zagreb 2002, str. 191–193.

48

Požun, Zakaj leta 1942, str. 85; Pavel Baloh, Po poteh revolucije : spomini na predvojno revolucionarno delo
v Trbovljah in narodnoosvobodilni boj 1941–1945, Ljubljana 1966, str. 154.

49

Zbornik VI/9, dok., št. 209; ARS, AS 1869, fasc. 334/II, poročilo obveščevalca Štefa štabu IV. operativne zone
28. 12. 1943.

50

Teropšič, Kozjanski odred 1, str. 51 in 52.

51

Prav tam, str. 68; Edo Jelovšek, Jurklošter nekoč in danes, Maribor 1983, str. 98 in 99.
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boju so zajeli deset orožnikov. Dva sta takoj prestopila v vrste Kozjanskega partizanskega odreda. Na predlog namestnika komandanta odreda Janežiča, komandanta bataljona Godlerja in obveščevalcev so preostalim orožnikom dali nekaj civilne obleke in jih spustili, in to zaradi slabe zveze z Dolenjsko, kamor bi jih morali
odpeljati. Dalj časa stražiti jih tudi ne bi bilo smiselno.52 Sedmega julija so kozjanski partizani uničili orožniško postojanko v Pišecah. Ujete orožnike so odvedli v
Podgorje, kjer jim je komandant odreda Jerin pojasnil cilje narodnoosvobodilnega boja. Preden so orožnike izpustili, so še naredili zamenjavo oblek. Kmalu zatem
so jim zavezali oči in jih odvedli proti Podsredi, kjer so jih izpustili. Izpustili so tudi
zajete orožnike sovražnikove postojanke v Pilštanju.53 Ob napadu na Loko pri Žusmu je 2. bataljon Kozjanskega odreda zajel tri lažje ranjene vermane. Po zaslišanju so vse tri ujete vermane ustrelili.54 Tretja četa 1. bataljona Kozjanskega odreda
je v zimi 1944/45 delovala v Halozah. Iz Strnišča je v četo prišlo šest mož, ki so se
izdajali za Poljake iz geta v Varšavi. Takoj so zahtevali orožje. Poveljstvo čete je bilo
zaradi njihovih zahtev, vedenja in oblačil previdno. Ko so pri njih opravili pregled,
so v ovratnikih našli všite nemške prepustnice, na osnovi katerih so ugotovili njihove namene in naloge. Po kratkem posvetu četnega poveljstva je bil izdan ukaz
za ustrelitev, kar so tudi storili.55
Tomšičeva brigada je med pohodom na Štajersko in tudi pozneje delovala v
okviru 14. divizije NOV in POJ. Kmalu po prehodu ceste od Kozjega proti Bučam
so ujeli dva oborožena in uniformirana kočevska Nemca in ju ustrelili.56 Ob napadu 14. divizije na rudnik je pri Armeškem "zašel v zasedo Jože Pavlovič, pripadnik
nemških enot SS, ki se je vračal z dopusta. Bil je presenečen. Partizani so ga naglo
prijeli in razorožili. Sam Ris ga je prepričeval, naj prestopi k partizanom, toda o
tem ni maral slišati, zato je Ris med umikom ukazal, naj se ga ustreli, ker je izdal
slovenski narod."57 Sredi marca 1944 je Tomšičeva brigada napadla nemško postojanko v Moravčah. Že med približevanjem kraju so ujeli orožniškega stražmojstra
Naceta Majdiča, ki so ga nato ustrelili.58 V začetku aprila 1944 so bili borci Tomšičeve brigade v zasedi pri Gornjem Gradu. V zasedo so padli trije luftšuci.59 V boju
je eden padel, eden pobegnil, enega pa so zajeli. Od njega so dobili pištolo, brzostrelko z lesenim kopitom in pet okvirjev, uniformo, obutev in nekaj druge vojaške opreme. Ker so v njegovi torbici našli gestapovsko pošto, zajetja ni preživel.60
Konec aprila 1944 je v boju padel komandant 2. bataljona Tomšičeve brigade kapetan Martin Kotar. Zaradi njegove smrti so se borci znesli nad ujetim policistom,
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Teropšič, Kozjanski odred 1, str. 83.
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Prav tam, str. 85 in 88.
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Prav tam, str. 95.
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Prav tam, str. 262 in 263.
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Strle, Tomšičeva brigada 1944, str. 56.
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Prav tam, str. 75.
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Prav tam, str. 237.
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Pripadniki nemške protiletalske zaščite (Luftschutz).
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Strle, Tomšičeva brigada 1944, str. 339.
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Ujeti vermani na cesti proti Novi Štifti ob osvoboditvi Gornjega grada (ZAC)

ki je umrl pretepen kot črni suženj.61 Konec junija 1944 se je Tomšičeva brigada
bojevala pri Bajgotu. V boju je padlo sedem partizanov. Zaradi tega so ustrelili oba
nemška ujetnika. V začetku julija 1944 so v gozdu nad Skomarjem ustrelili še zajetega podoﬁcirja SS.62
Štab 14. divizije NOV in POJ je 26. julija 1944 izdal ukaz podrejenim enotam
o napadu na sovražnikove postojanke v Šmartnem ob Paki, Dobrni in Šoštanju.
Na koncu ukaza je zapisano: "Vse ujetnike – Nemce naj se takoj strelja, a vermane,
kateri se niso kompromitirali, se jih naj vključi v naše edinice."63 Brigade so v noči
na 31. julij 1944 izvršile ukaz štaba divizije. Tomšičeva brigada je napadla utrjeno postojanko tridesetih orožnikov in vermanov v Šmartnem ob Paki. V hudem
boju je padlo 24 sovražnikovih vojakov, 6 pa je bilo ujetih. Zasegli so precej plena, ujetnikov pa niso pobili,64 vendar se je poboj nemških vojnih ujetnikov zgodil septembra istega leta. Oberst Treeck je zapisal: "V Šmartnem ob Paki so 12. 9.
1944 pozvali posadko k predaji in ji zagotovili odhod s spremstvom, nato pa so 31
pripadnikov vojske, vermanšafta in orožništva kot tudi nemške učitelje v kraju s
strojnicami postrelili (Tomšičeva brigada)."65
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Prav tam, str. 367.
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Prav tam, str. 512 in 527.
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Zbornik VI/15, dok., št. 31.
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Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), Arhivska zbirka Kulturne skupnosti Mozirje, a. š. 1, poročilo štaba 4. OC NOV
in POS 6. 8. 1944; Ževart, Elaborat, str. 183.
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Ževart, Elaborat, str. 176 in 167. Milan Ževart je o tem zapisal: "Štab Tomšičeve brigade je 14. septembra 1944
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Na osnovi skopih podatkov ugotavljam, da sta obe v vojni udeleženi strani
kršili mednarodno pravo glede vojnih ujetnikov. Še posebej nečloveški so bili do
partizanskih ranjencev nemški oblastniki, saj so hudo ranjene borce brez izjeme
takoj postrelili.

Zamenjava vojnih ujetnikov
Pogajanja z nemškim okupatorjem so bila prepovedana, tudi pogajanja glede zamenjave vojnih ujetnikov. Dovoljeni so bili le informativni pogovori z navedbo, da
bo na partizanski strani imel končno besedo GŠ NOV in POS. 14. divizija je zajela
Hauptmanna66 Ebsterja in ga poskusila zamenjati za partizanskega oﬁcirja. Napisali
so pismo zveznemu vodji Štajerske domovinske zveze Franzu Steindlu. Omenjenega stotnika so izpustili, ker ni bil "zagrizen hitlerjanec," še preden so dobili Steindlov
odgovor. Zvezni vodja Steindl je odgovoril na dopis 14. divizije in zapisal, da se z
banditi ne pogaja. Zraven je zagrozil, da bo požgal vas in postrelil talce, če Hauptmanna takoj ne izpustijo.67 Nemški okupator je bil po partizanskem izbojevanju
svobodnih ozemelj na Štajerskem v precejšnji krizi. To se vidi tudi iz ukaza komandanta 438. divizije za posebno uporabo.68 Petnajstega septembra 1944 je izdal ukaz,
da je treba vsako bitko bojevati do zadnjega naboja, da so prepovedani vsi razgovori
o vdaji in da je treba na vsakega parlamentarca streljati.69

poročal, da je imel sovražnik pri napadu na Šmartno ob Paki v noči na 12. september 1944 tele izgube: 34
mrtvih, 4 ranjene in 40 ujetih. V relaciji štaba 4. operativne cone z dne 15. septembra 1944 o napadu na
postojanke v Mozirju, Letušu in Šmartnem ob Paki je zapisano, da so bili vermani, ki so predstavljali večino
posadk v navedenih postojankah, v veliki večini zajeti in so jih kasneje delno uvrstili v enote 4. operativne
cone, del pa so jih poslali v 7. korpus NOV in POJ na Dolenjsko. /…/ V Šmartnem ob Paki so bili ustreljeni
predvsem vojaki in verjetno tudi orožniki, a ne vermani. Ustrelitve nemških vojakov ni ukazal štab Tomšičeve
brigade, ki je bil na položajih pri Letušu. Po pričevanjih ustrelitve ni določil niti štab njenega 2. bataljona, ki je
zavzel postojanko v Šmartnem ob Paki. /…/ Omenjeni ukaz štaba 14. divizije z dne 26. julija le ni mogel veljati
za napad na postojanke v Šmartnem ob Paki in v Letušu v noči na 12. september 1944, lahko pa je vplival
na ravnanje. V pričevanjih, ki jih nismo mogli dovolj preveriti, so navedbe o tem, da so Nemci, ki so se predali,
hoteli potem pobegniti, kar pa ni verjetno. V pričevanjih je tudi podatek, da je eden od nemških vojakov udaril
po glavi partizanskega stražarja in pobegnil. Vsekakor je eden od ujetnikov pobegnil. V prav tako nepreverjenih navedbah najdemo tudi podatek, naj bi bili med nemško posadko v Šmartnem ob Paki tudi taki, ki so se
že enkrat predali, in to v Zgornji Savinjski dolini. Končno je tudi izjava o tem, da naj bi usmrtitev pripadnikov
nemške posadke v Šmartnem ob Paki ukazal nekdo iz štaba 4. operativne cone. Domnevamo lahko, da je
dogodek v Šmartnem ob Paki vplival na Treeckovo vztrajno zasledovanje Tomšičeve brigade."
Ževart, Elaborat, str. 183.
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Stotnik.
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Arhiv MNZC, fasc. 73, okrožnica štaba 14. divizije NOV in POJ, 7. 7. 1944; ARS, AS 1851, fasc. 80/I, dopis OC
4. OC NOV in POS, 12. 7. 1944.
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Komandant 438. divizije "zur besondern Verwendung" je bil Generalleutnant von N# ldechen. Štab divizije
je bil v Celovcu. Varovala je železniške proge, državne meje in bivšo italijansko-nemško razmejitveno črto.
Bataljoni njenih polkov (18. šolski in dopolnilni ter 18. in 184. polk deželnih strelcev) pa so bili razporejeni
po vsem ozemlju XVIII. vojaškega okrožja. K tej diviziji je spadal tudi 18. odsek obmejne straže (graničarji)
s pododseki C, D, E, F in G, vsak od teh v moči bataljona. 19. julija 1944 so oblikovali še poseben 18. polk
gorskih lovcev iz dopolnilnih enot 418. gorske lovske divizije. Poveljeval mu je Oberst dr. Egon von Treeck.
ARS, AS 1851, fasc. 80/II, poročilo obveščevalnega centra štaba 4. OC NOV in PO Slovenije, 14. 11. 1944;
Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945. Ljubljana 1978, str. 690.
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Metod Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, 4. knjiga, Ljubljana 1973, str. 680.
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Tomaž Teropšič
PRISONERS OF WAR AND THE WOUNDED IN LOWER STYRIA IN THE
SECOND WORLD WAR

SUMMARY
The German occupiers did not accord Slovene Partisans the status of Prisoners of War. For them,
Partisans were only 'bandits', and their units 'bandit units'. Nazi propaganda later also used the
terms 'brigands' and 'brigand gangs'. However, the most common label for a Partisan was still a
bandit. Immediately after the occupation, the German occupiers adopted the most severe measure against Slovene Partisans – killing. In 1941 at least 100 captured members of Partisan units
were shot. The German occupiers also ignored international military law in their treatment of
Allied soldiers. There is evidence of several cases in which the German occupiers in Slovenia shot
Allied airmen.
Nazi Germany did not recognize Partisans as combatants that would be protected by
international law. As a result, Prisoners of War and the wounded in Styria were executed
throughout the Second World War. Adolf Hitler’s subordinates passed orders and instructions accordingly.
Towards the end of the Second World War the situation in terms of the treatment of
Prisoners of War began to improve. At least on the South-Eastern Front, in September 1943
the German occupiers recognized the official Partisan Army as an enemy and a regular army.
Hitler passed a decree not to shoot captured Partisans. This decree, however, did not apply
to Slovenia. It was only in the autumn of 1944 that General Erwin R# sener passed a decree
for his area, which accorded Partisans the status of Prisoners of War. R# sener’s decree, however, did not change the situation much. German soldiers still shot Partisan Prisoners of War
and their wounded.
A tie between the soldiers and the wounded was the basis of war morale in the Partisan way
of ﬁghting. The latter is co-dependent on the unity that is necessary for building up a military
collective. In practical terms that meant that the Partisans were aware their comrades would not
leave them if they became wounded. Care for the wounded became an important factor in the
Partisan way of ﬁghting. In North-Eastern Slovenia, no Partisan hospitals existed until 1944. The
ﬁrst hospitals there were built at the beginning of 1944. Their existence was a sign of combined
extraordinary humanity, resourcefulness, common knowledge and a unique desire for self-preservation. At the very beginning of their ﬁght against Partisan units, the German leaders decided
deliberately to kill the wounded. They believed this would be an e# ective weapon against the
high morale of Partisan units.
The Slovene Partisan army regularized its treatment of the opponents’ Prisoners of War
and the enemy wounded as early as mid-July 1941. Item 6 in Article 5 of the Partisan Law said:
"A Partisan must treat the wounded or captured enemy with dignity and convince him about the
just cause of the Partisan battle." The attitude towards enemy prisoners was deﬁned in more
detail by Edvard Kardelj at the beginning of September 1941. He wrote that all means may be
used in the destruction of the enemy. Further down, however, he continued that Partisans were
relentless ﬁghters but not inhumane towards prisoners. For him, the best way of demoralizing
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the enemy army was to be determined in battle and to exercise a comradely attitude towards
the captured.
On the basis of scarce data, I conclude that both sides broke international legislation
regarding Prisoners of War. The German oppressors were particularly inhumane towards
the Partisan wounded, because they shot the seriously wounded on the spot with no exceptions.
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Jure Gašparič

SLS pod kraljevo diktaturo
Diktatura kralja Aleksandra in politika
Slovenske ljudske stranke v letih 1929–1935
Založba Modrijan
Ljubljana 2007, 304 str.

V slovenskem zgodovinopisju se v zadnjem času vse močneje uveljavlja nov, mladi
rod zgodovinarjev, ki uspešno izpopolnjuje bele lise na področjih, ki so bila v preteklosti zaradi različnih razlogov manj raziskana ali celo zapostavljena. Vanj spada
tudi dr. Jure Gašparič, ki se na strokovnem področju pretežno ukvarja s slovensko in
jugoslovansko politično zgodovino med obema vojnama in z nekaterimi vprašanji
zgodovine srednjeevropskega prostora v 19. in 20. stoletju. Posebno pozornost Gašparič namenja idejnemu, družbeno-gospodarskemu in političnemu proučevanju
katoliškega tabora v 30-ih letih 20. stoletja, zlasti pa času diktature kralja Aleksandra. Temu obdobju je posvečena tudi knjiga SLS pod kraljevo diktaturo, ki temelji na
izsledkih doktorske disertacije z naslovom Diktatura kralja Aleksandra in Slovenska ljudska stranka v letih 1929–1935, ki jo je avtor uspešno obranil leta 2006.
Ob predstavitvi knjige na tiskovni konferenci v začetku maja 2008 je zgodovinar
dr. Jurij Perovšek poudaril, da je Gašparič v pretehtani študiji zapolnil enega od opaznejših primanjkljajev v slovenskem zgodovinopisju, ki zadeva obdobje prve jugoslovanske države, to je vlogo in položaj najmočnejše slovenske politične stranke v prvi
Jugoslaviji – katoliške Slovenske ljudske stranke (SLS) v času po vzpostavitvi diktature kralja Aleksandra leta 1929. Po avtorjevih besedah knjiga predstavlja razčlenitev
razvoja konkretne politične stranke (SLS) v zanjo izrednih okoliščinah.1 Diktatura je
namreč pomenila velik poseg v politični in družbeni ustroj mlade jugoslovanske države, saj je bistveno spremenila podobo jugoslovanskega in slovenskega političnega
prostora. Poleg ukinitve temeljnih demokratičnih institucij (ustave in parlamenta) so
bile razpuščene politične organizacije, ki so temeljile na narodni ali verski osnovi, kar
je v praksi pomenilo vse politične stranke in strankarske organizacije. Na Slovenskem
je takšna usoda doletela vse tri tradicionalne politične tabore, torej tudi katoliškega
na čelu z SLS, ki pa je kljub temu, da je bila ukinjena in prepovedana, ohranila svojo
osnovno strukturo, organizacijsko razvejanost in zvezo s članstvom.
Gašparičeva knjiga zajema časovni okvir med januarjem 1929 in junijem 1935,
torej od vzpostavitve Aleksandrove diktature 6. januarja do vrnitve SLS na oblast 24.
junija. V pomoč razumevanju osnovne problematike vsebuje knjiga na začetku kra-

1

http://www.demokracija.si/index.php?sekcija=clanki&clanek=2744
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tek oris političnega razvoja katoliškega gibanja od njegovega političnega konstituiranja leta 1890 do vzpostavitve diktature v jugoslovanski državi. Katoliški politični
tabor je vse od svojega nastanka – najprej kot Katoliško politično društvo, nato pa
kot Katoliška narodna stranka in od leta 1905 kot SLS – predstavljal eno od treh
stalnic na slovenskem političnem prostoru. Z avstrijsko državnozborsko volilno reformo leta 1907 in s posledično pritegnitvijo ljudskih množic v politično odločanje
je postal prevladujoča politična sila na Slovenskem. Svoj velik politični vpliv je SLS
ohranila tudi po propadu habsburške države in konstituiranju Kraljevine SHS leta
1918. V burnem parlamentarnem obdobju dvajsetih let so njen dominantni položaj
na Slovenskem, z izjemo volitev leta 1920, ko je dobila skromno relativno večino,
potrdile vse državnozborske volitve, ki jih je SLS dobila z absolutno večino.
Med glavne razloge za uspešnost katoliškega tabora spada opredelitev SLS za avtonomistično-federalistični državnopravni princip in ﬁgura dr. Antona Korošca, njenega nespornega voditelja. Korošec je svojo politično kariero začel v času avstrijske
državnozborske volilne reforme kot ključna osebnost katoliške Slovenske kmečke
zveze za Štajersko. Z delovanjem in kaljenjem v dunajskem parlamentu je po smrti
Janeza Evangelista Kreka in političnem zatonu Ivana Šušteršiča postal prvi mož SLS.
Znan kot izvrsten politični taktik je vrhunec doživel v obdobju med vojnama, ko je
postal osrednja osebnost slovenske politike v prvi jugoslovanski državi. Po Gašparičevih izsledkih se tudi v času diktature njegova vloga in vpliv nista zmanjšala.
Osnovno poslanstvo knjige je osvetlitev položaja nekdanje SLS – Gašparič dosledno uporablja to besedno zvezo, ker je bila stranka formalnopravno ukinjena in
ni obstajala – po vpeljavi diktature in skozi njeno prizmo predstaviti učinke diktature na slovenskem ozemlju jugoslovanske države, ki je bilo združeno v Dravski banovini. Osrednja problematika je v knjigi obravnavana v petih problemsko-kronoloških poglavjih. Rdeča nit prvega poglavja je vpeljava diktature in njene značilnosti
ter posledice, ki jih je imela za delovanje strank. Po kraljevem korenitem rezu je bila
SLS konec januarja 1929 formalno ukinjena, čeprav je imela politično zaslombo v
režimu – Korošec je sodeloval v vladi Petra Živkovića. Toda formalni ukinitvi ni sledil dejanski razpust, saj strankin obstoj ni bil ogrožen in je v ilegali delovala naprej.
Drugo poglavje zajema čas sobivanja nekdanje SLS s kraljevim režimom. V obdobju po nastopu diktature je pragmatični Korošec prevzel prometni resor v šestojanuarski vladi. Poteza je koristila tako kralju, ki je imel politično podporo najmočnejšega slovenskega politika, kot nekdanji SLS, ki je s kraljevimi koncesijami obdržala
dominanten položaj v Dravski banovini. Začetno udobno sobivanje pa je zašlo na vse
bolj spolzek teren, ko je bila konec leta 1929, v skladu z jugoslovanskimi unitarističnimi cilji režima, razpuščena katoliška telovadna organizacija Orel. Tovrstni ukrepi, ki
so močno prizadeli organizacijsko strukturo nekdanje SLS, so porajali dvome o smiselnosti sodelovanja v vladi in krepili nasprotja v stranki. Pod pritiski tako z režimske
strani kot s strani nekdanjih strankarskih kolegov je Korošec septembra 1930 izstopil
iz vlade. Povezavo z režimom je sicer za nekaj časa ohranil – na mestu ministra ga je
zamenjal dotedanji ban Dušan Sernec – vendar je nekdanja SLS 2. septembra 1931,
ko je Korošec zavrnil potrditev oktroirane ustave, prešla v opozicijo.
Težko obdobje v opoziciji je Gašparič obdelal v tretjem poglavju. Razmere za
delovanje stranke so se v obnovljeni ustavni dobi dodatno zaostrile. Nekdanja SLS
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se je odločila za volilno abstinenco na volitvah v Narodno skupščino novembra
1931 in se je s tem nedvoumno utrdila v opoziciji. Odpor proti režimu, ki so ga v
Dravski banovini predstavljali vladajoči liberalci, in politični vpliv med Slovenci
je nekdanja SLS izkazovala na različne načine, še najbolj nazorno med praznovanjem Koroščeve šestdesetletnice maja 1932. Toda Korošec je hkrati z nasprotovanjem režimu v tem obdobju aktivno iskal možnost povratka na oblast. Živahna
zakulisna dogajanja so v začetku novembra 1932 pretrgale t. i. zagrebške punktacije nekdanje KDK, ki so sprožile verižno reakcijo – poplavo resolucij zunajparlamentarne opozicije. Lonček je pristavila tudi nekdanja SLS, ki je svoj program
federativne preureditve jugoslovanske države objavila konec decembra 1932 v t.
i. ljubljanskih punktacijah. Z njimi je močno zaostrila politiko pragmatičnega dogovarjanja s centralno oblastjo. Posledica tega so bile sankcije državnih oblasti, ki
so vodilne predstavnike stranke, vključno s Korošcem, poslale v konﬁnacijo.
V zadnjih dveh poglavjih knjige spremljamo ponovno zbliževanje nekdanje SLS
z režimom in njeno dejansko vrnitev na oblast v okviru novoustanovljene Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ) 25. junija 1935. V tem obdobju je stranko še intenzivneje razdvajala dilema, kako hkrati ostati na avtonomističnih bregovih in s tem
politično dominirati v Dravski banovini ter na drugi strani sodelovati s centralistično
vlado. Gašparič je z natančno analizo občinskih volitev leta 1933, nadomestnih volitev v senat 1935 in skupščinskih volitev leta 1935 dodobra preučil stanje na slovenskem političnem prostoru, hkrati pa nakazal postopno približevanje nekdanje SLS
oblasti. Po uspelem marsejskem atentatu na kralja jeseni 1934 je Korošec uspešno deloval v političnem zakulisju in poleti 1935 vstopil v Stojadinovićevo vlado. Delovanje
v vladi je pomenilo vrhunec njegove politične kariere. Postal je drugi človek v državi,
nekdanja SLS pa je v okviru JRZ znova prevzela oblast v Dravski banovini.
Po ugotovitvah avtorja je nekdanjo SLS vzpostavitev kraljeve diktature močno zaznamovala in postavila pred nove izzive. Kljub temu, da je bila stranka formalno ukinjena in prepovedana, ji je uspelo obdržati ali celo povečati politični
vpliv, ki si ga je zagotovila med slovenskimi volivci. Močnemu političnemu kapitalu ni škodila niti strankina pragmatična politika, ki je bila marsikdaj v nasprotju
s programsko usmeritvijo. Če je stranka na zunaj ohranjala politični vpliv, pa je
pragmatičnost vodstva vplivala na notranjo enotnost. Ob sicer nespornem prvaku stranke Korošcu sta od druge polovice tridesetih let na veljavi pridobivala bistveno manj pragmatična Kulovec in Natlačen.
Gašparičeva knjiga predstavlja odličen prikaz tedanje jugoslovanske in slovenske notranjepolitične problematike in nekatere nove ugotovitve o pomenu in vlogi
Antona Korošca v obdobju diktature. Avtorjevi izsledki temeljijo na analizi obsežnega fonda arhivskih virov, tedanjega časopisja in literature, povezane s problematiko.
Besedilo je izdatno popestreno s slikovnim gradivom in zanimivimi anekdotami.
Gre za uspešno nadgradnjo spoznanj o politični zgodovini Slovencev med obema
vojnama, še zlasti pa obdobja Aleksandrove diktature, ki do sedaj ni bilo podrobneje raziskano.

Klemen Brvar
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Patrick E. McGovern

Ancient Wine:
The Search for the Origins
of Viniculture
Princeton University Press
Princeton 2007, 365 str.

Na knjigo dr. Patricka E. McGoverna, višjega znanstvenega raziskovalca Muzeja za
uporabne znanosti v arheologiji ter izrednega profesorja antropologije na pensilvanski univerzi, me je med debato, kako naj bi bilo oblikovano kvalitetno študijsko gradivo, opozorila dr. Verena Vidrih Perko, docentka na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in kustosinja Gorenjskega muzeja v Kranju.
V Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji je knjiga izšla leta 2003,
predstavljena izdaja v angleškem jeziku pa predstavlja četrti ponatis, opremljen z
novo spremno besedo Roberta G. Mondavija, očaka kalifornijske vinske industrije, ki je z organizacijo simpozija o izvoru in starodavni zgodovini vina leta 1991
položil temelje nastanka pričujočega dela. Slovenskega prevoda knjige žal nimamo na voljo, saj je bila do sedaj prevedena le v italijanski jezik.
Knjigo sestavljajo kazalo in trije uvodni deli, ki se začnejo s Seznamom ilustracij, znotraj katerega najdemo barvne in črno bele slike oz. upodobitve ter
zemljevide, Spremno besedo in Uvodom, nato pa sledi enajst tematsko in bolj ali
manj kronološko med seboj povezanih poglavij ter zadnje dvanajsto, ki predstavlja sintezo in ponuja pogled vnaprej. Na koncu avtor dodaja pregleden Seznam
bibliograﬁje, ki je podan za vsako poglavje posebej, sledi mu seznam Velikost in
izvor ilustracij, knjigo pa zaključuje Indeks imen in strokovnih izrazov, opremljen
z navedbo strani.
Poglaviten cilj avtorja, ki ga v spremni besedi lepo opiše letos preminuli Mondavi, ni le podajanje osupljive zgodbe o vinski trti in odkritju vina ob zori civilizacije pred približno 8000 leti, temveč predvsem poustvaritev starodavne pijače,
ki ji še danes pravimo vino, vendar ima s pijačami preteklosti skupno le ime. Ob
branju je potrebno v spomin priklicati nekaj srednješolskega kemijskega znanja, a
je trud iz poglavja v poglavje manjši in na koncu zagotovo poplačan.
V prvem poglavju o kamenodobnem vinu avtor pojasnjuje, da kar 99 odstotkov vin, ki jih poznamo danes, izvira iz ene same divje rastoče evrazijske vrste
grozdja, znane pod imenom Vitis vinifera sylvestris, in da se pogoji, ki so omogočili
razvoj gojenja vinske trte, pojavijo nekje v obdobju neolitika, med 8500 in 4000 pr.
n. š., saj je pri gojenju vinske trte zanjo treba skrbeti skozi vse leto. V tem času se na
področju današnjega Bližnjega vzhoda že pojavljajo številne stalne naselbine, še
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posebej v višje ležečih področjih t. i. rodovitnega polmeseca oz. ob vznožjih zagroškega gorovja na vzhodu, transkavkaškega na severu in tauruškega na zahodu, ki
mejijo na reki Evfrat in Tigris. Glede na to, da se je divje rastoča vinska trta razprostirala na približno 6000 km dolgem območju od Španije do centralne Azije in kakih
1300 km širokem območju od Krima do severozahodne Afrike, avtor izpostavlja
veliko verjetnost, da ni bila kultivirana le enkrat in samo na enem mestu, vendar
arheološki in zgodovinski dokazi tega zaenkrat ne potrjujejo. Dokazujejo namreč,
da se je s področja Bližnjega vzhoda do konca 4. tisočletja pr. n. š. že kot kultivirana
vrsta vinske trte, znana pod imenom Vitis vinifera vinifera, razširila v Egipt in spodnjo Mezopotamijo ter bila približno tisoč let kasneje prisotna na Kreti.
Drugo poglavje knjige se navezuje na genetske raziskave ostankov, natančneje grozdnih pešk, odkritih na področju današnje Gruzije, ki izvirajo iz časa okoli
3500 pr. n. š., kemične analize ostankov v neolitskih lončenih posodah, ki naj bi
vsebovale vino, arheološke, paleobotanične in jezikoslovne študije, ki naj bi dokazovale, da se je gojenje vinske trte v velikem obsegu pričelo prav v obdobju neolitika na zgoraj omenjenem območju. Avtor dodaja, da je arheološka kemija hitro rastoča interdisciplinarna veda, ki bo prinesla nova spoznanja o prehrambnih
navadah naših prednikov, ki jih bodo nadaljnje raziskave že odkritih arheoloških
ostankov morale šele potrditi.
Tretje in četrto poglavje knjige pripovedujeta o iskanju najstarejšega vina oz.
usedlin na dnu lončenih posod, na podlagi katerih bi lahko s kemično in molekularno analizo ter infrardečo spektroskopijo skušali dognati, kakšno je to vino bilo.
Prvi takšni ostanki, ki jih je avtor analiziral v svojem laboratoriju, so bile usedline v
lončenem vrču, ki je izviral iz obdobja ca. 3100–2900 let pr. n. š. in bil najden v zagroškem gorovju; dejansko so vsebovale vinsko kislino. Dodatne analize usedlin
v lončenih posodah so potrdile, da so ljudje na območju severozahodnega Irana
v času zgodnje mezopotamske kulture pridelovali z drevesno smolo odišavljeno
vino že vsaj 5400 pr. n. š. in da je bilo enako pomembno kot ječmenovo pivo, ki so
ga pogosto mešali z vinom, začimbami in medom.
V skladu s hipotezo o širitvi vina iz Bližnjega vzhoda v Mezopotamijo in Egipt
sta peto in šesto poglavje namenjena vinu prvih faraonov in vinu egipčanske zlate
dobe. Avtor ugotavlja, da Vitis vinifera sylvestris sicer nikoli ni uspevala v starodavnem Egiptu, pa vendar se v obdobju 3. dinastije, približno 2700 pr. n. š. na aluvijskih ravninah Nilove delte, že pojavi gojenje vinske trte in pridelava vina pod
faraonovim okriljem. V egipčanskih vrčih so bili prvič odkriti ostanki kvasovk, ki
se po svoji genetski sestavi od današnjih ne razlikujejo prav veliko. Že od začetka
pa do prihoda Hiksov v 17. stol. pr. n. š. ter legendarnega faraona Ramzesa v 13.
stol. pr. n. š. in njegovih naslednikov je vino veljalo za božanski eliksir, ki so ga
uporabljali tako v verske kot v posvetne namene, še posebej pa ob proslavljanju
zmagoslavnih vojaških pohodov, kjer se s hierogliﬁ ovekovečeni faraoni zahvaljujejo bogovom s pitjem njihove pijače. Skladno s širitvijo kultivirane vinske trte so
se razvijale tudi čaše, iz katerih so vino pili, in vrči, v katerih so ga hranili.
V sedmem poglavju avtor predstavi tudi druge pijače, ki so jih poznali v prvih
mestnih državicah Mezopotamije. Pitje teh ni bilo odvisno le od možnosti pridelave, temveč predvsem od socialno ekonomskega statusa posameznika. Od četrtega
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pa tja proti koncu prvega tisočletja pr. n. š. sta na območju spodnje Mezopotamije
prvo mesto med pijačami zavzemala ječmenovo pivo in datljevo vino, seveda pa
so poznali tudi vino iz grozdja, ki so ga celo izvažali v sosednje pokrajine.
Osmo, deveto in deseto poglavje nam prikažejo pomen vina v starodavnih
kraljestvih Bližnjega vzhoda, Grčije in zahodne Anatolije, kjer je bila trgovina z
vinom dvignjena na višjo raven. Avtor predstavi z vinom povezana arheološka
odkritja pri Babiloncih, Asircih, Hetitih, Feničanih, Aramejcih in Grkih, nakaže
pa tudi trgovske poti, ki so preko Perzije vodile na Kitajsko. Tam še danes uspeva
veliko vrst divje rastoče trte, ki naj je Kitajci sami ne bi kultivirali, saj arheološke
najdbe tega zaenkrat še ne potrjujejo; še vedno velja hipoteza, naj bi trto prevzeli
od Perzijcev. V deželah Dioniza so pri pridelavi vina naredili še korak naprej, saj
naj bi vino pustili zoreti v hrastovih sodih, kar bi morda lahko predstavljalo začetke evropske tradicije zorenja francoskega konjaka ali irskega viskija v hrastovih
sodih. Grki so zvarili tudi povsem svojo pijačo, imenovano grški grog, ki je bila
mešanica z drevesno smolo odišavljenega vina, ječmenovega piva in medice.
Čeprav dvanajsto poglavje predstavlja sintezo, knjiga doseže vrhunec v enajstem, kjer avtor s pomočjo najsodobnejše tehnologije predstavi jedačo in pijačo
s pogrebne gostije frigijskega kralja Midasa okoli leta 700 pr. n. š.. Ko je bila pred
približno petdesetimi leti v današnji Turčiji na dnu 45 m visoke gomile odkrita še
nedotaknjena lesena pogrebna komora domnevnega kralja Midasa, so arheologi
znotraj posod, iz katerih so ljudje nekoč jedli in pili, našli več kot dva kilograma
usedlin, ki so jih skrbno shranili, saj s pomočjo takratne tehnologije analiza še ni
bila mogoča. Na odgovor je bilo potrebno počakati dobrih štirideset let. Tako kot
grški grog je bila tudi pijača "kralja Midasa" mešanica z drevesno smolo odišavljenega vina, ječmenovega piva in medice, toda kako in v kakšnem zaporedju so bile
sestavine med seboj zmešane, ostaja vprašanje, prepuščeno izkušenim pivovarjem, ki jim je z nekaj truda uspelo poustvariti pijačo, katere okus je presenetil marsikaterega poznavalca.
Ob razmišljanju o vinu in alkoholu kot njegovem sestavnem delu, ki velja
za najučinkovitejšo drogo vseh časov, se lahko vprašamo, če nam dobro znanega
reka In vino veritas ni poznal že neolitski človek, saj si drugače zgodovine naše civilizacije, v veliki meri prepletene z vinom, pa naj bo kot opojna, protibolečinska
ali razkuževalna substanca, ne moremo predstavljati. Glede na antične avtorje so
le najboljša vina pustili starati in pili čista, vsem drugim pa so glede na potrebe
dodajali drevesne smole, poper, kapre, žafran, pelin ter številne druge začimbe ali
zelišča. Analize vzorcev so predvsem pokazale, kako je s pomočjo današnje tehnologije možno vdahniti življenje organskim arheološkim ostankom in spremljati
njihov razvoj vse do današnjih časov.

Matevž Sande
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Lászl# Mayer (ur.), András Molnár (ur.), Andrej Hozjan

Források a Muravidék történetéhez
(Viri za zgodovino Prekmurja)
Zbirka dokumentov (2 zvezka)
Arhiv županije Zala in Arhiv županije Vas
Szombathely–Zalaegerszeg 2008, 408 + 376 str.

Pred nedavnim je izšla zbirka zgodovinskih virov z naslovom Viri za zgodovino Prekmurja (Források a Muravidék t# rténetéhez). Sedaj sta izšli le dve knjigi, v
pripravi pa je še tretja zbirka. Zbirka obdelanega arhivskega gradiva je nastala v
sodelovanju med arhivom Zalske županije iz Zalaegerszega in arhivom v Szombathelyu, ki sta tudi izdajatelja zbirke (Arhiv županije Zala in Arhiv županije Vas).
Pri izdaji in pripravi arhivskega gradiva so sodelovali tako madžarski kot slovenski strokovnjaki. Nekateri dokumenti iz zbirke so bili že objavljeni, nekateri pa so
objavljeni prvič.
Prva zbirka zajema izbrane vire za obdobje od leta 871 do 1849. Pri zbiranju
in obdelavi gradiva za to obdobje so sodelovali naslednji zgodovinarji in arhivisti:
Gyula Benczik, Irén Bilkei, Andrej Hozjan, Imre Kapiller, Franc Kuzmič, András
Molnár in Mária Kozár Mukics.
Drugi zvezek obravnava čas od leta 1850 do 1921. V tem delu so dokumente
zbrali in priredili Gyula Benczik, Ibolya Foki, Jasmina Litrop, Lászl# Mayer, Mikl# s Melega, Mária Kozár Mukics, Imre S# ptei in Gordana Šoevegeš Lipovšek. Tretji
zvezek, ki je v pripravi, bo zajel gradiva za obdobje od leta 1921 do 1991.
V zbirkah je vsak vir preveden, torej je bodisi v madžarščini oz. slovenščini.
V vsaki zbirki je zbranih več kot sto različnih virov, ki se nanašajo izključno na
področje Prekmurja in so na tem predelu tudi nastali. Namen zbirke oz. virov je
prikazati zgodovino Prekmurja od prvih pisnih omemb do bližnje preteklosti. Pri
zbiranju dokumentov so strokovnjaki skrbeli, da bi dani zgodovinski dogodek,
proces, čim bolj nazorno in uravnovešeno prikazali ter osvetlili. Poleg listin, ki se
nanašajo na politične dogodke, so vljučeni dokumenti, ki prikazujejo družbene,
gospodarske in umetnostno-zgodovinske značilnosti danega časa in prostora.
Viri nudijo vpogled v življenje različnih družbenih slojev, tako gospode in srednjega plemstva kot meščanstva in podložnikov.
Vsak vir ima svoj uvod, strokovno razlago ter seznam virov in literature. V
uvodu so nakazani širši zgodovinski dogodki oz. politične razmere v državi ter
domači dogodki, ki v širšem obsegu osvetlijo nastanek konkretnega dokumenta.
Krajše listine so objavljene v celoti, iz obsežnejših listin pa so objavljeni le najpomembnejši oz. najznačilnejši deli.
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V uvodnem delu urednik opozori na izvor in uporabo nekdanjih poimenovanj narodov in krajev v virih. V srednjem in novem veku so Slovane na Madžarskem imenovali 't# tok', ne glede na to, kje v Panonski nižini so živeli. V tej zbirki
virov se to ime pojavi v viru iz leta 1323, in sicer v listini fehervarskega kapitlja, v
katerem se v latinskem besedilu omenja 'Tothfalu' (naselje v Medžimurju). Iz 16.
stoletja je več virov, v katerih se naselja s slovanskim življem (bodisi so to Slovenci
ali Hrvati) omenjajo kot 'T# tfalu'. V imenu slovenskih prekmurskih naselij se prvič
pojavi predpona 'Toth' leta 1633, ki hkrati nakazuje etnično sestavo naselja. Tudi
viri iz začetka 18. stoletja na tem predelu omenjajo Slovence kot 'T# t', v 19. stoletju
pa se to ime uporablja izključno za Slovake. V 20. stoletju se uporaba v Prekmurju
popolnoma opusti, a v vsakdanjem pogovoru se je ime kljub temu naprej uporabljalo za poimenovanje naroda.
Druga posebnost je oznaka za izključno na Madžarskem živeče Slovence, v
prvi vrsti za protestante, za katere se je v času od 17. do 19. stoletja uveljavilo ime
'b# mhéc'. Kot priimek je bilo to ime znano že v 16. stoletju (v urbarju Murske Sobote v vasi Buzinc se omenja podložnik z imenom Petrus Bomhecz). Ob koncu
17. stoletja se naziv uporablja splošno za oznako slovenskih župnišč – 'bomhecziana', proti koncu 19. stoletja pa se tudi ta naziv ne uporablja več. Naziv 'Vend',
ki so ga uporabljali za poimenovanje madžarskih Slovencev, je v prvi polovici 19.
stoletja začela širiti prekmurska duhovniška inteligenca. Prvič sta ta izraz uporabila Lajos Bitniz in J# zsef Kossics. Leta 1833 je István L# lik za 'Vende' v Železni
županiji napisal učbenik. V madžarskih virih se za obdobje po dualizmu ter vse do
leta 1920 uporablja za Slovence oznaka 'Vend'. Tako v Zalski kot Železni županiji
so v uradnem in pogovornem jeziku uporabljali ime 'Vend' za slovenski živelj, a
pozneje se je to poimenovanje pod vplivom politike Avstro-Ogrske, ki se je zavzemala za madžarizacijo, preoblikovalo in deformiralo; madžarska uradna oblast je
zato, da bi tudi formalno razlikovala madžarske Slovence od avstrijskih, zavestno
začela imenovati na Madžarskem živeče Slovence 'Vendi'.
Območje na levem bregu reke Mure, ki je spadalo pod Madžarsko, vse do leta
1920 ni imelo enotnega geografskega imena. S kronološkega vidika gledano se
najzgodnejše poimenovanje tega prostora 'T# tság' pojavi v 16. in 17. stoletju.
Ime 'T# tság' je nastalo spontano, saj so Madžari tako poimenovali v okolici
živeče Slovence oz. tiste, ki so govorili slovanski jezik. 'T# tság' je med 17. In 19.
stoletjem označeval področje med Muro in Rabo, torej področje, ki je spadalo k
Železni županiji in kjer so prebivali Slovenci. T# tság je hkrati predstavljal organizacijsko enoto cerkvene uprave in plemiške županije, katerih meje so se nenehno
spreminjale in niso vedno sovpadale z jezikovnimi, etničnimi mejami. Poimenovanje 'T# tság' je bilo v 18. stoletju splošno v rabi tako v pogovornem jeziku kot v
rimokatoliških in evangeličanskih cerkvenih krogih. V Železni županiji se je celo
eden izmed šestih okrajev imenoval 'T# tság'.
Samo ime Prekmurje najdemo v latinskih cerkvenih virih iz 17. in 18. stoletja,
a s tem imenom prvotno niso označevali današnjega področja Prekmurja. Pred
ustanovitvijo škoﬁje v Szombathelyu (1777) je jugozahodni del Zalske županije z
vidika cerkvene uprave namreč sodil pod upravo zagrebške škoﬁje, ki je svoje župnije na drugi strani reke Mure označevala z imenom 'Transmuranus'. Viri nakazu-
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jejo, da je zagrebška škoﬁja z imenom Prekmurje označevala župnije na področju
Dolnje Lendave, ki so spadale pod beksinski arhidiakonat.
Krajinsko ime 'Pomurje' (Muravidék) se je izoblikovalo v 19. stoletju. Uporabo tega poimenovanja so slovenski zgodovinarji zasledili v časopisnih člankih katoliškega duhovnika Božidarja Raiča. Prva omemba tega imena v madžarščini se
pojavi v strokovnem časniku Magyar Gazda, v katerem poročevalec pošilja svoje
poročilo iz 'Pomurja'. Ta omemba je iz leta 1846, toda to poimenovanje se je pred
letom 1920 le redko uporabljalo; dejansko sta se obe poimenovanji (Prekmurje,
Pomurje) razširili šele pozneje.
Omenjena razlaga in pojasnitev pojmov je potrebna za lažje razumevanje virov, tako da jih zna bralec postaviti v določen zgodovinski prostor. Večina srednjeveških listin je napisana v latinščini, zlasti viri do sredine 16. stoletja so izključno v
latinščini in do sedaj niso bili prevedeni. V tem delu jih prvič lahko beremo v madžarskem oz. slovenskem prevodu (prevod iz latinščine v madžarščino je naredila
Irén Bilkei, prevod v slovenski jezik pa Magda Berden).
Ob koncu dela so zbrane ilustracije, posnetki cerkva iz Prekmurja, gradov, pečatov. Sestavni del zbirke virov sta tudi dva zemljevida; en prikazuje današnje Prekmurje
ob koncu 15. Stoletja in so na njem posebej naznačeni najpomembnejši posestniki
ter njihove posesti iz 15. stoletja kot tudi oppidi. Drugi zemljevid prikazuje današnje
Prekmurje ob koncu 18. stoletja, ki je povzet po Lipszkyju iz leta 1808.
Viri so nanizani v kronološkem vrstnem redu. Najstarejši je iz okrog leta 871,
gre za polemični spis salzburške nadškoﬁje. Dokument je zanimiv, saj se v njem prvič pojavlja ime Lendava. Vir iz začetka 12. stoletja je odlomek iz ustanovne listine
samostana v Almádu, v zbirki se nahaja tudi listina iz leta 1192, ko je nemški vitez po
imenu Hah# t dobil posesti med reko Zalo in Muro. Prvo v madžarščini napisano besedilo je iz leta 1558, gre pa za predpise in cenik oppida Dolnja Lendava. Najstarejša
v slovenščini napisana listina je iz leta 1643, in sicer matjanska zakupna pogodba.
Med viri zasledimo darilne listine, odlomke iz zapisov zalskih županov, listine
o dajatvah podložnikov, o podeljenih privilegijih, pogodbe, kraljevske listine, odlomke iz kronik, dnevnikov posameznih družin, odlomke iz popisov posameznih
gospostev, pisma, poročna vabila, odlomke iz družinskih koledarjev, odlomke iz
vizitacijskih zapisov, odlomke iz urbarjev, zapisnike z zaslišanj prič, opise mest in
krajev, pričevanja, odlomke iz cehovskih pravil, oporok, pritožb, spominov itd.
Ker je dandanes vse manj poznavalcev latinščine, je zbirka enkratna priložnost za seznanjanje s temi listinami, saj so nam (ki ne poznamo latinščine) sedaj
postale dostopne. Hkrati dobimo vpogled v življenje in mišljenje vseh družbenih
slojev, tako da viri niso pomembni le za zgodovinarja, temveč tudi za sociologa,
etnologa, geografa in druge.
Zbirka je primer zgodovinske čitanke – na enem mestu najdemo vir, splošno
razlago ter še literaturo za dodatne podatke o dani zadevi. Vsekakor bo zelo uporabna v šolah zlasti prekmurskega področja, saj bodo lahko učitelji še bolj približali lokalno zgodovino svojim dijakom oz. jih spodbudili k dodatnim raziskavam.

Horváth Bernadetta
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Author: MAVER Aleš
Prof. of Latin, Slovene and Theology, assistant, lecturer
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

UDC 27-264"04/14":[821.163.4+821.163.6]-94

Title: THE MYTHS ABOUT CHRISTIANIZATION AMONG SLOVENES AND CROATS IN RECENT SLOVENE AND CROATIAN HISTORIOGRAPHY
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 267–280, 47 notes
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Christianization, Aquilea, Salzburg, Byzantium, early Middle Ages, historical myths, historiography,
Krst pri Savici, Conversio Bagoariorum et Carantanorum.
Abstract: The article describes the main characteristics of the myths about the process of Christianization that
have developed in Slovenia and Croatia and whose outlines are also at least vaguely discernible in the more
recent texts of both national historiographies. The main part of the discussion is dedicated to the presentation of general views about the importance of Christianization. However, questions about the legacy of ancient
Christianity, the founding fathers and church centres that served as the starting points of the mission in both
countries, are also addressed. It turns out that Croatian historiography, with some exceptions, mostly values
the arrival of Christianity in a positive way and emphasizes the incorporation of the Croatian space into the
Western cultural circle; Slovenian historiography, on the other hand, cannot get past the supposed connection
between Christianization and the loss of Caranthanian independence. This connection has a very long tradition and bears the strong imprint of France Prešeren's poem Krst pri Savici (Christening at the Savica), which
inﬂuenced the historiography of the 19th and 20th centuries. The article also calls on the founding roles of Christianity in recent Slovene and Croatian historiography and arrives at the conclusion that the consideration about
the starting point of Christianization comes together in the 'Aquilean myth', which, however, stands on much
ﬁrmer ground in the case of Croatia.

Autor: RAJŠP Vincenc
Dozent Dr.
Slovenski znanstveni institut / Slowenisches Wissenschaftsinstitut Wien
Seilerstätte 2, A – 1010 Wien, Österreich

UDK 929Trubar P.
930.85(497.4)

Titel: PRIMUS TRUBER UND DIE KROATEN
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, S. 281–292, 52 Fußnoten, 2 Bilder
Kategorie: 1.02 Wissenschaftlicher Aufsatz
Sprache: Original in Slowenisch (Kurzfassung in Slowenisch und Deutsch, Zusammenfassung in Deutsch).
Schl# sselw# rter: Reformation, die Druckerei von Urach, Primus Truber, die Kroaten.
Kurzfassung: Primus Truber befasste sich in seinem religi# s-literarischen Werk neben den Slowenen auch mit
den Kroaten. Die von ihm genannten Kroaten sind jedoch nicht gleichzusetzten mit dem kroatischen Volk,
Truber hatte vielmehr das Sprachgebiet der s# dslawischen V# lker in den folgenden damaligen Staaten im Sinn:
Heiliges R# misches Reich (Istrien im Rahmen des Landes Krain), Republik Venetien (Istrien, Dalmatien), Ungarn und die t# rkischen Länder. Trubers Bem# hungen f# r die Verbreitung des "wahren Glaubens" unter den
genannten V# lkern werden anhand von Trubers Briefen und Vorreden in slowenischen B# chern, sowie B# chern die in glagolitischer und kyrillischer Schrift gedruckt wurden, vorgestellt.
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UDK 94(497.4Ptuj:497.5Krapina)"15":656.8
Autor: HOZJAN Andrej
Dozent Dr.
Universität in Maribor, Philosophische Fakultät, Abteilung f# r Geschichte
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slowenien
Titel: ÜBER DIE KULTUR DES BRIEFWECHSELS ÜBER DIE STAATSGRENZE
Subtitel: Korrespondenz über die Streitigkeiten zwischen dem 'Pettauer' und dem Krapiner
Ende des 16. Jahrhunderts
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, S. 293–306, 25 Fußnoten, 2 Bilder
Kategorie: 1.01 Wissenschaftlicher Aufsatz
Sprache: Original in Slowenisch (Kurzfassung in Slowenisch und Deutsch, Zusammenfassung in Deutsch)
Schl# sselw# rter: Fr# he Neuzeit, Post der Militärgrenze, Krapina, Pettau (Ptuj), Korrespondenz.
Kurzfassung: Der Autor stellt die erhaltene Korrespondenz # ber ein kleines, im Wesentlichen unwichtiges, Ereignis vom Ende des 16. Jh. vor, das aber zahlreiche erwartete sowie f# r die Zeit unerwartete Reaktionen hervor
gerufen hat. Im Hintergrund der Diskussion stehen das Bestehen und die Tätigkeit des Postverbandes aus Graz
an der Slawonischen Militärgrenze. Zwischen zwei Vertretern des kroatischen niederen Adels, Ivan Zajdenik
und Mihael Jančić von Ratkovec, beide ansässig in Krapina, kam es zum Streit wegen des Postdienstes in besagten Ort. Die erhaltene Korrespondenz beinhaltet, neben ihren gegenseitig ausgetauschten Briefen, auch
Schreiben von beiden Niveaus der Beh# rden in Graz und des Postbeamten aus Zagreb Janez Ulrik Peuscher.
Die Analyse der Briefe der beiden Hauptakteure und Peuscher gibt uns Einsicht in die Kultur ihrer schriftlichen
Kommunikation ohne jegliche Verheimlichung oder Sch# nheitskorrekturen.

Author: GRDINA Igor
Ph.D., Ph.D., full professor, scientiﬁc counsellor
ZRC SAZU, Institute for Cultural History
Novi trg 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 930.85(497.4:497.5)"18/19"

Title: THE CULTURAL-HISTORICAL DIMENSIONS OF SLOVENE-CROATIAN RELATIONS:
THE QUESTION OF CONTEXT
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 307–318, 39 notes
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Slovenes, Croats, cultural history, modernization.
Abstract: The relations between Slovenes and Croats in the 19th and 20th centuries were marked by the di# erence in experience each side had at the time when they entered modernization processes. The decisive factor
in this was the fact that both had belonged to various countries in the past, which generated diverse experiences and visions. The consequences of varying circumstances surrounding their entry into the modernization
processes were eliminated neither by the political uniﬁcation in 1918 nor by the ideological one in 1945: the
neighbouring nations each kept establishing their own contacts with the world and with each other in line
with their needs.
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341.222(497.4:497.5)
Author: MIHELIČ Darja
Ph.D., full professor, scientiﬁc counsellor
ZRC SAZU, Milko Kos Historical Institute
Novi trg 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
Title: SLOVENE-CROATIAN RELATIONS AND FISHERIES JURISDICTION IN THE GULF OF PIRAN IN
THE PAST
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 319–346, 38 notes, 17 pictures, 2 tables
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: History of Istria, history of Piran, history of the Gulf of Piran, census in Istria, ethnic structure of
Istria, ethnic structure of Piran, Slovene-Croatian border in Istria, legislation about the sea after the Second
World War.
Abstract: The article describes the jurisdiction in the Gulf of Piran over a long time period between the Middle
Ages and Slovene Independence. Since the Middle Ages and throughout the Venetian, French and Austrian periods and the era of the Kingdom of Italy up to the Second World War, the Gulf was under the control – with its
predominantly Romance-Italian population – of the municipality of Piran. After Italy's capitulation in September 1943, Slovene and Croatian resistance movement needed to demarcate recruitment areas. They reached a
military agreement in February 1944 that set the boundary of Slovene-Croatian authority on the river Dragonja.
This demarcation line on the continent became the foundation for deﬁning the border between the Yugoslav
republics of Slovenia and Croatian, while the boundary at sea was never deﬁned.

Author: LAZAREVIĆ Žarko
Ph.D., assistant professor, scientiﬁc counsellor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 331(497.4:497.5)"18/19"

Title: A HISTORICAL PERSPECTIVE ON SLOVENE-CROATIAN ECONOMIC COOPERATION
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 347–356, 8 notes, 3 pictures
Category: 1.04 Professional paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Slovenia, Croatia, economic cooperation, economic development.
Abstract: The author deals with the economic cooperation of Slovenia and Croatia in the historical perspective
of a century and a half, from the middle of the 19th century to the declaration of independence of both countries. The paper consists of three parts. The author ﬁrst summarizes the comparison of long-term characteristics
of the economic development of both countries that deﬁned the dynamism and trade volume in certain periods, which comprises the second part of the discussion. In the third and ﬁnal part of the discussion, the author
recapitulates the basic ﬁndings about the long-term characteristic of Slovene – Croatian mutual economic relations and links, with an emphasis on the long-term constants.
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Author: SVOLJŠAK Petra
Ph.D., assistant professor, senior research fellow
ZRC SAZU, Milko Kos Historical Institute
Novi trg 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 94(497.4:497.5)"1914/1918"
94(497.47)"1915/1917"

Title: WHOSE ISONZO FRONT, AND FOR WHOM
Subtitle: Slovene-Croatian Contacts during the First World War in the Light
of Defending the Western Slovene National Border
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 357–374, 42 notes, 5 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key word: Slovene-Croatian relations, Isonzo Front 1915–1917, Croatian regiments, Field Marshal Svetozar
Borojević pl. Bojna, Slovene and Croatian refugees, memory.
Abstract: The discussion deals with the common Slovene-Croatian experience during the First World War, in particular on the Isonzo Front. The connections between the two nations and spaces manifested themselves in the
unique presence and self-sacriﬁce of Croatian units on the Isonzo Front, in personal ties in the person of the
Commander of the Isonzo Army, Field Marshal Svetozar Borojević pl. Bojna, and the post-war and contemporary
memory of him. It draws attention to the overlooked common war refugee fate of the Slovene population from
the Isonzo valley and the Croatian population of Istria. The discussion is thus an attempt at a schematic comparative consideration of the experiences of two neighbouring nations in the linkage of shared historical events.

Author: PRUNK Janko
Ph.D., full professor
University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Kardeljeva ploščad 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 94(497.4:497.5)"19"
327(497.4:497.5)"19"

Title: SLOVENE-CROATIAN RELATIONS IN THE 20TH CENTURY – ONE OF THE KEY ELEMENTS OF
SLOVENE NATIONAL POLICY
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 375–396, 36 notes
Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: National question, Slovene-Croatian ethnic relations, Slovenia, Croatia, political development in
the 20th century.
Abstract: Ethnic relations between Slovenes and the neighbouring nations have decisively inﬂuenced the development of the Slovene nation. Previously, it was relations with the Germans and Italians that were particularly
important; in the 20th century, however, those with the neigbouring Croats topped the agenda. Croats were the
ones with whom the Slovene nation left the Hapsburg Monarchy and jointly, in two stages, on the 29th October
and the 1st of December 1918, founded the common Yugoslav state. For seventy subsequent years, they jointly
developed the ethnic relations of coexistence and cooperation but also of competition, conﬂict and resentment. In spite of their di# erent views of the neighbouring nation, the broader Slovene and Croatian masses
generally lived next to each other as good neighbours and friends. It was only their political elites that provoked
competition and conﬂict.
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Author: GODEŠA Bojan
Ph.D., senior research fellow
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 323.1(497.4:497.5)"194"

Title: KULOVEC AND HIS ALLIANCE WITH HSS – A CHANGE IN THE POLITICAL STRATEGY
OF SLS AFTER THE DEATH OF KOROŠEC
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 397–422, 75 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Slovene-Croatian relations, Slovene-Croatian state, SLS, HSS, attack on Yugoslavia.
Abstract: The article addresses the change in the strategy of SLS after the death of Korošec, when Franc Kulovec
became leader of the Catholic party. Korošec mostly coordinated his political activity with the royal court and
various Serbian political groups, since his thinking was based on the presupposition that Slovenes and Croats
had a di# erent position in Yugoslavia. Kulovec established close ties with Maček's HSS, following the example
of Slovene-Croatian cooperation from the days of the Hapsburg Monarchy. Croatian politicians, who were in a
completely di# erent position after the Ban's Province of Croatia was established, showed no such willingness
to cooperate, and above all imagined it on completely di# erent terms than Kulovec. As a result, the attempt to
establish a joint Slovene-Croatian state under a German protectorate, with which Kulovec tried to resolve the
Slovene question within the new order in April 1941, was rejected by the Croatian side. After Kulovec's death,
his successors at the head of SLS abandoned the political orientation of joint Slovene-Croatian activities and
supported independent activities and equal relations with both Croats and Serbs.

Author: TORKAR Blaž
Prof. of History and B.A. in Politology of Defence, assistant curator
Slovenian Armed Forces Military Museum
Koščeva 6, SI – 1210 Ljubljana-Šentvid , Slovenia

UDC 323.15(450=163)"1939/1945"

Title: THE YUGOSLAV COMMITTEE FROM ITALY: AN ATTEMPT AT SLOVENE-CROATIAN COOPERATION IN RESOLVING THE QUESTION OF PRIMORSKA
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 423–438, 35 notes, 7 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Yugoslav Committee in Italy, Julian Region, Ivan Marija Čok, Ivan Rudolf, Dragovan Šepić, the Cairo Crisis.
Abstract: The article deals with political, propaganda and military activities of the Yugoslav Committee from Italy,
the political body of the Slovene and Croatian minority in Italy during the Second World War. The main goal of
the Committee was the annexation of the entire Julian Region to Yugoslavia after it became part of Italy following
the First World War. The Committee did not have full o# cial authority to represent the interests of ethnic Slovenes
and Croatians from Italy, since the Yugoslav government in exile refused to accord it this function. Among its
Slovene members, it is necessary to mention its President, Dr. Ivan Marija Čok, and the Secretary, Prof. Ivan Rudolf,
while the Croatian part of the Committee included Dr. Dragovan Šepić, the war head of the Cabinet, Dr. Ivan
Šubašić and author of the expert study The Adriatic Question. Even though members of the Committee failed to
reach all of their goals, we can say that they made an important contribution to the victory over the Axis powers.
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Author: FERENC Mitja
Ph.D., associated professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 94(497.4=163.4)"1945":726.84

Title: CONNECTED WITH THE PAST
Subtitle: Hidden Burial Grounds of Croats in Slovenia
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 439–456, 29 notes, 7 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Bleiburg, 'Death Marches', 'Stations', concealed mass graves, killings after the war, mass graves, antitank trench, Tezno, Croatian Home Guard, Ustashas.
Abstract: At the end of the Second World War the territory of Slovenia was crossed by the army of the Independent State of Croatia, accompanied by a mass of civilians. They were all afraid of the Yugoslav Army and the new
authorities and wanted to surrender to the English or the Americans. An immense mass of refugees expected
to be guaranteed the international conventions on Prisoners of War. Before Bleiburg they had to surrender
to Tito's authorities. Many were captured while still on Slovenian territory; a small number had managed to
cross the national border, but was sent back by the English. The military victors had no mercy for them. The
return was accompanied by mass liquidations, particularly of Ustashas and o# cers of the Home Guard, which
are known in the collective memory as the 'Bleiburg Tragedy' and 'Stations' or the 'Death Marches'. Tens of
thousands of people lost their lives and were subsequently erased from the public memory. The mass graves,
individual graves and the victims in them 'did not exist'. Mass graves were levelled with earth, covered up and
destroyed. Since 2002 systematic search and recording projects have been taking place; since 2006 the probing and arrangement of mass graves have also been organized. The largest mass grave is the anti-tank trench in
Tezno containing thousands of victims, mostly of Croatian ethnic background.

Author: GABRIČ Aleš
Ph.D., scientiﬁc counsellor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 323.1(497.4:497.5)"19"

Title: 'MASPOK' AND SLOVENES
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 457–476, 43 notes, 5 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Slovene-Croatian relations, 'maspok', Croatian Spring, ﬁght with the Croatian leadership.
Abstract: The author analyses Slovene-Croatian relations at the turn of the 1960s to the 1970s, at the time when
the leadership in both republics was taken over by younger, less orthodox Communist politicians. Slovenia and
Croatia at the time represented an informal 'developed block' within the country, since they both supported the
idea that market economy principles needed to have a more important role in the country. Like the leaders of
other republics, Slovene leadership, too, believed in 1971 that Croatian leadership had yielded to the nationalistic pressures of 'maspok' (Croatian mass movement) and cut back on its previous support for Croatia. At the
same time, it refused to take part in the ﬁght against the Croatian leadership, because Slovenia was in favour of
the principle that no one should interfere in the internal a# airs of another republic, since it believed that the
political leadership of a particular republic should be responsible for its own internal situation.
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Author: PESEK Rosvita
Ph.D. in History, journalist
RTV Slovenija
Kolodvorska 2–4, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 94(497.12:497.13)"1990/1991"
327(497.12:497.13)"1990/1991"

Title: "THEY ARE NOT UNITED AND WILL ALWAYS REMAIN SUCH."
Subtitle: Slovene-Croatian Relations at the Time of Independence
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 477–494, 83 notes, 2 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Independence of Slovenia, independence of Croatia, YNA, Slovenia-Croatia relations, defence
agreement, military pact.
Abstract: The author used newspaper and television sources, oral testimonies and memoires to compose a
chronological overview of meetings between the Croatian and Slovenian political leaders at the time when the
countries were working towards their independence. Special attention is given to the e# orts for closer cooperation in the defense area (which were never realized), as well as the development of these relations after the
victory at the elections in 1990 and the formation of common viewpoints in relation to the federal state of SFRJ
(Socialist Federative Republic of Yugoslavia).

Author: HRIBERNIK Miro
B.A in History and Geography
Šentovec 14, Sl – 2310 Slovenska Bistrica, Slovenia

UDC 94(497.5)"1991/1992"
355(497.5)"1991/1992"

Title: WAR IN CROATIA 1991–1992 AND ITS ECHOES IN THE MAIN SLOVENE NEWSPAPERS
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 495–526, 152 notes, 5 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: War in Croatia, Serbian minority, nationalism, Serbian rising, east-Slavonian battleﬁeld, battle for
Vukovar, west-Slavonian battleﬁeld, battleﬁeld in Banija and Kordun, battleﬁeld in Lika and northern Dalmatia, battleﬁeld in south Dalmatia (around Dubrovnik).
Abstract: The author focuses on the War in Croatia during its most intensive period in the second half of 1991.
He follows the causes, the course and the consequences of the war by relying (mostly) on newspaper reports in
the main Slovene newspapers Delo and Večer and the memoirs of some of the protagonists of the events. Croatia embarked on a path towards independence at the beginning of the 1990s, but it failed to take into account
the opposition of a large Serbian minority living in Croatia, who found itself under the inﬂuence of nationalism,
which led it to resist the newly-elected authorities. The mutiny later turned into a war, whose purpose was to
destroy Croatia and form a large Serbian state. In spite of considerable loss of life and material damage, Croatia
ultimately managed a successful ﬁght for independence and international recognition.
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Autor: KOSI Miha
Ph.D., senior research fellow
ZRC SAZU, Milko Kos Historical Institute
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDK 27-774(497.4Savinjska dolina)"1256/1700"

Titel: DAS LAND, DAS ES NICHT GAB
Subtitel: Das Sanntall zwischen Krain und der Steiermark vom 11. bis 15. Jahrhundert
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, S. 527–564, 198 Fußnoten, 4 Bilder
Kategorie: 1.01 Wissenschaftlicher Aufsatz
Sprache: Original in Slowenisch (Kurzfassung in Slowenisch und Deutsch, Zusammenfassung in Deutsch).
Schl# sselw# rter: Sanntall, die Sann, Mittelalter, verfassungsrechtliche Entwicklung, Gebiet, Grafen von Cilli.
Kurzfassung: Im weiten Sinne gesehen besitzt das Sanntall (einschließlich Posotelj) eine starke selbstständige historische Identität, die im Namen "Savinja – Sann" zu ﬁnden ist. Der Aufsatz analysiert die komplizierte politische und
verfassungsrechtliche Entwicklung des Sanntalls im Mittelalter (10. – 16. Jahrhundert). Die allgemein angenommene These, dass das gesamte Sanntall im 11. Jahrhundert mit Krain verbunden war und sogar ein Teil dieser Markgrafschaft war, wurde abgelehnt. In Wirklichkeit machte sich in diesem Gebiet schon im Beginn des 13. Jahrhunderts ein starker Einﬂuss der steirischen Landesf# rsten (Babenberger) bemerkbar, was sich während der Zeit K# nig
Otakars (1260–1276) noch gesteigert hat. Eie potenzielle fr# here Vereinigung mit der Steiermark wurde zwischenzeitlich von dem Grafengeschlecht G# rz-Tirol gehemmt, die das Gebiet zwischen 1279–1311 als Lehen von den
Habsburgern in Verwatung hatten, dass Gebiet aber war unabhängig und wurde nicht als Teil von Krain (unabhängiger Landeshauptmann vom Sanntall) gesehen. Nach 1311 folgte der endg# ltige Anschluss an die Steiermark. Das
neue Zeitalter war die Zeit der Grafen von Cilli, die im 14. Jahrhundert ihre Besitzt# mer im Land (ungefähr 4/5 des
Gebiets) systematisch vervollständigten. Das Sanntall stellte den Kern der Entwicklung eines neuen unabhängigen
Landes dar, der Grafschaft von Cilli, das sich 1436 auch de iure aus dem Rahmen der Habsburgerländer l# ste. Der
Versuch wurde zwar von den Habsburgern niedergeschlagen, die Grafschaft blieb aber anhand des Vizedomamtes
in Cilli fortan als verwaltungs-politische Einheit (bis zu ihrer Auﬂ# sung im Jahr 1747) bestehen.

Autor: RAVNIKAR Tone
Docent Dr.
Universität in Maribor, Philosophische Fakultät, Abteilung f# r Geschichte
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slowenien

UDK 929.52Orti"11/12"

Titel: DIE BESITZTÜMER DER ADELIGE FAMILIE VON ORT VOM SANNTALL
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, S. 565–584, 78 Fußnoten, 3 Bilder
Kategorie: 1.01 Wissenschaftlicher Aufsatz
Sprache: Original in Slowenisch (Kurzfassung in Slowenisch und Deutsch, Zusammenfassung in Deutsch).
Schl# sselw# rter: Sanntall, Steiermark, Adel, Mittelalter, Herren von Ort, Herren von Cilli, Herren von Pettau .
Kurzfassung: Die Familie, die aus Ober# sterreich stammt und nach dem Schloss Ort bei Traunsee benannt ist,
siedelte sich Mitte des 12.Jh. auf dem Gebiet des Sanntalls an und stellte bis Mitte des 13. Jh. einen der stärksten
militärisch-poltischen Faktoren der Epoche dar. Sie verf# gte # ber einen geschlossenen Besitz im Kernbereich
des Unteren Sanntalls (Spodnja Savinjska dolina). M# glicherweise # bten die Herren von Ort die Funktion der
Landesrichter aus, jedenfalls spielte die Familie in den Kreisen des Sannadels eine wichtige Rolle. Aufgrund von
Misserfolgen bei der Bewerbung um die Erbschaft ihrer Verwandten und wegen der Niederlage im Kampf gegen
den Österreichisch-Steirischen Herzog nahm ihre Macht Mitte des 13. Jh. stark ab, kurz darauf, im Jahre 1262,
starb auch der letzte männliche Vertreter der Familie. Ihr Vermächtnis ging gr# ßtenteils an die freien Herren
von Sannegg # ber, ein kleiner Teil an die Herren von Pettau.
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Autor: MLINARIČ Jože
Akademiker, O. Univ.-Prof. Dr.
Ljubljanska ulica 3a, SI – 2000 Maribor, Slowenien

UDK 27-774(497.4Savinjska dolina)"1256/1700"

Titel: DIE INKORPORATION DER PFARRE ST. PETER IM SANNTALL ZU DEM KLOSTER SITTICH (1256)
UND IHRE FOLGEN (BIS 1700)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, S. 585–608, 85 Fußnoten, 4 Bilder
Kategorie: 1.01 Wissenschaftlicher Aufsatz
Sprache: Original in Slowenisch (Kurzfassung in Slowenisch und Deutsch, Zusammenfassung in Deutsch).
Schl# sselw# rter: Inkorporierung der Pfarren, seelensorgerische Arbeit der Zisterzienser, Inkorporation der
Pfarre von St. Peter im Sanntall zu dem Kloster Sittich (1256) und Vervollkommnung des Pfarrennetzes, Ausbreitung des Lutrtums, die Verdienste von Sittich.
Kurzfassung: Im Spätmittelalter wollte die Kirchliche Macht (Päpste, Bisch# fe) aber auch die Herrscher als Patrone der Pfarren anhand von Verleihungen (Inkorporationen) von Pfarren einige kirchliche Institutionen
(Bist# mer, Domkapitel, Kl# ster) ﬁnanziell unterst# tzen. Die Eigent# mer der angeschlossenen Pfarren bezogen
den Großteil der jährlichen Einnahmen der Pfarre, sie mussten nur f# r die geistliche Betreuung der Gläubigen sorgen. Über die meisten angeschlossenen Pfarren verf# gte die Abtei von Sittich, vor allem in Unterkrain, teils auch in
der Steiermark. 1256 inkorporierte der Patriarch Gregor die Pfarre Sankt Peter im Sanntall zum Kloster, deren Sitz
bald auch in den viel bekannteren benachbarten Ort Sachsenfeld # bertragen wurde. Im Mittelalter entstanden
auf dem Gebiet der Pfarre Sankt Peter einige neue seelsorgerische St# tzpunkte, die erstmals in diesen Gebieten
erwähnt werden: T# chern (1362), Galizien (1422), St. Martin an der Paka mit einigen Filialkirchen. Allerdings sind
aus dem Mittelalter # ber die Kirchen nur spärliche Informationen erhalten, die sich aber mit der Neuzeit häufen.
Die Äbter von Sittich hatten zweifelsohne Verdienste f# r eine Vervollkommnung des Pfarrennetzes auf dem Gebiet der inkorporierten Pfarren, als Archidiakone (vom 17. Jh an) vor allem auch Verdienste f# r das kirchliche und
religi# se Leben dort, sowie den Bau und die Ausstattung der Kirchen, vor allem in der Zeit des Barocks.

Author: MIKEC AVBERŠEK Leopold
B.A. in Theology, archive councellor, senior librarian
The Regional Archives Maribor
Glavni trg 7, SI – 2000 Maribor, Slovenia

UDC 339.37(497.4Maribor)"1921/1926"

Title: OPERATION OF THE TRADING COMPANY MACUN & FABIANI MARIBOR (1921–1926)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 609–632, 42 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Trade, Disctrict Court in Maribor, trade register, compulsory settlement, bankruptcy, Macun & Fabiani.
Abstract: After the First World War trading had an important role in the economy history of Maribor. This was
also due to the fact that merchants obtained their education in schools of commerce. Some trading companies
achieved a great success others were condemned to downfall. These were engaged in long settlement procedures between creditors and owners and in case these did not succeed a procedure in bankruptcy began. Owners guaranteed for their companies with the company's and their own property and were responsible for any
illegal activities. Several fonds and collections of archives are available for the research of economy history; the
Disctrict Court in Maribor managed the entire o# cial register in this time.
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Author: PEROVŠEK Jurij
Ph.D., assistant professor, scientiﬁc counsellor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 329(497.1)"1933/1935"

Title: THE YUGOSLAV NATIONAL PARTY AND THE NATIONAL QUESTION IN THE YEARS 1933–1935
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 633–650, 76 notes, 2 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Dictatorship of King Aleksander, Yugoslav National Party, Kingdom of Yugoslavia, liberalism, national questions, political monism, unitarism.
Abstract: The Slovene liberals who unanimously supported the extremely radicalized policy of Yugoslav national and state unitarism when King Aleksander Kara# or# ević introduced personal dictatorship in 1929, remained steadfast supporters of the idea that the ideology of Yugoslav unitarism also needed consolidation and
implementation in the years 1933-1935. The Liberals became part of the unitarian Yugoslav Radical Farmers'
Party in 1932 (the party was renamed the Yugoslav National Party in 1933), the only legal party under the King's
dictatorial regime in the ﬁrst half of the 1930s. When they lost power in 1935 and the 'golden era' of Yugoslav
unitarism in Slovenia ended, they did not change their national-political views. In contrast to the prevalent autonomist-federalist disposition among Slovenians in the mid-1930s, Liberal politicians adhered to the doomed
state and national unitarism and pronounced the federal state system the biggest threat to Slovenians. This
became one of the key reasons behind the Liberals' political bankruptcy at the time.

Author: ČOH Mateja
Ph.D. in History
Study Centre for National Reconciliation
Tivolska 42, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 929Jakopič A.

Title: ALBERT JAKOPIČ – KAJTIMIR ROŠKI
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 651–672, 67 notes, 6 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Albert Jakopič – Kajtimir Roški (1914–1996), Second World War, military career, political activity,
biography.
Abstract: Albert Jakopič – Kajtimir Roški (1914–1996) was a Liberation Front activist after 1941 and a member
of the Communist Party of Slovenia starting from 1942. During the Second World War he was a soldier who
served as a Corporal, Sergeant, Company Commander, Battalion Commander, Commander of the Detachment
of Zahodna Dolenjska, the Detachment of Soško and the Detachment of Južna Primorska. He was also Commander of the Gregorčič Brigade, Political Commissar of the 15th Division, Commander of the 30th Division and
Chief of Sta# of the 9th Corps. He was mostly active in Primorska, and for a short time also in Dolenjska. At the
end of the 1960s, when Territorial Defense was being formed, he was the Political Commissar in the Sta# for
General People's Resistance. After the demobilisation in 1945 he was ranked as a Reserve Lieutenant Colonel;
overall, he reached the rank of Reserve Colonel. After the war he was a high political and party functionary and
was awarded several decorations.
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Autor: GRIESSER–PEČAR Tamara
Dozent Dr.
Zuckerkandlgasse 38–44/2, A – 1190 Wien, Österreich

Titel: SLOWENISCHE PRIESTER ZWISCHEN KRIEG UND REVOLUTION VON 1941 BIS 1945
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, S. 673–702, 104 Fußnoten, 4 Bilder
Kategorie: 1.01 Wissenschaftlicher Aufsatz
Sprache: Original in Slowenisch (Kurzfassung in Slowenisch und Deutsch, Zusammenfassung in Deutsch)
Schl# sselw# rter: Dr. Gregorij Rožman, Dr. Ivan Tomažič, Loyalitätsaussagen, Resolution der Priester an die Oberbefehlsstelle der Slowenischen Landeswehr, Priester auf der traditionellen Seite, Priester auf Seiten des Slowenischen Nationalen Befreiungskampfes (NOB), Feldkurate, Metod Mikuž, Jože Lampret, 'Denkschrift an den
slowenischen Klerus', 'Glaubenskommission'.
Kurzfassung: Der Standpunkt der beiden slowenischen Bisch# fe war hinsichtlich der Bibel äußerst legalistisch.
Sie hielten sich an der Meinung fest, daß es aus religi# sen Gr# nden keine Mitarbeit mit dem "gottlosen Kommunismus" geben konnte. Die Mehrheit der Priester teilte diese Meinung. Viele j# ngere Priester auf dem Lande
beteiligten sich angesichts der Gewalttätigkeit der Italiener und Partisanen, sogar aktiv am Geschehen. Einige
waren im Nachrichtendienst tätig. In den Reihen der Partisanen gab es nur wenige Priester. Diese waren teilweise sehr radikal, worauf beispielsweise die `Denkschrift an den slowenischen Klerus` hindeutet. Im Jahr 1944
wurde beim Slowenischen Nationalbefreiungsrat (SNOS) eine Glaubenskommission gegr# ndet, als Machtorgan, dem sich die Kirche unterordnen sollte.

Author: TEROPŠIČ Tomaž
Ph.D. in History
The Posavje Museum in Brežice
Cesta prvih borcev 1, SI – 8250 Brežice, Slovenia

UDC 94(497.41)"1941/1945":355.257.7

Title: PRISONERS OF WAR AND THE WOUNDED IN LOWER STYRIA
IN THE SECOND WORLD WAR
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 8 (2008), No. 2–3, pp. 703–722, 69 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientiﬁc paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Second World War, Slovenia, Styria, Prisoners of War, the wounded, Military Law, 18th Army District,
Erwin R# sener, Partisan hospitals, shooting of hostages, shooting of Prisoners of War, exchange of Prisoners of
War.
Abstract: On the basis of the literature and archival sources in the Archives of the Republic of Slovenia, the
Historical Archives Celje, the Museum of Posavje in Brežice and the Museum of Recent History Celje, the author examines the treatment that Prisoners of War and the wounded received from their enemies (i.e. German
and Partisan forces) in Styria during the Second World War. The discussion also builds on published and unpublished memoirs. Nazi Germany did not recognize Partisans as an enemy that would be protected by international law. As a result, Prisoners of War and the wounded in Styria were executed throughout the Second
World War. On the basis of scarce data, the author concludes that both sides broke international laws regarding Prisoners of War. The German oppressors were particularly inhumane towards the Partisan wounded,
because they shot the seriously wounded on the spot with no exceptions.
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Uredni{ka navodila avtorjem
1.

Studia historica Slovenica (SHS) je znanstvena periodi~na publikacija,
ki jo izdaja Zgodovinsko dru{tvo dr. Franca Kova~i~a, Koro{ka cesta 160,
Maribor. Revija objavlja ~lanke s podro~ja zgodovine in ostalih humanisti~nih in dru`boslovnih ved, ki mejijo na zgodovinsko znanost.

2.

Revija Studia historica Slovenica izhaja v treh {tevilkah letno. V dveh
{tevilkah objavlja prispevke v slovenskem jeziku – s povzetkom (summary) v angle{kem, nem{kem, italijanskem, francoskem ali ruskem jeziku
in izvle~kom (abstract) v angle{kem jeziku. Ena {tevilka je tujejezi~na in
je namenjena objavam prispevkov doma~ih in tujih avtorjev v enem od
svetovnih jezikov – s povzetkom (summary) v slovenskem jeziku in izvle~kom (abstract) v slovenskem jeziku.

3.

Prispevek (napisan z urejevalnikom teksta Word for Windows) lahko
obsega do 30 enostransko tipkanih strani s po 30 vrsticami na
stran (52.750 znakov). Prispevek mora biti poslan po elektronski po{ti
(e-mail: darko.fris@uni-mb.si) in v iztiskani obliki na naslov uredni{tva.
Slikovni material v obliki laserske kopije ali v elektronski obliki (JPG ali
TIF format) mora biti opremljen s podnapisom in navedbo vira.

4.

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

5.

Oddani prispevek mora biti opremljen: s povzetkom (30-45 vrstic),
izvle~kom (6-10 vrstic) in klju~nimi besedami.
Izvle~ek mora biti razumljiv sam po sebi brez branja celotnega besedila
~lanka. Pri pisanju se uporabljajo celi stavki, izogibati se je treba slab{e
znanim kraticam in okraj{avam. Izvle~ek mora vsebovati avtorjev primarni
namen oziroma doseg ~lanka, razlog, zakaj je bil napisan, ter opis tehnike
raziskovalnega pristopa (osnovna metodolo{ka na~ela).
Klju~ne besede morajo odra`ati vsebino prispevka in biti primerne za
klasifikacijo (UDK).
Povzetek mora predstaviti namen prispevka, glavne zna~ilnosti in metodologijo raziskovalnega dela ter najpomembnej{e rezultate in sklepe.

6.

Besedilo prispevka mora biti pregledno in razumljivo strukturirano
(naslovi poglavij, podpoglavij), tako da je mogo~e razbrati namen, metodo
dela, rezultate in sklepe.
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7.

Opombe morajo biti pisane enotno kot sprotne opombe pod ~rto. So
vsebinske (avtorjev komentar) in bibliografske (navedba vira, uporabljene
– citirane literature).
Bibliografska opomba mora ob prvi navedbi vsebovati celoten naslov
oz. nahajali{~e: ime in priimek avtorja, naslov dela (ko gre za objavo v
reviji ali zborniku naslov le-tega), kraj in leto izida, strani (primer – monografija: Jo`e Mlinari~, Studeni{ki dominikanski samostan : ok. 1245-1782,
Celje 2005, str. …; primer – revija: Darko Fri{, Banovinska konferenca
Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v Ljubljani, Zgodovinski ~asopis, letnik 59 (2005), {t. 1-2, str. …; primer – ~asnik: (avtor), Volitve v
mariborski mestni zastop, Slovenski gospodar, 27. november 1873, {t. 48,
str. …; primer – zbornik: Vasilij Melik, Vpra{anje regij v na{i preteklosti, v:
Regionalni vidiki slovenske zgodovine : zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev (ur. P. [tih in B. Balkovec), Ljubljana 2004,
str. …), nato pa se uporablja smiselna okraj{ava (dalje: Mlinari~, Studeni{ki
dominikanski samostan, str. …).
Pri navajanju arhivskih virov je treba navesti: arhiv (ob prvi navedbi celotno ime, v primeru, da ga uporabljamo ve~krat, je treba navesti okraj{avo
v oklepaju), ime fonda ali zbirke (signaturo, ~e jo ima), {tevilko fascikla
({katle) in arhivske enote ter naslov navajanega dokumenta (primer:
Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, {katla 7, pismo Davorina Trstenjaka Pavlu Turnerju iz Starega Trga, 7. junija 1889.)

8.

Prispevki so recenzirani; recenzije so anonimne. Na osnovi pozitivnega
mnenja recenzentov je ~lanek uvr{~en v objavo.

9.

Za znanstveno vsebino prispevka in to~nost podatkov odgovarja avtor.

10. Uredni{tvo prejete prispevke lektorira, avtor lekturo pregleda in jo avtorizira. Uredni{tvo posreduje avtorju prvo korekturo prispevka, ki jo
mora vrniti uredni{tvo v roku treh dni; {irjenje 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 uredni{tvo.
11. Dodatna pojasnila lahko avtorji dobijo na uredni{tvu.
Uredni{tvo SHS
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Editor’s Instructions to Authors
1.

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

2.

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

3.

An article (edited in Word for Windows) can comprise of at most 30
one-sided typed pages with 30 lines per page (52,750 print signs). It
has to be send by email (darko.fris@uni-mb.si) and in a printed form to
the editorial board. Image material in the form of a laser print or in electron
form (JPG or TIF format) must be equipped with subtitles and the source
quotation.

4.

The author must submit following data: name and surname, academic title,
occupation, institution of occupation, its address and e-mail.

5.

Delivered article must be equipped with: a summary (30-45 lines), an
abstract (6-10 lines) and key words.
Summary must be understandable by itself, without reading the 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 techniques (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.
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6.

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.

7.

Notes must be uniquely formed as footnotes, which can be contextual (author’s comment) and bibliographical (source quotation, quoted literature).
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 (example – monograph: Jo`e Mlinari~, Studeni{ki dominikanski samostan: ok. 1245-1782,
Celje 2005, p…; example – review: Darko Fri{, Banovinska konferenca
Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v Ljubljani, Zgodovinski ~asopis, year 59 (2005), n. 1-2, p. …; example – paper: (author), Volitve v mariborski mestni zastop, Slovenski gospodar, 27. november 1873, n. 48, p.
…; primer – miscellany: Vasilij Melik, Vpra{anje regij v na{i preteklosti, in:
Regionalni vidiki slovenske zgodovine: zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev (ed. P. [tih and B. Balkovec), Ljubljana 2004,
p. …). On following quotations logical shortenings are used (Mlinari~, Studeni{ki dominikanski samostan, p. …).
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 quoted document (example:
Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, box 7, letter Davorina
Trstenjaka to Pavel Turner from Stari Trg, 7. June 1889.)

8.

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

9.

Author is responsible for article’s scientific content and accuracy of
data.

10. The editorial board arranges the lectureship, which is reviewed and authorized by the author. Editorial board sends the first correction to the author,
who has to return it in three days; enlargement of text while correcting is not
permitted. While correcting corrective signs, as stated in the orthography,
must be used. The editorial board performs the second correction.
11. Additional explanations are available at the editorial board.
Edtorial board of SHS
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