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UDK 94(436=163.6)"1914/1918"
 94(436) "1848/1916":929Franc Jožef I., avstrijski cesar
1.01 Izvirni znanstveni članek

Bog ohrani, Bog obvari Nam 
Cesarja, Avstrijo!

Izbruh prve svetovne vojne 
v habsburški monarhiji

Gregor Antoličič
Univ. dipl. zgodovinar, mladi raziskovalec – asistent

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: gregor.antolicic@zrc-sazu.si

Izvleček:
Avtor v članku obravnava dogajanje na področju Avstro-Ogrske v zadnjih 
letih pred izbruhom prve svetovne vojne. Skrčen pregled glavnih značilnosti 
monarhije od leta 1848 naprej omogoča boljše razumevanja stanja, v katerem 
je bila država ob izbruhu vélike vojne. Posebno pozornost pri tem posveča 
predstavitvi lika Franca Jožefa in nacionalnim sporom, ki so obdonavsko 
monarhijo pretresali v zadnjih letih njenega obstoja. Na podlagi arhivskega 
in časopisnega gradiva ter spominske literature avtor analizira občutke 
slovenskega prebivalstva ob atentatu v Sarajevu in izbruhu prve svetovne vojne. 

Ključne besede:
prva svetovna vojna, Franc Jožef, Avstro-Ogrska, vsakdanje življenje, 
propaganda, spomini, nacionalna nasprotja, Slovenci

Studia Historica Slovenica
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Maribor, letnik 15 (2015), št. 2, 259–280, 75 cit., 3 slike
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Bog ohrani, Bog obvari 
Nam Cesarja, Avstrijo!

Modro da nam gospodari
S svete vere pomočjo! 

Branimo Mu krono dedno
Zoper vse sovražnike;

S Habsburškim bo tronom vedno
Sreča trdna Avstrije.1

Slovenska verzija Cesarske pesmi je bila v tej verziji veljavna za vse dežele slo-
venskega jezika od začetka leta 1855 do propada habsburške monarhije.2 
Himna, ki je do tedaj v besedilu nosila ime vsakokratnega aktualnega vladarja 
(od cesarja Franca II./I. naprej), je s spremembo v neimensko vladarsko verzijo 
dobila svojo nesmrtno obliko.3 Kljub temu da države, kateri je himna pripada-
la, že dolgo ni več, se je njeno petje ohranilo do današnjih dni. Potomci nek-
danje vladarske rodbine jo namreč prepevajo ob različnih družinskih slavjih. 
Nazadnje smo temu lahko bili priča v dunajski Štefanovi cerkvi 16. julija 2011 
ob žalni slovesnosti za preminulega Otta von Habsburga, sina našega zadnjega 
cesarja Karla I. Takrat je moderni Dunaj, kot prestolnica republikanske Avstri-
je, verjetno še zadnjič doživel blišč nekdanjih cesarsko-kraljevih časov. Pogreb 
Otta von Habsburga je predvsem zaradi parade ljubiteljskih društev v starih 
avstro-ogrskih uniformah spominjal na znane posnetke in fotografije pogreba 
cesarja Franca Jožefa. Na tem pogrebu, ki je potekal 30. novembra 1916, je ob 
svojem očetu Karlu in materi Citi hodil tudi komaj štiri leta star Otto.4 Cesarska 
pesem, ki v citirani kitici vsebuje vse temelje, na katerih je Franc Jožef gradil 
svojo vladavino, se pravi na veri, po božji milosti dani legitimnosti Habsburža-
nov do prestola in seveda enotnosti države, je tako postala simbolna za zadnje 
obdobje obstoja habsburške monarhije. 

To obdobje se je pričelo leta 1848, ko je po marčni revoluciji zavladal cesar 
Franc Jožef I., in končalo s koncem vélike vojne, prve apokaliptične katastrofe 
20. stoletja. Ob kronanju za cesarja je Franc Jožef dejal, da je "/…/ trdno odlo-
čen ohraniti sijaj krone ampak deliti naše pravice z zastopniki naših narodov, 
računamo na to, da bo z božjo pomočjo in soglasjem narodov uspelo vse deže-
le in plemena monarhije združiti v veliko državno telo /.../" oziroma v origi-
nalni nemški verziji: "/…/ Fest entschlossen den Glanz der Krone ungetrübt 
zu erhalten, aber bereit, Unsere Rechte mit den Vertretern Unserer Völker zu 

1 "Cesarska pesem", Novice, 10. januar 1855, 1.
2 Prav tam.
3 Rudolf Flotzinger, Volkshymne, v: Öesterreichisches Musiklexikon, Band 5 (Wien, 2006), 2541.
4 "Dunajsko zadnje slovo", Večer, 18. julij 2011, 7.
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teilen, rechnen Wir darauf, dass es mit Gottes Beistand und im Einverständnis 
mit den Völkern gelingen werde, alle Länder und Stämme der Monarchie zu 
einem großen Staatskörper zu vereinen /.../"5 V kontekst njegovega govora 
spada tudi vladarsko geslo, ki ga je izbral. To se je glasilo: Viribus Unitis – Z zdru-
ženimi močmi. Tako Cesarska pesem kot tudi vladarsko geslo Viribus Unitis sta 
simbolna za odhod slovenskih mož na bojišča prve svetovne vojne. S petjem 
himne so se tudi Slovenci zaobljubili braniti cesarjevo krono, hkrati pa so zaradi 
gesla Viribus Unitis predstavljali del združenih moči. Kakšna država pa je bila 
ta mnogonarodna monarhija v svojem zadnjem obdobju obstoja? Ob izbruhu 
prve svetovne vojne je Franc Jožef sedel na prestolu že 66 let. Tako so od leta 
1848 naprej generacije za generacijo odraščale s simbolom presvetlega cesarja, 
branitelja narodov in simbola obstoja in napredka. Od vojne s Prusijo leta 1866 
in od sprejetja dualizma leta 1867 naprej je država živela v dolgem obdobju 
miru. Cesar se je v tem času posvečal preureditvi Dunaja in izgradnji zname-
nite Ringstraße z vsemi svojimi mogočnimi stavbami, znotraj države pa so se 
kopičila nacionalna nasprotja. Tudi prestolnica v tem oziru ni bila izjema. Dunaj 
je imel v času nastopa Franca Jožefa na prestol okoli 430.000 prebivalcev. V 
njegovi 68 let trajajoči vladavini se je število prebivalstva povečalo na preko 
dva milijona. Priseljevanje ljudi z vseh koncev monarhije je povzročilo, da je 
imelo mesto pisano nacionalno sestavo. Glavno mesto mnogonarodne monar-
hije je pod vladavino Franca Jožefa postalo tudi mnogonarodna prestolnica. 
Druga polovica 19. stoletja je bil tudi čas, ko se je pričelo obdobje velikih revo-
lucij v znanosti in tehniki. V letu 1848 sta v državi prevladovali konjska vprega 
in rečna plovba, ob izbruhu prve svetovne vojne pa je po državi potekalo že 
44.000 kilometrov železnice. Na cestah monarhije so se na začetku 20. stoletja 
pojavili avtomobili, ljudje pa so bili začudeni nad novimi izumi, kot so telefon, 
gramofon in film. V enakem obdobju se je pričel razvoj letalstva, zato ni pre-
senetljivo, da so v prihajajoči vojni kot novo orožje uporabili tudi letalo. Indu-
strijska revolucija, ki je zajela monarhijo, ni bila tako izrazita kot npr. v Nemčiji 
in Angliji, vendar je vseeno povzročila globoke spremembe v gospodarstvu in 
socialni strukturi prebivalstva. Kljub dejstvu, da je večina prebivalstva še vedno 
živela na podeželju, so se v posameznih predelih države vendarle izoblikova-
la industrijska središča.6 Nižja Avstrija in Češka kot močni industrijski središči 
monarhije sta celo dosegali gospodarsko rast, primerljivo z zahodnoevropski-
mi državami. A kljub temu se je leta 1910 57 % prebivalstva še vedno ukvarjalo 
s kmetijstvom oziroma je od njega živelo.7

5 Hermann Bahr, Kritische Schriften XVII, ur. Gottfried Schnödl (Weimar, 2010), 165.
6 Jean-Paul Bled, Franc Jožef (Ljubljana, 1990), 95, 406–407, 631–632 (dalje: Bled, Franc Jožef).
7 Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu. Slovenska parlamentarna politi-

ka v habsburški monarhiji 1897–1914 (Celje, 2001), 7 (dalje: Rahten, Slovenska ljudska stranka).
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Vendar je bila država kljub vidnemu gospodarskemu in tudi družbenemu 
napredku še vedno vpeta v stoletja stare strukture, ki so jih tisti na dnu želeli spre-
meniti, tisti na vrhu pa so se jih oklepali za vsako ceno. Gospodarske in družbe-
ne spremembe so s seboj prinašale tudi nove ideje in vrednote, ki so bile Francu 
Jožefu zelo tuje. Nova gibanja so tako popolnoma spremenila svet, v katerem je 
odraščal. Zaradi dejstva, da je bil cesar na prestol poklican po "Božji milosti", je 
v državi močno vlogo odigrala tudi rimokatoliška cerkev. In ne nazadnje je to 
bila država, polna vojaškega blišča, ki je bil grajen na temeljih nekdanjih velikih 
zmag avstrijskih vojskovodij. Glavni simbol tega blišča je bil seveda sam cesar, 
ki je na vseh javnih nastopih vedno nosil vojaško uniformo. Vendar je za vsem 
tem stalo zelo malo dejanske vojaške moči. Že v letu 1849 je monarhija potre-
bovala rusko pomoč pri zadušitvi upora na Madžarskem. V vojnah na področju 
severne Italije je kot vojskovodja propadel tudi cesar.8 Po porazu pri Solferinu 
leta 1859 je v pismu svoji soprogi Elizabeti (Sisi) zapisal: "To je žalostna zgodba 
o strašnem dnevu, ko je bilo veliko storjenega in ko se nam sreča ni nasmehnila. 
Za marsikatero izkušnjo sem bogatejši in spoznal sem, kako se počuti premaga-

8 Bled, Franc Jožef, 114–115, 206–207.

Na soški fronti sestreljeno italijansko letalo CAPRONI 300 HP (Kriegsarchiv Wien, AdTK IR 47, Karton 
296)
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ni vojskovodja."9 A omenjeni vojaški porazi monarhije so bili na predvečer prve 
svetovne vojne že zdavnaj pozabljeni. Država je verjetno kot protiutež vojaškim 
neuspehom iz 50-ih in 60-ih let 19. stoletja svoje vojaške idole raje iskala v velikih 
zmagovalcih nad Turki in Napoleonom. Čeprav je cesar na vseh javnih nastopih 
nosil uniforme, se sam ni čutil kot pripadnik vojske oziroma kot člen vojaške sku-
pnosti. Zato je po lastnih porazih vodenje vojske v spopadih s Prusijo leta 1866 
raje prepustil vojaškim poveljnikom na fronti. Cesar v času prve svetovne vojne 
zaradi visoke starosti nikoli ni obiskal fronte, hkrati pa se je ves čas pritoževal, 
da ga vrhovno vojaško poveljstvo o načrtovanih ali že izvajanih vojaških akcijah 
preslabo obvešča. Franc Jožef ni bil "vojaški cesar" in tudi ne "prvi vojak" svoje voj-
ske, kot je bil to cesar Jožef II., vendar je vojsko vseeno smatral kot temeljni steber 
svoje monarhične oblasti. Kamnit simbol iskanja vojaških junakov v preteklosti, 
ob kipoma nadvojvode Evgena in nadvojvode Karla na dunajskem Heldenplat-
zu, predstavlja slavnostna dvorana c. kr. vojaškega muzeja v dunajskem Arsenalu. 
Na ramenih 52 podob vojaških poveljnikov iz avstrijske zgodovine stojijo stebri 
dvorane, na stopnišču pa so v marmor vklesane podobe vojaških poveljnikov iz 
leta 1848/1849. Do postavitve kipa Franca Jožefa v slavnostni dvorani, ki bi ga 
prikazoval kot vrhovnega vojaškega poveljnika, obkroženega s svojimi Palatini, 
pa do konca monarhije ni prišlo.10

Leta 1908 je 78-letni cesar praznoval 60. obletnico vladavine. Velika para-
da, v kateri je sodelovalo 12.000 ljudi, se je vila v sedem kilometrov dolgi koloni 
od Praterja po Ringu in na tak način izkazovala enotnost narodov monarhi-
je. Seveda so na paradi sodelovali tudi predstavniki Slovencev iz posameznih 
dežel. Tako je bilo na proslavi moč videti "podskupino "Zeleni Jurij", belokranj-
sko svatbo, slovenske ribiče, Slovence iz Tržaške okolice" idr. V časniku Slove-
nec so poudarili, da je cesar s posebnim zanimanjem sledil "kranjski skupini" in 
posebno pohvalil "tirolske, štajerske, koroške in kranjske skupine". Ob tej prilo-
žnosti je 3000 pevcev cesarju zapelo "cesarsko" himno.11 Izkazovanje enotnosti 
države pod okriljem cesarja je tako vsaj navzven kazalo moč in trdnost obdo-
navske monarhije. V času naraščanja nacionalnih napetosti je bila ta trdnost 
bolj puhle narave, kar dokazuje tudi dejstvo, da na proslavi niso sodelovali Čehi. 
Njihova obstrukcija je bila posledica izjav dunajskega župana Karla Luegerja 
in podžupana Josefa Neumayerja. Prvi in drugi mož Dunaja sta namreč poda-
la neprimerne izjave o načrtovanih predstavah čeških kulturnih institucij na 
Dunaju. Zaradi tega so 10. aprila 1908 češki poslanci v državnem zboru uradno 

9 Prav tam, 209.
10 Johann Christoph, Die Bewaffnete Macht in Staat und Gesellschaft, v: Die Habsburgermonarchie 

1848–1918. Band 5. Die Bewaffnete Macht, ur. Adam Wandruszka in Peter Urbanitsch (Wien, 1987), 
15–16 (dalje: Christoph, Die Bewaffnete Macht).

11 "Jubilejni izprevod", Slovenec, 13. junij 1908, 1–2.
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naznanili, da ne bodo sodelovali na proslavi. Zelo verjetno je tudi, da je Čehe 
razjezil program prireditve. Ta se je pričel s skupino, ki je predstavljala Rudolfa I. 
Slednji je v bitki na Moravskem polju leta 1278 premagal Otokarja II. Přemysla, 
to pa očitno ni bilo združljivo s češkim nacionalnim ponosom. Nacionalni 
spori so na predvečer vojne dosegli takšno raven, da so postale problematične 
tudi zgodovinske osebnosti izpred več kot 600 let. Organizacijski odbor prire-
ditve je ob izdaji programa naletel tudi na odpor Hrvatov. Slednji so se poču-
tili omalovaževane, ker je v programu med drugim pisalo, da so imeli hrvaški 
vojaki dober talent pri prilaščanju tuje lastnine. Organizacijski odbor se je nato 
opravičil hrvaškim zastopnikom in spremenil besedilo programa.12 

12 Elisabeth Grossegger, Der Kaiser-Huldigungs-Festzug Wien 1908 (Wien, 1992), 163–165.

Cesar Franc Jožef pri 
študiju dokumentov 
(Wiener Illustrierte 
Zeitung, 19. 12. 1914) 
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Ostareli cesar je na predvečer prve svetovne vojne, ko je na prestolu sedel 
že več kot 60 let, morda res deloval kot relikt iz preteklih časov. Na začetku 
20. stoletja so v Evropi preminuli že vsi vladarji, ki so vladali v času, ko je Franc 
Jožef sedel na prestol. Večina monarhov, ki se je ob Francu Jožefu podala v prvo 
svetovno vojno, bi lahko bili njegovi sinovi. Druga starešinka med evropskimi 
vladarji, kraljica Viktorija, je umrla že leta 1901. Očitno se je Franc Jožef zavedal 
svojega položaja kot zadnjega vladarja preživete generacije, saj je v pogovoru, 
ki ga je imel aprila 1910 z nekdanjim predsednikom ZDA Teodorjem Roosevel-
tom, dejal: "Jaz sem zadnji monarh stare šole."13 ,14 Le nekaj mesecev po svečani 
proslavi cesarjeve vladarske obletnice in na njej izkazani nacionalni enotnosti 
države (kljub odsotnosti Čehov) je na Slovenskem prišlo do izbruha največjih 
nacionalnih neredov v času monarhije. Za mesto zasedanja občnega zbora 
Družbe sv. Cirila in Metoda, ki je potekal 13. septembra 1908, je bil izbran Ptuj. 
Slovenci so s takšno potezo želeli izpostaviti slovenskost Ptuja, kar je Nemce 
zelo razjezilo. Celo z zakonom so poskušali preprečiti občni zbor, vendar jim 
to ni uspelo. V podporo Nemcem na Ptuju so prispeli tudi rojaki od drugod 
in 13. septembra 1908 napadli slovenske udeležence zbora.15 Že ob prihodu 
Slovencev iz drugih krajev na ptujsko železniško postajo so Nemci kričali "Win-
dische Hunde, Lausbuben", Slovenci pa so jim v odgovor zapeli "Hej, Slovani".16 
Ob veselici, ki se je vršila popoldne po občnem zboru, je prišlo do splošnega 
pretepa, ki so mu sledile tudi aretacije. Novice o dogodkih na Ptuju so povzro-
čile slovenske in nemške demonstracije po številnih krajih monarhije. Do naj-
bolj nasilnih in krvavih demonstracij je prišlo v Ljubljani med 18. in 20. septem-
brom, ko sta bila ob posredovanju vojske ubita Rudolf Lunder in Ivan Adamič, 
več oseb pa je bilo ranjenih.17 Ivan Oražen18 je v sklopu teh demonstracij na 
shodu, ki se je vršil 18. septembra, celo izjavil: "/P/otem bodo tudi na cesarskem 
Dunaju spoznali, da bo Avstrija Slovanska, ali pa je ne bo!"19

Nacionalna nasprotja, ki so v Ljubljani dosegla krvavi vrhunec, so na pred-
večer prve svetovne vojne zajela tudi vojsko kot tisti segment države, ki je v 
prihajajoči vojni odigral najpomembnejšo vlogo. Odraz nacionalnih proble-
mov so v vojaškem poveljstvu poskušali rešiti z vedno pogostejšimi premesti-

13 Bled, Franc Jožef, 631.
14 Prav tam.
15 Andrej Pančur, "Nacionalni spori", v: Slovenska novejša zgodovina 1 (Ljubljana, 2005), 38. 
16 "25. skupščina družbe sv. Cirila in Metoda v Ptuju. Nemške surovosti.", Slovenec, 14. september 1908, 5.
17 "Dve žrtvi v Ljubljani", Slovenec, 19. september 1908, 1–2. 
18 Ivan Oražen (* 8. 2. 1869, Kostanjevica na Krki, † 11. 3. 1921, Ljubljana). V oziru na dogajanje pred 

prvo svetovno vojno je zanimivo, da je Oražen ob prvi balkanski vojni šel oktobra 1912 z zdravni-
ki Šlajmerjem, Krajcem in Premrovom v Srbijo, kjer so zdravili ranjence v vojaški bolnišnici v Nišu 
(Slovenski biografski leksikon, 6. zvezek, Mrkun – Peterlin (Ljubljana, 1935)).

19 "Demonstracije v Ljubljani", Slovenec, 19. september 1908, 6.
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tvami enot iz njihovega domačega oziroma mobilizacijskega okolja v druge 
dele monarhije. V sklopu teh premikov so nemške čete premestili na Češko, 
Bošnjake na Štajersko, Poljake in Čehe na Tirolsko, Madžarsko in v Dalmacijo. 
Takšne premestitve so povzročale nestrinjanje med civilnim prebivalstvom v 
krajih, kamor so enote prispele. Pesnik Peter Rosegger je navzočnost bosansko-
-hercegovskih enot v Gradcu opisal kot "vojno proti Turkom na Štajerskem, kot 
v starih časih"20. Vojaško poveljstvo s premeščanjem čet ni doseglo zmanjšanja 
nacionalnih napetosti, prav nasprotno, zaradi takšnega postopanja so se naci-
onalni konflikti samo še poglobili.21 

Tudi na zunanjepolitičnem področju je bilo leto 1908 za monarhijo prelo-
mno. Od poraza v vojni s Prusijo 1866 in izgubi vpliva v nemškem in severno-
italijanskem prostoru se je pogled monarhije obrnil proti Balkanu. Z aktivnej-
šo politiko na tem področju je Franc Jožef želel nadomestiti ozemeljske izgube 
monarhije. Najbolj odločilen korak v tej smeri je bila okupacija Bosne in Herce-
govine leta 1878. Do leta 1903, ko je v Kraljevini Srbiji vladala Avstrijcem naklo-
njena dinastija Obrenovićev, je monarhiji uspelo braniti svojo na novo pridoblje-
no pozicijo na Balkanu.22 Toda Obrenoviće so leta 1903 na prestolu zamenjali 
Karađorđevići. Čeprav je bil Franc Jožef prvi, ki je priznal novega srbskega kralja 
Petra I.,23 je prišlo do preobrata v srbski politiki do monarhije. Srbija je pričela 
zahtevati pot do morja ter Bosno in Hercegovino. Ob ozemeljskih težnjah Srbije 
je za monarhijo nastopil velik problem, ko so se Srbi razglasili za "južnoslovan-
ski Piemont". To je, z ozirom na veliko število južnih Slovanov, ki so živeli pod 
monarhijo, pomenilo za Avstro-Ogrsko tudi notranjepolitične težave.24 Izbruh 
mladoturške revolucije in ruski poraz proti Japonski v letu 1908 sta bila po pre-
soji Avstrijcev idealna zunanjepolitična pogoja, da monarhija utrdi svoj polo-
žaj na Balkanu. Zunanji minister Aehrenthal (ta položaj je zasedel leta 1906) je 
sedaj krmilo avstrijske diplomacije potegnil v smer aneksije Bosne in Hercego-
vine. Aehrenthalov cilj je bil zbrati vse južne Slovane iz monarhije pod enotno 
oblastjo. Tako bi nastalo območje, ki bi bilo gosteje naseljeno od Srbije, kar bi v 
končni fazi morda privedlo celo do vključitve Srbije v Avstro-Ogrsko. Avstrijska 
odločitev, da anektira Bosno in Hercegovino, je oktobra 1908 sprožila mednaro-
dno krizo. Ruski zunanji minister Izvolski je ob spodbujanju Anglije in podpori 
Francije zahteval mednarodno konferenco. Za Srbe pa bi se z izpeljano aneksijo 
Bosne in Hercegovine uresničil črn scenarij, saj bi bila Srbija soočena z nastan-

20 Christoph, Die Bewaffnete Macht, 116.
21 Manfried Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburger-Monarchie (Wien–Köln–

Weimar 2013), 39 (dalje: Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg).
22 Rahten, Slovenska ljudska stranka, 7–9.
23 Bernadotte E. Schmitt, The Annexation of Bosnia 1908–1909 (Cambridge, 1937), 5.
24 Rahten, Slovenska ljudska stranka, 9.
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kom močne južnoslovanske skupnosti pred lastnim pragom. Vojno, ki je v danih 
okoliščinah visela v zraku, si je zelo želel Conrad von Hötzendorf, ki je bil leta 
1906 na pobudo Franca Ferdinanda imenovan za načelnika avstrijskega general-
štaba. V danih mednarodnih okoliščinah je videl idealno priložnost, da se Srbijo z 
vojaško akcijo odstrani s političnega prizorišča. Celo Franc Ferdinand, čigar varo-
vanec je bil Conrad, je preko svojega pribočnika Broscha von Aarenaua posku-
šal umiriti vojne željnega varovanca. Prestolonaslednik je namreč sklepal, da bi 
vojaško posredovanje monarhije proti Srbiji lahko privedlo do velike vojne, ki bi 
jo monarhija morala biti na dveh ali celo treh frontah. Črnogled scenarij Franca 
Ferdinanda je monarhijo nato doletel po njegovi smrti in neuspeli rešitvi junijske 
krize po diplomatski poti. Aneksijsko krizo, ki je nastala leta 1908, nazadnje ni 
rešila vojska, ampak diplomacija. Kriza se je za monarhijo, vsaj navidezno, srečno 
končala. Toda diplomacija v času krize je lepo pokazala, kakšna so razmerja med 
velesilami.25 Do vojne, ki jo je v svoji knjigi Unser letzter Kampf (izšla leta 1906) za 
leto 1908 napovedal Hugo Kerchnawe, vsaj za enkrat še ni prišlo.26 

Leto 1908 je bilo ob aneksijski krizi in z njo povezanih spremembah na 
zunanjepolitičnem prizorišču za monarhijo prelomno tudi v notranjepolitič-
nem oziru. Tega leta je namreč prišlo do odhoda Maksa Vladimirja Becka z mesta 
ministrskega predsednika Cislajtanije in pričetka obdobja notranje nestabilnosti. 
Becku je sledil Richard Freiherr von Bienerth. Notranjepolitični propad monar-
hije, predvsem cislajtanskega dela, je na predvečer prve svetovne vojne posta-
jal vedno bolj očiten. Bienerthalu je na mestu ministrskega predsednika sledil 
Paul Gautsch Freiherr von Frankenthurn, slednjega je novembra 1911 zamenjal 
Karl Graf Stürgkh. Kljub njegovim sposobnostim pri posredovanju med skrega-
nimi stranmi Stürgkhu ni uspelo stabilizirati političnega stanja.27 Vedno bolj so 
se namreč tudi v parlamentu kazala nacionalna nasprotja. V letih pred vojno so 
poslansko zbornico pretresale hrupne obstrukcije manjših oziroma nacionalnih 
strank. Pri tem so bili najbolj iznajdljivi rusinski poslanci. Slednji so decembra 
1913 ob množici navadnih instrumentov v dvorano državnega zbora prinesli še 
električne zvonove, ki so jih prav za ta namen naročili v Parizu. Češki poslanci 
so nato 5. marca 1914 začeli s hrupno obstrukcijo. Na tak način so izrazili svoje 
nasprotovanje Stürgkhovi razpustitvi češkega deželnega zbora in oblikovanju 
namestniške komisije za Češko. Stürgkh je bil zaradi te obstrukcije 16. marca pri-
siljen za nedoločen čas preložiti zasedanje državnega zbora.28 Od tega trenutka 

25 Bled, Franc Jožef, 552–560.
26 Christoph, Die Bewaffnete Macht, 135.
27 Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg, 40–41.
28 Janez Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v habsburški monarhiji. Dunajski državni zbor in 

Slovenci (1848–1918) (Ljubljana, 2006), 234–235 (dalje: Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentariz-
ma). 
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naprej so zakone za cislajtanski del monarhije sprejemali na osnovi XIV. člena 
Temeljnega državnega zakona. Štajerski pravnik Ivan Žolger je namreč leta 1898 
objavil delo Österreichisches Verordnungsrecht, v katerem je dokazal, da je na 
podlagi tega člena možno vladati brez parlamenta.29 Preložitev državnega zbora 
političnega vrha ni šokirala, prav nasprotno, že od leta 1912 je bilo mogoče pri-
čakovati, da bo do tega prišlo. Tudi Franc Jožef in Franc Ferdinand sta se nagibala 
k takšni odločitvi, saj so postajale politične razmere vedno bolj kaotične.30 Nere-
šeni nacionalni problemi so povzročili, kot je zapisal Janez Cvirn, da je v držav-
nem zboru prišlo do "neke vrste državljanske vojne".31 Vedno hujši nacionalizem 
je onemogočil sodelovanje med narodi in strankami ter hkrati tudi normalno 
delovanje parlamenta v dobrobit države. Do ponovnega zasedanja državnega 
zbora je prišlo šele po izbruhu vojne konec maja leta 1917.32

Znotraj ogromne monarhije so skoraj vsi Slovenci, razen majhnega dela v 
Prekmurju, živeli v cislajtanskem delu države, in sicer v kronovinah Kranjska, 
Štajerska, Koroška in Primorska. Tako kot vsem ostalim narodnim plemenom 
monarhije je bila tudi Slovencem na podlagi XIX. člena avstrijskega Temeljne-
ga državnega zakona zagotovljena narodna enakopravnost. Ljudsko štetje leta 
1910 je na podlagi občevalnega jezika v Cislajtaniji naštelo 1.300.000 Slovencev 
(4,5 % prebivalcev), tem pa je potrebno prišteti še okoli 45.000 Slovencev iz 
Prekmurja. Po volitvah leta 1911 je v državnem zboru od skupno 516 sedelo 
23 slovenskih poslancev. Če to preračunamo v odstotke, je bilo v dunajskem 
državnem zboru na predvečer prve svetovne vojne 4,5 % slovenskih poslancev. 
Sili moči med številom prebivalstva in njegovi zastopanosti v državnem zboru 
sta bili torej enakovredni, kar daje občutek, da je bila mnogonarodna monarhi-
ja vendarle "demokratična država".33 Število slovenskih poslancev na Dunaju se 
je tako iz 3 leta 1861 do leta 1911 povečalo na že omenjenih 23, če za sloven-
skega poslanca ne štejemo Hrvata Matka Mandiča, ki je bil izvoljen v volilnem 
okraju Podgrad - Koper.34 Seveda pa pojem "demokratična država" ne pomeni, 
da so se pravice vseh narodov monarhije, ki so bile zagotovljene na papirju, v 
praksi dejansko enakovredno izvajale. Primer tega je neenakovreden položaj 
slovenskega jezika. Oviro pri jezikovnih problemih znotraj države je mnogo-
krat predstavljala politika. Ta se je seveda najbolj odražala v centru demokra-
cije, torej v dunajskem državnem zboru. Od zasedanja prvega državnega zbora 

29 Andrej Rahten, Prestolonaslednikova smrt. Po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata 
(Ljubljana, 2014), 57–58 (dalje: Rahten, Prestolonaslednikova smrt).

30 Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg, 41.
31 Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma, 235.
32 Prav tam.
33 Walter Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?. Habsburška monarhija in Slovenci v prvi 

svetovni vojni (Ljubljana, 2014), 11–13 (dalje: Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?).
34 Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma, 288.
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leta 1861 naprej so imeli poslanci možnost prebrati svečano zaobljubo tudi 
v maternem jeziku. Branje zaobljub v nenemških jezikih tudi ni predstavljalo 
problema. Težave so se pričele pri govorih poslancev v nenemškem jeziku. Tako 
temeljni zakon o državnem zboru kot tudi poslovnik državnega zbora namreč 
nista vsebovala predpisov o jeziku obravnav. Zaradi tega sta se nenemška in 
nemška stran trudili, da bi to pomanjkljivost odpravili. Nemške zahteve po 
razglasitvi nemščine za edini jezik obravnav do konca obstoja monarhije niso 
bile uresničene. Nasprotno, tik pred razpadom Avstro-Ogrske je nenemškim 
poslancem 5. julija 1917 uspelo, da je bil v državnem zboru potrjen predlog 
češkega poslanca dr. Bohuslava Frante, naj se vsi govori vnašajo v sejne zapisni-
ke v originalu (v jeziku, v katerem so bili govorjeni).35 

Večji politični vpliv slovenskih politikov na Dunaju se je na predvečer prve 
svetovne vojne kazal v širši politični agitaciji slovenskih poslancev. V začet-
ku leta 1909, v času aneksijske krize, je bil na pobudo Ivana Šusteršiča usta-
novljen veliki opozicijski blok. Ta se je imenoval Slovanska unija in je od 17. 
februarja 1909 naprej povezoval 28 čeških agrarcev, 20 mladočehov, 20 čla-
nov Zveze južnih Slovanov, 17 članov Slovenskega kluba, 17 čeških katoliških 
narodnjakov, 12 čeških radikalcev, 5 starorusinov, 4 člane Moravske ljudske 
stranke in dva češka realista. Slovanski opozicijski blok je tako pod svoje okrilje 
spravil 125 poslancev in postal največja stranka v državnem zboru. Ustanovi-
tev močne slovanske parlamentarne skupine je za ministrskega predsednika 
Bienerthala prišla v zelo neugodnem času. Na zunanjepolitičnem prizorišču je 
monarhija bila boj zaradi aneksije Bosne in Hercegovine, Bienerthal pa je moral 
skozi parlamentarno proceduro čim prej spraviti predlogo o vojaških novincih. 
Zaradi nevarnosti vojne s Srbijo in Rusijo so člani Slovenskega kluba, čeprav so 
bili v opoziciji, podprli postavitev predlaganega rekrutnega kontingenta. Velik 
dosežek za Slovenski klub v času aneksijske krize je bila izvolitev dveh njego-
vih članov za predsednika pomembnih parlamentarnih odsekov. 16. marca 
1909 je Ivan Šusteršič postal predsednik aneksijskega, Josip vitez Pogačnik pa 
predsednik obrambnega odseka.36 Na vrhuncu aneksijske krize, ko je obstajala 
možnost vojaškega spopada in so tudi v slovenskih časnikih pisali o tem, kako 
"/…/ vso Evropo vznemirja strah pred veliko svetovno vojsko /…/,"37 je imel 
Šusteršič 19. marca 1909 govor v državnem zboru. V njem je poudaril trdno 
lojalnost Jugoslovanov (južnih Slovanov, živečih v avstro-ogrski monarhiji). 
Čeprav je v govoru povedal, da so Srbi bratje Jugoslovanov, bi se slednji, sicer s 
krvavečim srcem, postavili v bran monarhije.38

35 Prav tam, 245–246.
36 Rahten, Slovenska ljudska stranka, 84–85.
37 "Mir Slovanom!", Slovenec, 20. marec 1909, 1.
38 Rahten, Slovenska ljudska stranka, 85–86.
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Franc Jožef je menil, da je z vzpostavitvijo dualizma in s kronanjem za 
madžarskega kralja dosegel notranjepolitično spravo znotraj monarhije. Kot 
monarh "stare šole" se od tega trenutka naprej tudi ni želel ukvarjati s temeljni-
mi reformami monarhije. Nasprotno pa je prestolonaslednik Franc Ferdinand 
čutil, da sta imela v monarhiji dva naroda privilegiran položaj, tretja močna 
slovanska skupina pa je za tem zaostajala. Zaradi tega se je Franc Ferdinand 
zavzemal za federativno preureditev monarhije. S tem bi se po njegovem mne-
nju slovansko vprašanje rešilo samo od sebe. Končni cilj prestolonaslednika sta 
bila Velika Avstrija ter okrepitev moči krone in centralnih državnih organov.39 
Vmesno postajo na poti do federativne države je predstavljal trializem, ki ga 
je Šusteršič v memorandumu za Franca Ferdinanda označil kot državnopravni 
program slovenskega ljudstva.40 Želja po odpravi osovražene dualistične ure-
ditve države je bila, kljub drugačnemu političnemu prepričanju, skupna točka 
tako slovenskih katoliških narodnjakov kot tudi liberalcev.41 Po mnenju Šuster-
šiča je bila edina realna politična možnost za južne Slovane pridobitev Fran-
ca Ferdinanda na svojo stran in s tem omogočiti, da bo ob prevzemu oblasti 
preuredil monarhijo v korist Slovanov. Usodni streli iz pištole Gavrila Principa 
so izvedbo takšnih načrtov preprečili. Šusteršič je v svojih spominih o atenta-
tu v Sarajevu zapisal: "Jaz sem bil neizmerno potrt. Mnogi Slovenci in Hrvati 
smo videli v nadvojvodi Fran Ferdinandu moža, ki bo, ko pride na prestol, rešil 
habsburški jugoslovanski problem v našem zmislu. /…/ Z njegovo smrtjo so bile 
pokopane naše takratne nade."42 ٬43 Ob Šusteršiču je velika večina slovenskih 
politikov in prebivalstva skoraj do konca obstoja monarhije ostala zvesta mne-
nju, da leži prihodnost Slovencev edino v Avstriji. Z državo, kot je bila Avstro-
-Ogrska, seveda ni bil nihče zadovoljen, zaradi česar je bilo toliko večje upanje, 
da bodo odločujoči krogi na Dunaju po koncu vojne našli ustrezne rešitve za 
uskladitev problemov in interesov avstrijskih narodov.44

Po strelih v Sarajevu in junijski krizi, ki jo tokrat ni uspela rešiti diplomacija, 
je svet stopil v véliko vojno. V Berlinu, Londonu, Parizu, St. Peterburgu in seveda 
tudi na Dunaju so izbruh vojne doživeli kot veliko olajšanje. Sprostili sta se vsa 
jeza in razočaranje nad leta trajajočo hlinjeno prijaznostjo med državami. Prišlo 
je do izoblikovanja podobe nasprotnika. Na dnevni red so prišle formulacije, 
kot so "smrt jim /…/", "dol z /…/" idr., ki so postale temelj hujskaške propagande 

39 Rahten, Prestolonaslednikova smrt, 50–53.
40 Ivan Šušteršič, Moj odgovor (Ljubljana, 1922), 63 (dalje: Šušteršič, Moj odgovor).
41 Rahten, Prestolonaslednikova smrt, 55.
42 Šušteršič, Moj odgovor, 105.
43 Prav tam, 65–66.
44 Janez Cvirn in Jure Gašparič, "'Neizbežnost' razpada Habsburške monarhije – slovenski pogled", 

Studia Historica Slovenica 5 (2005), št. 1–2–3, 444.
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v vseh državah.45 Tudi Slovenci v tem oziru nismo zaostajali. Časnik Slovenec je 
bil 27. julija 1914, dan pred začetkom vojne, poln gesel, kot sta "Živela Avstrija! 
Doli s Srbijo!" in "Srbija je država Judežev /…/".46 Še bolj je gorečo navdušenost 
nad vojno kazala pesem:

Bojni grom.

Krvava pesem do nebes
upije;

Kri Ferdinandova je vmes,
Zofije.

Zvali ste nas dolgo dni
na klanje . . . 

Iz dolge vstali smo noči
in spanja.

S kanoni vas pozdravimo 
vi Srbi;

dom hladen vam postavimo 
ob vrbi . . . 

V imenu božjem pride k vam 
armada

pogledat, kaj se sveti tam
Z Belgráda.

Očistimo vam sveti križ
od prâha,

za nas je bojni grom in piš
brez stráha.

Nožnicam meč izderemo
bliskávi,

da préstol vam operemo
krvavi.

45 Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg, 144.
46 "Živela Avstrija! Doli s Srbijo!", Slovenec, 27. julij 1914, 1.
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Z zeleno vas odenemo
odejo:

na veke vam zaklenemo
vso mejo.

Pravično stare plačamo dolgove;
zmagalci spet se vračamo

v domove.47

Avstrijski vojaški in politični krogi, ki so si kaznovalno vojno proti Srbiji že 
dolgo želeli, so jo sedaj končno dobili. Franz Conrad von Hötzendorf, ki se je 
zavzemal za napad na Srbijo že v aneksijski krizi, je med letoma 1913 in 1914 
vojno zahteval kar 25-krat. Torej je bila želja po vojni, vsaj pri nekaterih voja-
ških vodjih, očitno res velika.48 Kot vrhovni poveljnik vojske je bil Franc Jožef 
pred podpisom vojne napovedi Srbiji z zvijačo, ki spominja na Bismarckovo iz 
časa pred izbruhom francosko-pruske vojne, napeljan k sprejetju odločitve, ki 
je monarhijo pahnila v véliko vojno. Dokument, ki je vseboval vojno napoved 
Srbiji in ga je za cesarja pripravil zunanji minister grof Berchtold, je namreč vse-
boval poročilo o srbskem napadu na avstro-ogrske vojake pri mestecu Kovin. 
Srbi naj bi po tem poročilu z Donave streljali na Avstrijce, ki so odgovorili z 
ognjem. Berchtold je nadalje zapisal, da je zaradi tega posredovanja Srbije bila 
avstrijski vojski v mednarodnem pravnem oziru dana vsakršna možnost za 
vojaško posredovanje. A v resnici je pri Kovinu zaradi nervoze in nediscipli-
ne vojakov padlo le nekaj strelov, pravega spopada, kot ga je opisal Berchtold, 
pa ni bilo. Domnevni srbski napad na avstrijske vojake brez predhodne vojne 
napovedi je omogočil avstrijski politiki, da so Srbe predstavili kot agresorje. Na 
zunanjepolitičnem področju je bilo to zelo pomembno za držo Kraljevine Ita-
lije in Romunije. Slednji bi ostali zvesti trojni zvezi samo v primeru vojne, ki je 
ne bi sprožila niti Avstro-Ogrska niti Nemčija. Notranjepolitično pa je avstrij-
ska propaganda lahko prikazala prihajajoči konflikt kot obrambno vojno proti 
tujemu agresorju.49 Namig o spopadu pri Kovinu je bil nato vključen tudi v tekst 
vojne napovedi Srbiji, ki ga je 27. julija potrdil Franc Jožef.50 Naslednji dan je 
monarhija uradno napovedala vojno Srbiji. Toda iz uradne vojne napovedi je 

47 "Živela Avstrija! Doli s Srbijo!", Slovenec, 27. julij 1914, 1.
48 John W. Mason, The Dissolution of the Austro-Hungarian Empire 1867–1918 (London–New York 

1985), 65.
49 Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg, 129–130, 132.
50 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, fond Ministerium des Äußern, PA I 1092, Telegramm in claris an das ser-

bische Ministerium des Äußeren mit dem Text der Kriegserklärung, Entwurf, 27. julij 1914 (dostopno 
na: http://wk1.staatsarchiv.at/diplomatie-zwischen-krieg-und-frieden/kriegserklaerung-oesterrei-
ch-ungarns-an-serbien-1914/, 8. 1. 2015).
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bil odsek, ki je govoril o spopadu pri Kovinu, izbrisan. 29. julija je Berchtold 
nato obvestil cesarja, da je bilo poročilo o incidentu pri Kovinu napačno in ga je 
zaradi tega odstranil iz uradne vojne napovedi. Po izjavi cesarjevega pribočnika 
Catinellija je bil Franc Jožef ogorčen, da ga Berchtold o napačnem poročilu ni 
takoj obvestil. Vendar kljub trenutni jezi cesar ni niti grajal Berchtolda niti ni 
želel zaustaviti prihajajoče vojne, ki jo je sam pomagal organizirati.51 

Z avstro-ogrsko vojno napovedjo Srbiji je bila pripravljena pot za veliki 
spopad evropskih velesil. Na vojno napoved Srbiji je Rusija reagirala z delno 
mobilizacijo. Sedaj so se pričela premikati kolesca pred leti sklenjenih zavezni-
štev. Nemčija je 1. avgusta napovedala vojno Rusiji in le dva dni kasneje še Fran-
ciji. Avstrijci so z vojno napovedjo Rusiji počakali do 6. avgusta, ker je Conrad 
v trenutku vojne napovedi želel imeti čim bolj izdelane mobilizacijske načr-
te. Dan prej je Črna gora napovedala vojno Avstro-Ogrski. Od začetka avgusta 
naprej se v vojni niso nahajale samo posamezne države, ampak tudi že zavezni-
štva. V roku nekaj dni se je vojna razširila na celotno Evropo.52 Za eno leto se je 
bojevanju kljub zavezniški pogodbi, ki jo je imela z Avstro-Ogrsko in Nemčijo, 
izmuznila le Kraljevina Italija. Slednja je 3. avgusta 1914 razglasila svojo nev-

51 Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg, 132–133. 
52 Prav tam, 133, 137.

Gremo v Beograd! Razglednica iz časa prve svetovne vojne. Pred avstrijsko vojsko v podobi duha iz pre-
teklosti koraka princ Evgen (PAM, fond družine Gariboldi, SI_PAM/1645)
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tralnost. Temu je sledila tajna diplomacija in prizadevanje obeh vojskujočih se 
blokov pridobiti Kraljevino Italijo na svojo stran. Podpisu tajnega londonskega 
pakta 26. aprila 1915, je 4. maja sledil izstop Kraljevine Italije iz trojne zveze. 
Po manj kot mesecu trajajočih mrzličnih priprav na vojno, je Kraljevina Italija 
23. maja 1915 napovedalo vojno Avstro-Ogrski. Odprtje novega, 600 kilome-
trov dolgega bojišča med Kraljevino Italijo in Avstro-Ogrsko, je v letih do konca 
vojne nato usodno vplivalo na življenje slovenskega prebivalstva.53 Če govori-
mo o vojni, je potrebno povedati tudi, kdaj in kje je prišlo do prvega napada 
vélike vojne. Slednjega je izvedla avstro-ogrska mornarica, ko so 29. julija ob 
2.20 zjutraj avstrijski rečni mónitorji Temes, Bodrog in Számos z Donave pričeli 
obstreljevati Beograd. Z razdalje 3,5 kilometra so bile v tej noči izstreljene prve 
štiri granate vélike vojne.54 

Prva svetovna vojna, ki se je razširila po Evropi in svetu, je od svojega prvega 
dne v vrtinec apokaliptične katastrofe potegnila tudi Slovence. Podobno kot 
drugi narodi so se tudi Slovenci v vojno podajali s patriotskim razpoloženjem. 
Ivan Šusteršič opiše Ljubljano po vojni napovedi Srbiji, takole: "Po celi Ljublja-
ni so se razvile velikanske avstrijsko-patriotične demonstracije, iz vseh krogov 
prebivalstva, ne glede na politično naziranje."55 Na čelu množice, ki se je podala 
do vladne palače, je hodil Josip vitez Pogačnik, ki je pripadal krogu zaupnikov 
umorjenega Franca Ferdinanda. Pogačnik je nato nagovoril kranjskega dežel-
nega predsednika barona Teodorja Schwarza in mu slovesno zagotovil, da bodo 
vsi rezervisti z navdušenjem izpolnili svojo dolžnost za cesarja Franca Jožefa in 
Avstrijo.56 Z ozirom na nerešene nacionalne težave, ki so dosegle krvavi vrhu-
nec v že omenjenih dogodkih leta 1908, se poraja vprašanje, koliko sta bili izra-
ženi zvestoba in patriotska gorečnost Slovencev odraz njihovega dejanskega 
mišljenja oziroma v kolikšni meri sta bili hlinjeni.57

Negativne občutke prebivalstva, ki jih je prva svetovna vojna povzročila, je 
Ivan Cankar dobro strnil v misli, da so bila vojna leta tudi "leta strahote". Pre-
bivalstvo slovenskih dežel je v vojni izkusilo vrsto novih, v večini negativnih 
izkušenj, ki jih je prinašala vojna. Slovenci so bili fizično umeščeni v različne 
etape vojne; kot vojaki avstro-ogrske vojske, dobrovoljci, uporniki, dezerter-
ji, aretiranci, interniranci in begunci.58 Civilno prebivalstvo je bilo na območju 
slovenskih dežel zaradi avstrijske zakonodaje, ki je bila pripravljena leta 1912, 

53 Petra Svoljšak, "Kronologija vojne pri Gorici 1915–1917", Studia Historica Slovenica 9 (2009), št. 2–3, 
344.

54 Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg, 146–147.
55 Šušteršič, Moj odgovor, 108.
56 Prav tam.
57 Igor Grdina, "Slovenci v vrtincu velike vojne", v: Velika vojna in Slovenci, ur. Peter Vodopivec in Katja 

Kleindienst (Ljubljana, 2005), 41.
58 Petra Svoljšak, "Čigava ali komu soška fronta", Studia Historica Slovenica 8 (2008), št. 2–3, 358.
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podvrženo vojnemu režimu. Slednji je s seboj prinesel ukinjanje svoboščin 
državljanov, prepoved združevanja in zborovanja ter kot eno temeljnih pravic 
svobodnega človeka tudi svobodo izražanja misli. Razmere so se za slovensko 
prebivalstvo še dodatno poslabšale po vstopu Kraljevine Italije v vojno. Takrat 
je namreč pričel na slovenskem območju veljati režim območja armade na boji-
šču. To je v praksi pomenilo, da so imele vojaške oblasti pravico razglasiti voja-
ško sodišče tudi za dejanja civilnih oseb. Najbolj kruto pa je bilo dejstvo, da so 
ta sodišča izrečeno smrtno kazen izvršila takoj, sam postopek pa ni predvidel 
možnosti pomilostitve.59 Če navedemo samo dva primera takšnih obsodb: Karl 
Pewetz je bil obsojen na smrt, ker je v graškem gostišču "Zum Apfel" imenoval 
avstrijsko himno za "koračnico bede", Anton Butek, rojen 1. januarja 1865 v 
Ljubljani, pa je bil prav tako obsojen na smrt zaradi kršenja javnega miru, ker je 
vzklikal "Vivat Italia, porco tedesco/Živela Italija, nemška svinja".60 

Javno izraženo patriotsko navdušenje nad izbruhom vojne je za domačimi 
stenami v mnogih primerih zvenelo popolnoma drugače. Ivan Vomer, učitelj iz 
Maribora, je o času izbruha vojne zapisal naslednje besede: 

Dne 26. julija 1913 sva se z Anko poročila. Dne 20.7.1914 se nama je rodila 
hčerkica Ankica. Za 26.7. smo imeli za krst vse pripravljeno. A tisto nedeljo zgodaj 
zjutraj je bila razglašena mobilizacija. Tudi mene je zajel vpoklic. Veselje se je spre-
menilo v obilno žalost. Ponedeljek 27.7. sem se že odpeljal v Celje k 87. infan-
terijskemu polku. Pri tem polku sem že leta 1912 in 1913 v jeseni v počitnicah 
bil po 28 dni na vojaških rekrutnih vajah in to namesto enoletnega šolanja za 
rezervnega oficirja. Po enem mesecu so nas vojno opremljene poslali v Vipavo in 
čez nekaj tednov pa v Galicijo na fronto proti Rusom. Bili smo 4 učitelji skupaj 
v fronti. Zaobljubili smo si, da od nas ne bo noben streljal na Slovana Rusa za 
nemško Avstrijo.61 

V Celju, prvi postaji na vojaški poti Ivana Vomerja, je izbruh vojne podob-
no kot v drugih mestih monarhije spremljala silovita propaganda.62 Tako kot 
Vomer je iz dneva v dan v Celje prihajalo vedno več mobilizirancev. Povprečno 
je bilo v mestu nastanjenih okoli 4000 mož. Kapacitet za nastanitev tako veli-
kega števila mož vojska ni imela, zaradi tega so vojake nastanili povsod, kjer je 
bil prostor. V začasne vojašnice so se spremenila celo šolska poslopja.63 Šole so 

59 Petra Svoljšak, "Vélika vojna in Slovenci", Studia Historica Slovenica 9 (2009), št. 2–3, 300–301. 
60 Kriegsarchiv Wien, fond Kommando der Balkanstreitkräfte, Karton 143.
61 Pokrajinski arhiv Maribor (dalje: PAM), fond Vomer Ivan (1889–1961), SI_PAM/1671, življenjepis.
62 Bojan Himmelreich, "Vsakdanje življenje v Celju v obdobju prve svetovne vojne", Studia Historica 

Slovenica 9 (2009), št. 2–3, 473.
63 Bojan Himmelreich, "Celje v letih prve svetovne vojne 1914–1918", v: Iz zgodovine Celja 1848–1918, 

Odsevi preteklosti 2 (Celje, 1998), 88. 
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tudi drugod po slovenskih deželah uporabili za nastanitev vojske. V Radvanju 
pri Mariboru je šolsko poslopje v letu 1914 tako "s kratkimi prekinitvami slu-
žilo nastanitvi vojaštva vse od mobilizacije; pouk se je v šoli lahko odvijal le 11 
tednov. Po hitri izpraznitvi prostorov so se vselili prvi vojaki že 1. avgusta, bili 
so II. oddelek topništva, regimenta štev. 3. Prostor pred cerkvijo je bil parkiri-
šče, gasilski dom je bil skladišče, kuhali so v poljski kuhinji; vsepovsod je vla-
dalo navdušenje."64 Prihodu vojakov v vojašnice je sledil relativno hiter odhod 
na bojišča. V Celju so mobiliziranci, preoblečeni v nove uniforme in okrašeni 
z zelenjem, s cvetjem in slovenskimi trakovi iz vojašnic, odkorakali pod spre-
mljavo godbe do železniške postaje. Na kolodvoru so nato vstopili na vlake, ki 
so jih odpeljali na fronto.65 Do podobnih prizorov je prihajalo tudi v Mariboru, 
kjer so vojaki s cvetlicami in venci krasili vlake.66

Alojzij Trstenjak, pravnik, uradnik in zgodovinar v svojih spominih opisuje 
razpoloženje Prekmurcev ob izbruhu vojne takole: 

Dne 29. junija sem bil s starši in nekaterimi sorodniki v Kajžarju in ko sem se 
zvečer vrnil v Ormož sem izvedel, da je bil prejšnjega dne v Sarajevu umorjen 
avstrijski prestolonaslednik…vest je name učinkovala porazno, ker si nisem od 
nje obljubljal nič dobrega…25. julija je že izšel ukaz o delni mobilizaciji Avstro-
Ogrske vojske. Izvedel sem zanj še istega dne (bila je sobota) zvečer in pripove-
doval o njem svojim staršem v nedeljo dne 26. julija zjutraj še pred rano službo 
božjo. V Ormožu je bilo to nedeljo proščenje, cerkev je praznovala god svojega 
patrona sv. Jakoba. Običajnega slavnostnega razpoloženja ni bilo, vse je bilo pod 
vtisom mobilizacije. Ni bilo skoraj hiše, ki bi ne bila v skrbeh za kakšnega člana 
svoje družine. Popoldne so že jokale matere in se zvijale v krčevitih bolih za svoje 
sinove… Prihajali so vojni obvezniki…z njimi sva odrinila jaz in moj brat. Slovo od 
staršev, ki so ostali sedaj popolnoma sami, je bilo težko in bridko.67

Ob izbruhu vojne, ko so še vsi domnevali da bo vojne konec do božiča, pro-
blemov z oskrbo še ni bilo. Ivan Matičič takole opisuje stanje glede oskrbe s 
hrano v Ljubljani ob izbruhu vojne: 

Matere, hčere, očetje, žene in dekleta so se prerivali pred vhodi, tiščali na vrata, 
prosili, izpraševali, ponujali darila. "Ljudje božji, sli ste znoreli! Pojdite domov, 

64 Kronika šole v Radvanju 1873–1919, ur. Bernard Šiško (Maribor, 2005), 145 (dalje: Kronika šole v 
Radvanju).

65 Miro Hribernik, "Vojaštvo v Celju v letih prve svetovne vojne 1914–1918", Studia Historica Slovenica 
9 (2009), št. 2–3, 363.

66 Tomaž Kladnik, "Vojaštvo in Maribor v času 1. svetovne vojne", Studia Historica Slovenica 9 (2009), št. 
2–3, 319.

67 PAM, fond Trstenjak Alojzij (1807–1963), SI_PAM/1543, AŠ 6, Spomini iz svetovne vojne 1914–1918.
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delajte, saj boste zapravili vse svoje imetje. Ne postopajte in ne popivajte in ne 
vlačite sem kruha in mesa! Poglejte, saj ga imamo cele skladanice, prav do stropa 
že sega komis, a nobeden ga ne povoha. Hranite, hranite, saj nam bo morda še 
trda predla."68 

Žal so se te napovedi tudi uresničile. Problemi oskrbe s hrano so v letih 
vojne postajali vedno hujši. Lakota je tako zajela tudi otroke, zaradi tega je 
vedno pogosteje prihajalo do ustanavljanja šolskih kuhinj, da so lačni otroci 
dobili vsaj en topel obrok.69 Ivan Matičič nadalje v svojih spominih podaja zani-
mivo gledanje mladih na velike spremembe, ki so se dogajale okoli njih. 

V obrtni šoli so brusili bajonete in jih namakali v črno tekočino. Čakali smo in se 
valjali v senci za zidom. Na prsih nam je tiščala svinčena teža, v grlu nas je dušilo, 
molčali smo in se premetavali v nemiru. Pa se prevali neki fant s hrbta na trebuh, 
z zobmi zaškripa in pljune: "Prekleta naj bo ta ura, prekleti naj bodo vsi ti dnevi! 
Čemu imamo pamet, zakaj nismo bolj neumni od živali, da bi ničesar ne vedeli in 
ničesar ne razumeli v teh zločinskih dneh!"70

Podobno navdušenje nad izbruhom vojne, kot ga opisuje Šusteršič za Lju-
bljano, je vladalo tudi v Gradcu. Otto Gariboldi je prizore iz Gradca in svoje 
občutke ob tem opisal takole: 

26. julija ob 6.00 uri zjutraj sem sedel v kavarni Thonethof. To je bil čas, ko se 
je iztekel ultimat. Goste lokala je zajela nestrpnost. Zunaj je deževalo v potokih. 
Naenkrat se je razširila novica: Srbi so ultimatom sprejeli… Okoli 7.00 ure so pre-
brali telegram: Srbi niso sprejeli ultimata, avstro-ogrski poverjenik generalmajor 
Siesl je že zapustil Beograd, "Hvala bogu" se je v tem trenutku nezavedno slišalo iz 
mojih ust. Že v naslednjem trenutku se je iz Herengasse zaslišala vojaška glasba s 
katero so se mešali vzkliki množice. Regimentska godba pehotnega regimenta št. 
7 je korakala v bojnih uniformah pod zvoki pesmi "O Du mein Österreich", njim 
pa je sledila množica ljudi. Ljudje so se ustavljali in vzklikali vojakom. Kljub dežju 
so bile ulice polne ljudi.71 

Nadalje je za dne 27. julija zapisal: 

68 Ivan Matičič, Na krvavih poljanah (Ljubljana, 2006), 10–11 (dalje: Matičič, Na krvavih poljanah). 
69 Kronika šole v Radvanju, 152.
70 Matičič, Na krvavih poljanah, 11.
71 PAM, fond Rodbina Gariboldi (1649–1945), SI_PAM/1645, tehnična enota 26/8, vojaški dnevnik 

Otta Gariboldija.
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Kljub včerajšnjemu vojnemu razpoloženju, sem sam bil zelo pragmatičnega 
vzdušja, saj sem kot referent za mobilizacijo pri 5. dragonskem regimentu vedel, 
da pri delni mobilizaciji proti Srbiji, moj regiment ne bo prišel v poštev. Nato 
pride okoli 9.00 ure k meni poročnik 9. dragonskega regimenta Wilhelm Nowak, 
ki je bil v tem času uslužbenec na banki. Nowak, ki sem ga poznal še iz časov 
njegovega enoletnega prostovoljnega služenja pri Dragonskem regimentu števila 
4 v Mariboru, je na koncu pogovora dejal, da je začuden kako sem popolnoma 
miren. Na moj odgovor, da moj regiment za enkrat ne bo mobiliziran in zaradi 
tega nimam razloga za nemir, me je Nowak obvestil, da je na povsod izobešenih 
obvestilih o mobilizaciji napisan tudi Dragonski regiment številka 5. Nato sem se 
kar hitro oblekel!72 

Nekoliko drugačne, bolj filozofske in bizarne občutke sta vojna in fronta 
vzbudili v Stanku Majcnu. V pismu, ki ga je 9. decembra 1914 poslal Izidorju 
Cankarju, je namreč zapisal: "Ej, koliko sem Ti izkusil jaz in kako strašno lepo je 
bilo vse to. Vojska je velik ventil, skozi katerega se izlije smrad in gniloba stole-
tja. Ljudje sami spoznajo, da je blata in brozge že previsoko, zrak prepoln kužne 
zlobe in zatohle ničvrednosti in si sami odprejo tak ventil."73 Majcnove besede 
zelo spominjajo na ideje italijanskih futuristov, ki so imeli vojno za higieno sve-
ta.74

* * *

Mučni odzivi, strah in negotovost ob izbruhu vojne sta se po letu 1914 z vsakim 
novim mesecem vojne stopnjevali. Vojna, ki je bila drugačna od vseh prejšnjih, 
je v vrtinec bojevanja potegnila 28 držav, v katerih je živelo tri četrt svetovnega 
prebivalstva. Boji so se razširili iz Evrope na Azijo in Afriko. Zaradi novih izu-
mov se vojna ni bíla samo na kopnem in na morju, ampak tudi v zraku in pod 
morsko gladino. Namen vseh "vojaških" izumov (strojnic, tankov, letal, bojnih 
plinov itd.) je bil pobiti čim več nasprotnikov. Glede na milijone žrtev je prav 
ta namen vojskujočim se stranem uspelo doseči, in sicer ne glede na to, ali so v 
vojni zmagali ali izgubili.75 

72 Prav tam. 
73 Stanko Majcen, Zbrano delo, ur. Goran Schmidt, 8. knjiga (Ljubljana, 2000), 25.
74 Christa Baumgarth, Geschichte des Futurismus (Reinbek bei Hamburg, 1966), 26.
75 Dušan Nećak, "Svet v prvi svetovni vojni", Studia Historica Slovenica 9 (2009), št. 2–3, 271.



279

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Gregor Antoličič

GOTT ERHALTE, GOTT BESCHÜTZE UNSERN KAISER, UNSER LAND!
Der Ausbruch des Ersten Weltkriges in der Habsburger Monarchie

ZUSAMMENFASSUNG

Der Text der Österreichischen Kaiserhymne und der Wahlspruch Kaisers 
Franz Josephs Viribus Unitis (Mit vereinten Kräften) stehen Symbolisch für die 
Einrückung der slowenischen Männer in den Ersten Weltkrieg. Mit dem singen 
der Hymne haben sich auch die Slowenen bereiterklärt die Krone des Kaisers 
gegen jeden Feind zu schützen. Gleichzeitich waren auch die Slowenischen 
Männer wägen des Wahlspruches Teil der vereinten Kräfte. Als Franz Joseph 
1848 das Zepter der Monarchie übernahm, stand sein Land am Anfang einer 
neuen und zur gleichen Zeit letzten Ära. Auch Österreich-Ungarn wurde in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der Industriellen Revolution erfasst. 
Aber die Monarchie konnte nicht mit den Großen europäischen Industriesta-
aten wie Deutschland und England mithalten. Trotzdem beeinflusste die Indu-
strie Revolution auch in Österreich-Ungarn den Aufschwung neuer Iden in 
kulturellen, politischen und sozialen Bereichen. Den Alten Kaiser aber wahren 
diese Iden fremd. Franz Joseph, der sich nicht als "Militär Kaiser" beziehun-
gsweise als "der erste Soldat" fühlte, betrachtete das Militär dennoch als einen 
Eckpfeiler seiner Herrschaft. Die Historie der glorreichen k. und k. Arme baute, 
wahrscheinlich wegen der viele niederlang in den 50er und 60er Jahren des 19. 
Jahrhunderts, lieber auf den Großen Feldherren der Jahre 1848/49 und der Kri-
ege gegen Napoleon und die Türken. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges kön-
nen wir das Jahr 1908 als ein Meilenstein in der Geschichte Österreichs-Ungarn 
betrachten. In diesem Jahr feierte der Kaiser mit einen Großen Huldigungs-
-Festzug durch Wien sein 60-jähriges Thronjubiläum. Im gleichen Jahr brach 
die Annexionskrise aus, als sich die Monarchie entschloss die seit 1878 okku-
pierten Provinzen Bosnien und Herzegowina zu annektieren. Und obwohl es 
schon nach Krieg gerochen hat konnten die Diplomaten eine Eskalation der 
Krise verhindern. Schon damals gab es ihn Österreich-Ungarn manche Militärs 
die den Krieg wollten. Allen woran Franz Conrad von Hötzendorf, der seit 1906 
Chef des Generalstabs der Bewaffneten Macht war. Im Hinblick auf die Slowe-
nen brachen im Jahr 1908 die größten nationalen Unruhen aus. In der Haupt-
stadt von Krain, Laibach, starben ihn den Unruhen sogar zwei manschen. Die 
nationalen Konflikte fanden am Vorabend des Ersten Weltkrieges ihren weg 
auch ins Parlament was schlussendlich zur Vertagung des Reichsrates am 16. 
März 1914 führte. In dieser instabilen innenpolitischen Lage erschütterte das 
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Attentat von Sarajewo die Monarchie. Es folgte dann die Juni Krise in der es der 
Diplomatie nicht gelang eine friedliche Lösung des Konfliktes zu finden. Nun 
bekam auch Conrad von Hötzendorf den Krieg, den er schon 1908 wollte. Die 
Hauptstädte der Europäischen Staaten feierten den Ausbruch des Krieges. Die 
Slowenen demonstrierte öffentlich die Kaisertreue. Auch in den slowenischen 
Stätten schmückte man mit Blumen die Wagons mit denen die Soldaten an die 
Front fuhren. Aber innerhalb der eigenen vier Wände brachen Trauer und Angst 
aus. Niemand wusste was der Krieg bringen werde. Schnell aber wurde klar das 
die Blumen die aus Freude die Truppentransporte schmückten zu Blumen der 
Trauer werden wurden.
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Izvleček:
V prvo svetovno vojno so Slovenci vstopili z nedvoumnim avstrijskim 
patriotizmom in vdanostjo habsburškemu vladarju. Kasnejša vojna leta niso 
prinesla sprememb. Znano sporočilo slovenske lojalistične nacionalne ideologije 
"Hrast se omaje in hrib, – zvestoba Slovencu ne gane!" je na Slovenskem vse 
do zadnjih mesecev monarhije polno živelo pod obema cesarjema in kraljema 
– Francem Jožefom I. in Karlom I. –, ki sta v letih 1914–1918 poosebljala 
habsburško državno skupnost. Poleti 1918 je prišlo do preloma. Habsburško 
zaklinjanje je plahnelo, politični razvoj na Slovenskem pa je od tedaj tekel v 
smeri uresničenja nacionalne samoodločbe. Narodno je postalo močnejše od 
habsburškega. Po odhodu Slovencev iz Avstrije 29. oktobra 1918 je v novem 
zgodovinskem času nastopil njegov vrednostni izbris.
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V prvo svetovno vojno so Slovenci vstopili z nedvoumnim avstrijskim patrio-
tizmom in vdanostjo habsburškemu vladarju.1 V kriznem času po sarajevskem 
atentatu sta obe vodilni slovenski politični glasili – katoliški Slovenec in libe-
ralni Slovenski narod – poudarili svoje prepričanje v pravilnost avstro-ogrske 
politike in (ko je cesar po dolgem prigovarjanju in v upanju povrniti vitalnost 
obdonavski monarhiji spet "zajahal konja")2 v zmago nemške in avstro-ogr-
ske armade.3 Kasnejša vojna leta niso prinesla sprememb. Obstoj habsburške 
monarhije in institucije monarha je bil med Slovenci samoumeven skorajda do 
njunega konca4 in na ta način sta v slovenski zavesti živela tudi oba cesarja in 
kralja – Franc Jožef I. in Karel I. –, ki sta poosebljala habsburško državno sku-
pnost. 

Slab mesec po tem, ko je Avstro-Ogrska vstopila v vojno, so, tako kot dru-
god v monarhiji, tudi na Slovenskem prvič v vojnih razmerah izrazili svoj odnos 
do habsburškega vladarja. Skladno s kultom cesarja Franca Jožefa, ki je živel 
(tudi) med Slovenci,5 je bil Slovenec ob cesarjevi štiriinosemdesetletnici 18. 
avgusta 1914 prepričan, da bo "z božjo pomočjo /.../ premagal tudi sedanje 
sovražnike, ki so se zgrnili nad njegovo državo in nad njegovo s častitljivo sta-
rostjo ožarjeno glavo. /.../ Avstrijski vladarji in njih monarhija," je nadaljeval, "so 
bili vedno skozi stoletja stebri in zaščitniki žive vere v Boga in cerkve Kristusove 
in zavetišče katoliškega verstva. Bog, ki je gospodar vesoljstva, bo stal na strani 
tudi Njemu, ki je stopal po potih svojih slavnih prednikov! /.../ Bog živi vladarja, 
Bog živi Avstrijo!"6

V Avstrijo in cesarja so bili prepričani tudi na liberalni strani. Slovenski 
narod je bodrila misel, da je cesarjeva odločitev, da obrani državo z mečem v 
roki, poživila vso monarhijo. "Vsa je pomlajena in mogočna odločnost vsega 
prebivalstva priča, ne le popolno edinstvo med cesarjem in med avstrijskim 
prebivalstvom, nego tudi trdni sklep, zastavi avstrijski pomagati do sijajne 

1 Miha Sluga, "Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni: I. del: Od sarajevskega atentata do vojne z Italijo", 
Časopis za zgodovino in narodopisje 80 (45), št. 1 (2009), 55–56 (dalje: Sluga, "Slovenski vojaki, 1"); 
isti: "Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni: III. del: Poslednje leto vojne in monarhije", Časopis za zgo-
dovino in narodopisje 80 (45), št. 4 (2009), 106–107 (dalje: Sluga, "Slovenski vojaki, 3").

2 Sluga, "Slovenski vojaki, 1", 43.
3 Jurij Perovšek, "Rusija v očeh slovenske politike od sarajevskega atentata do začetka svetovne vojne 

leta 1914", Monitor 16, št. 1 (2014), 16, 17, 18, 21, 23.
4 Sluga, "Slovenski vojaki, 3", 106–107.
5 Walter Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?: habsburška monarhija in Slovenci v 

prvi svetovni vojni (Ljubljana, 2014), 30 (dalje: Lukan, Iz črnožolte kletke).
6 "K cesarjevi štiriinosemdesetletnici!", Slovenec, 18. avgust 1914, št. 186, 1.
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zmage."7 O cesarjevem rojstnem dnevu v marksističnem taboru niso pisali, saj 
delavski tisk med vojno ni izhajal. 

Franc Jožef je do konca svojih dni užival vdanost svojih slovenskih poda-

7 "Dnevne vesti. Cesarjev rojstni dan", Slovenski narod, 17. avgust 1914, št. 190, 2. – Slovenski narod je 
dan kasneje poročal tudi o svečanih obeležitvah cesarjevega rojstnega dne in domoljubnem ravnanju 
državnih uradnikov ob njegovem rojstnem dnevu v Ljubljani. ("Dnevne vesti. Cesarjev rojstni dan; 
Slavnostno božjo službo; Predvečer cesarjevega rojstnega dne v Spodnji Šiški; Vzgleden domoljuben 
sklep", Slovenski narod, 18. avgust 1914, št. 191, 3.)

Franc Jožef I. Habs-
burški (1830–1916; 
avstrijski cesar 1848–
1916 in ogrski kralj 
1867–1916) (Muzej 
novejše zgodovine 
Slovenije)
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nikov. Tako je še v prvem letu vojne, 2. decembra 1914, na 66. obletnico nje-
govega vladanja, ljubljanski liberalni župan dr. Ivan Tavčar na slavnostni seji 
občinskega sveta spregovoril o položaju starodavne avstrijske domovine: 

Od desne in leve pluskajo ob železni krov avstrijske državne ladje peneči valovi 
sovražnih sil. Toda posadka in potniki so mirni in polni zaupanja, zakaj na krmilu 
stoji še vedno On, ki vodi to ladjo že skozi legendarno dobo šestinšestdeset let 
krepko in sigurno in ki jo je obvaroval skoro pol stoletja vsake resnejše pogi-
belji. /.../ In če je sedaj naposled tudi On, ta najsvetlejša prikazen v sodobni 
zgodovini, moral pozvati svoje narode pod morilno orožje, tedaj je morala biti 
v najpogubnejši nevarnosti resnica in pravica. Sicer bi bil šel po njegovi zaslu-
gi mimo avstrijskih narodov ta bridki kelih. Ta tolažilna vest navdaja danes vse 
narodnosti naše mogočne monarhije, ter jih združuje tesneje nego kdaj ob 
častitljivi osebi našega ljubega Očeta in Vladarja.8

Svojo izkušeno zvestobo in vdanost9 cesarju so na Slovenskem 2. decem-
bra 1914 proslavili obenem z avstrijskim zavzetjem Beograda. Zavzeli so ga na 
66-letnico vladanja Franca Jožefa in Tavčar je ob tem pozval ljubljanske mešča-
ne, naj v počastitev padca Beograda razobesijo zastave. Županovemu pozivu 
je vse z veseljem sledilo, saj je, kot je zapisal Slovenski narod, "naša zmagovi-
ta armada" na ta dan "svojemu vrhovnemu gospodu [poklonila] dragocen dar: 
izročila mu je ključe glavnega mesta one države, nad katero smo najprvo zavih-
teli svoj meč".10

Znano sporočilo slovenske lojalistične nacionalne ideologije "Hrast se 
omaje in hrib, – zvestoba Slovencu ne gane!"11 je bilo znova poudarjeno na 
prvi strani Slovenca 17. avgusta 191512 in se je lepo skladalo s slovensko prisego 
Katoliški cerkvi in habsburškemu vladarju, ki so jo zbrani romarji dva dni pred 

8 "Izredna slavnostna seja občinskega sveta", Slovenski narod, 2. december 1914, št. 286, 2.
9 "Čestitka kranjske dežele cesarju", Slovenec, 2. december 1914, št. 276, 1.
10 "Dnevne vesti. Zavzetje Belgrada", "Svetovna vojna. Belgrad", Slovenski narod, 3. december 1914, 1, 3.
11 "SLOVENJA PRESVITLIMU, PREMILOSTLJIVIMU GOSPODU IN CESARJU FERDINANDU PERVIMU, 

OB VESELIM DOHODU NJIH VELIČANSTVA V LJUBLJANO", Kmetijske in rokodélske novize, 4. sep-
tember 1844, No. 36, 3. Navedeni verz je ob obisku cesarja Ferdinanda I. 1. septembra 1844 v Ljubljani 
v svoji prvi in najuspešnejši pesniški objavi zapisal Jovan Koseski (Janez Vesel); Andrej Inkret, Jovan 
Vesel Koseski: vprašanje literarne zgodovine (Maribor, 1971), 36, 63. Kot je zapisal Igor Grdina, pred-
stavlja verz Koseskega temeljni obrazec slovenske panegirične poezije. Opozarja pa, da je ob tem 
Koseski uspel povezati porajajočo se nacionalno idejo in habsburški državni patriotizem. Oblasti "so 
povsem spregledale, da je miselni svet pesmi že postavljen na narodnostni temelj in da v bistvu prese-
ga 'Ordnungsdenken'" (Igor Grdina, "Hrast se omaje in hrib, zvestoba Slovencu ne gane!: cesar Franc 
Jožef v slovenski literaturi", Zgodovina za vse 3, št. 1 (1996), 52).

12 "Pred cesarskim prestolom", Slovenec, 17. avgust 1915, št. 186, 1. – Navedenega verza Koseskega v 
Slovencu niso pravilno zapisali. Namesto "Hrast se omaje in hrib, – zvestoba Slovencu ne gane!" so 
zapisali "Hrast se omaja in hrib / Zvestoba Slovenca ne gane!" (Glej prav tam).
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tem obnovili pred Marijo na Brezjah.13 Cesarju so se nato ob njegovi 85-letni-
ci posebej priklonili tudi na nereligiozen način. Na poziv pomožnega zaklada 
za vdove in sirote pri vojnem ministrstvu so tudi v Ljubljani pred mestno hišo 
postavili Brambni ščit v železju, v katerega so tamkajšnji najvišji predstavniki 
vojaških, civilnih in cerkvenih oblasti 18. avgusta 1915 v cesarjevem imenu 
zabijali žeblje v znak gmotne pomoči vdovam in sirotam padlih vojakov in v 
dokaz domoljubne ljubezni, zvestobe, požrtvovalnosti in navdušenja Ljubljan-
čanov za domovino in cesarja. Zabijali so zlate žeblje, Tavčar pa je pri zabijanju 
dejal: "'V imenu Ljubljane, ki je bila in hoče ostati avstrijska', kar je izzvalo odu-
ševljeno pritrjevanje navzočih občinskih svetnikov in občinstva."14

Tavčar je z enako zavzetostjo nastopil tudi pri odkritju drugega spomeni-
ka Francu Jožefu v Ljubljani (prvega so pred sodno palačo postavili leta 1908) 
– na cesarjev šestinosemdeseti rojstni dan 18. avgusta 1916. Spomenik so po 
naročilu poveljnika karantenske postaje za vojne ujetnike na Ljubljanskem 
gradu majorja Karla viteza pl. Kerna postavili pred grajskim poslopjem, Tavčar 

13 "Slovensko ljudstvo ob cesarjevi 85-letnici za cesarja pred Marijo na Brezjah", Slovenec, 17. avgust 
1915, št. 186, 2–3.

14 "Dnevne vesti. Odsek za proslavo cesarjeve 85letnice", Slovenski narod, 31. julij 1915, št. 173, 3; 
"Proslava cesarjeve 85-letnice v Ljubljani", Slovenski narod, 18. avgust 1915, št. 188, 3.

Doprsni kip Francu Jožefu, postavljen pred Sodno palačo v Ljubljani leta 1908 in odstranjen po razpadu 
Avstro-Ogrske monarhije leta 1918 (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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pa je ob njegovem odkritju v slovenščini in nemščini dejal: 

V imenu deželnega stolnega mesta Ljubljane izjavljam, da sprejme naša občina ta 
na njenem svetu postavljeni spomenik, na katerem pa se naj napravi tudi prim-
eren slovenski napis, v svojo oskrbo, ter obljubljam, da bode mesto nad tem pom-
nikom dinastične zvestobe prebivalstva te vojvodine z ljubeznijo in vestnostjo 
vse večne čase čuvalo.15

15 "Cesarjev 86. rojstni dan v Ljubljani", Slovenec, 18. avgust 1916, št. 188, 4; Blaž Vurnik, "Prva svetovna 
vojna – spopad neslutenih razsežnosti", v: Peter Naglič: Moje življenje v svetovni vojni: fotodnevnik 
vojaka (1914–1918) (Ljubljana, 2007), 30, 31. Glej tudi Božidar Jezernik, "Moč spomina, premoč 
pozabe: zgodovina ljubljanskih 'nacionalnih spomenikov'", Zgodovina za vse 9, št. 1 (2004), 12–13.

Naslovnica Slovens-
kega naroda pred 
petinosemdesetle-
tnico Franca Jožefa 
(Slovenski narod, 17. 
avgust 1915)
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Sestavni del državljanske zvestobe, deželske in meščanske hvaležnosti, ki 
so jo na Slovenskem izražali Francu Jožefu, je bila tudi trditev, da je za slovenski 
narod njegova doba čas slovenskega narodnostnega napredka. Slovenski rod se 
je "dvignil iz teme primitivne nezavednosti na višino kulturno in gospodarsko 
zdravega naroda, iz političnega brezpravja na pozicijo samozavestnega faktorja 
države, da je zadobil trdno vero v svojo bodočnost in si vzgojil odločno voljo 
živeti in napredovati," je dan pred "zabijanjem žebljev" leta 1915 v Ljubljani 
zapisal Slovenski narod.16 "Za vse, kar smo in imamo Slovenci, gre torej poleg 
lastne življenjske in odporne sile narodove v preveliki meri zahvala Franu Josi-
pu I. To vé sleherni Slovenec."17 Ustvaril je moderno Avstrijo, ki se je lotila reše-
vanja nacionalnega vprašanja.18

Franc Jožef se je v avstrijskem času v slovensko srce usidral kot osebno 
skromen in državi žrtvujoč se mož, slovenski Oče in živ čudež, skoraj nadzem-
ska prikazen tedanjega rodu, ki jo bo svetovna zgodovina štela med najvažnej-
še, kar je doživel Adamov rod.19 Slovenec mu je ob smrti, 21. novembra 1916, 
zaželel, da je v večnosti "našel usmiljenega sodnika in obilnega plačila za svoja 
dobra dela in veliko trpljenje, ki ga je prestal v življenju".20 Sicer pa so se na Slo-
venskem od rajnkega cesarja poslovili s podrobnim opisom njegovih zadnjih 
ur, uradnih obredov ob njegovi smrti in pogrebu, opisom žalovanja in žalnih 

16 "K cesarjevi petinosemdesetletnici", Slovenski narod, 17. avgust. 1915, št. 187, 1. Prim. tudi "† Cesar 
Franc Jožef I.", Slovenski narod, 22. november 1916, št. 169, 1; "Sožalna seja ljubljanskega občinskega 
sveta", Slovenec, 23. november 1916, št. 269, 2, "Slovesna žalna seja kranjskega deželnega odbora", 
Slovenec, 24. november 1916, št. 270, 1.

17 "Fran Josip I. in naša trobojnica", Slovenski narod, 17. avgust. 1915, št. 187, 2.
18 "K cesarjevi petinosemdesetletnici", Slovenski narod, 17. avgust 1915, št. 187, 1, "2. december", 

Slovenski narod, 1. december 1915, št. 276, 1.
19 "Kako živi cesar Franc Jožef v vojnem času", Slovenec, 5. junij 1915, št. 125. 1, "1848–1915", Slovenec, 2. 

december 1915, št. 276, 2, "Ob mrtvaškem odru našega cesarja", Slovenec, 25. november 1916, št. 271, 
1. Prim. tudi "Naš cesar", Slovenec, 17. avgust 1916, št. 187, 1; "Cesarjev rojstni dan", Slovenski narod, 17. 
avgust. 1916, št. 187, 1.

20 "Ob mrtvaškem odru našega cesarja", Slovenec, 25. november 1916, št. 271, 1.
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slovesnosti na Slovenskem in v monarhiji ter njegovih obiskov v Sloveniji.21

Vodilo "Zvestoba Slovencu ne gane!" je vse do zadnjih mesecev monarhi-
je polno živelo tudi pod novim vladarjem Karlom I. Vanj je slovenska politi-
ka polagala nemajhne upe.22 Na Slovenskem so se mu ob nastopu vladanja 21. 
novembra 1916 zavezali s prisego nezlomljive zvestobe, ljubezni in vdanosti.23 
Zaupali so v veliko zgodovinsko poslanstvo nove, svobodne, velike, narodom 
pravične Avstrije, v zgodovinsko poslanstvo habsburške dinastije in cesarja 
Karla I., s katerim jih je združila zgodovina.24 Cesarjevo napoved, da si bo priza-
deval za častni mir na temeljih mirnega sožitja, ki jih je postavil Franc Jožef, in 
skrbel za vsestranski napredek ter dobrobit Avstrije, so označili za pravi evan-
gelij.25 Sicer pa so natančno poročali o Karlovem prevzemu vladarske oblasti in 

21 "† Cesar Franc Jožef I.", Slovenec, 22. november 1916, št. 268a, 1–2, "Kranjska dežela ob smrti cesarja 
Frančiška Jožefa I. in ob nastopu vlade novega cesarja Karola I.", "Sožalna seja ljubljanskega občinske-
ga sveta", "Kako je umrl cesar Franc Jožef I.", Slovenec, 23. november 1916, št. 269, 2–3, "Slovesna žalna 
seja kranjskega deželnega odbora", "Po smrti cesarja Frančiška Jožefa I.", Slovenec, 24. november 1916, 
št. 270, 1–2, "Ob mrtvaškem odru našega cesarja", "Listek. Cesar Franc Jožef I. med Slovenci", "Pred 
pogrebom cesarja Franca Jožefa I.", Slovenec, 25. november 1916, št. 271, 1–4, "† Cesar Frančišek Jožef 
I.", Slovenec, 27. november 1916, št. 272, 1–2, "† Cesar Frančišek Jožef I.", "Ljubljanske novice. Žalna 
izjava učiteljstva; Iz c. kr. mestnega šolskega sveta", "Primorske novice. Povodom smrti Nj. Veličanstva 
cesarja Franca Jožefa I.", Slovenec, 28. november 1916, št. 273, 1–3, "† Cesar Frančišek Jožef I.", "Seja 
ljubljanskega občinskega sveta", Slovenec, 29. november 1916, št. 274, 1–2, "† Cesar Frančišek Jožef 
I.", Slovenec, 30. november 1916, št. 275, 1, "Cesar Franc Jožef I. na poslednji poti", "Listek. Resnična 
dogodba iz življenja cesarja Franca Jožefa I.", Slovenec, 1. december 1916, 1–2; "† Cesar Franc Jožef 
I.", Slovenski narod, 22. november 1916, št. 269, 1–2, "Ob mrtvaškem odru cesarja Franca Jožefa I.", 
"Žalna seja občinskega sveta", "Sožalna in udanostna izjava kranjskega deželnega odbora", "Dnevne 
vesti. Vsled smrti Njegovega cesarskega in kraljevega Apostolskega Veličanstva; Žalna seja trgovske in 
obrtne zbornice", Slovenski narod, 23. november 1916, št. 270, 2–5, "Iz cesarjeve oporoke", "Slovesna 
žalna seja deželnega odbora", "Dnevne vesti. Ljubljana v žalosti; Žalne manifestacije za pokojnega 
cesarja", Slovenski narod, 24. november 1916, št. 271, 1–3, "Cesar Franc Jožef I. †", "Cesar Franc Jožef 
na Slovenskem", "Žalna seja trgovske in obrtniške zbornice", "Dnevne vesti. Žalna seja odbora 'Društva 
slov. profesorjev'; Muzejsko društvo za Kranjsko; Cesarjeva smrt", Slovenski narod, 25. november 1916, 
št. 272, 1, 3–4, "Cesar Franc Jožef I. †", Slovenski narod, 27. november 1916, št. 273, 1–2, "Zadnja pot 
cesarja Franca Jožefa iz Schönbrunna v dvorni grad", "Dnevne vesti. Iz c. kr. mestnega šolskega sveta", 
Slovenski narod, 28. november 1916, št. 274, 2–3, "Cesar Franc Jožef na mrtvaškem odru", "Ljubljanski 
občinski svet", "Dnevne vesti. Deputacija mesta Ljubljane pri cesarjevem pogrebu; Županstvo vabi", 
Slovenski narod, 29. november 1916, št. 275, 1–2, 4, "Cesar Franc Jožef na mrtvaškem odru", Slovenski 
narod, 30. november 1916, št. 276, 2, "Zadnja pot cesarja Franca Jožefa", "Na dan pogreba v Ljubljani", 
Slovenski narod, 1. december 1916, št. 277, 1–2.

22 Lukan, Iz črnožolte kletke, 57.
23 "Kranjska dežela ob smrti cesarja Frančiška Jožefa I. in ob nastopu vlade novega cesarja Karola I.", 

Slovenec, 23. november 1916, št. 269, 2, "Slovesna žalna seja kranjskega deželnega odbora", Slovenec, 
24. november 1916, št. 270, 1.

24 "Cesar Karl svojim narodom", Slovenec, 23. november 1916, št. 269, 2, 1.
25 "Cesar Karel svojim narodom", "Cesar Karel", Slovenski narod, 23. november 1916, št. 270, 1.
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njegovih prvih vladarskih ukrepih.26 Omeniti velja, da je med poklonitvenimi 

26 "Cesar Karl svojim narodom", Slovenec, 23. november 1916, št. 269, 1–2, "Novi cesar", Slovenec, 24. 
november 1916, št. 270, 2, "Cesar Karol", Slovenec, 25. november 1916, št. 271, 4, "Novi cesar", Slovenec, 
27. november 1916, št. 272, 2, "Cesar Karel odlikoval slovenske junake", Slovenec, 28. november 1916, 
št. 273, 1, "Novi cesar", Slovenec, 29. november 1916, št. 274, 2, "Novi cesar", Slovenec, 30. novem-
ber 1916, št. 275, 1–2, "Novi cesar", Slovenec, 1. december 1916, št. 276, 2; "Cesar Karel svojim naro-
dom", Slovenski narod, 23. november 1916, št. 270, 1, "Prisega in kronanje Njegovega Veličanstva", 
Slovenski narod, 24. november 1916, št. 271, 1, "Cesar Karel", Slovenski narod, 25. november 1916, št. 
272, 1, "Cesar Karel", Slovenski narod, 27. november 1916, št. 273, 2, "Cesar Karel", Slovenski narod, 30. 
november 1916, št. 276, 2.

Naslovnica Slovenca 
ob smrti Franca 
Jožefa (Slovenec, 22. 
november 1916)
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avdiencami avstrijskih dežel novemu vladarju posebno pozornost 31. januar-
ja 1917 zbudila poklonitev dežele Kranjske pod vodstvom deželnega glavarja 
dr. Ivana Šusteršiča. Po številu pokloniteljev je bila najmočnejša, Šusteršič pa se 
je potrudil, da je bila poklonitev kar najsijajnejša manifestacija dinastične vda-
nosti Kranjcev.27 Med slovenskimi političnimi strankami pa se je cesarju Karlu 
posebej priklonila Slovenska ljudska stranka na Kranjskem. Na svojem prvem 
zaupniškem zboru po nastopu njegovega vladanja, 27. decembra 1917, je 
cesarju in habsburški vladarski hiši izrazila odkritosrčno vdanost in neomajno 
zvestobo.28 "Idola slovenskega prebivalstva",29 cesarja Karla in njegovo soprogo 
Cito, so vdano pozdravili tudi ob njunem postanku v Ljubljani 2. in 3. junija 
1917. Ob njunem prihodu je Slovenec zapisal, da sta "cesar in cesarica /.../ gleda-
la srce našega naroda in videla sta, da je narod, ki ima za svojega cesarja in svojo 
cesarico tako zlato srce polno nepokvarjene udanosti, habsburškemu prestolu 
zvesta straža".30 Ob odhodu iz Ljubljane pa je Slovenski narod poudaril, da "s 
seboj nosita gotovo – to pričakujemo z vso zavestjo in z upravičenim ponosom 
– spoznanje, da živi tu na jugu odločen, hraber narod z zvestim srcem", ki bo 
"tudi v bodoče ena poglavitnih opor domovine in vladarske hiše".31

Leto dni po prevzemu vladarske oblasti so se na Slovenskem ustavili tudi ob 
značajskih potezah Karla I. Slovenec ga je predstavil kot preprostega in dosto-
pnega moža,32 Slovenski narod pa je po avstro-ogrskem vojaškem tiskovnem 
uradu povzel članke, ki so cesarja predstavili kot vojakom priljudnega vrhovne-
ga poveljnika ter vladarja, zavezanega zvezi z Nemčijo in varovanju samostojne 
ogrske državnosti.33

Na Slovenskem so o Karlu prvič obširneje pisali ob njegovem devetin-
dvajsetem rojstnem dnevu 17. avgusta 1916. Predstavili so njegovo doteda-
njo življenjsko pot, vojaško šolanje in službo ter udeležbo na jugozahodnem, 
severovzhodnem in jugovzhodnem vojskovališču.34 To so v še večjem obsegu 
ponovili ob njegovem prevzemu vladarske oblasti.35 Tedaj je napočil čas, da na 

27 Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925: pot prvaka slovenskega političnega katolicizma 
(Ljubljana, 1998), 361. Glej tudi Lukan, Iz črnožolte kletke, 62–63.

28 Zborovanje zaupnikov Slov. ljudske Stranke", Slovenec, 28. december 1917, št. 296, 1.
29 Lukan, Iz črnožolte kletke, 118.
30 "Cesar in cesarica pri Soški fronti", Slovenec, 4. junij 1917, št. 126, 1.
31 "Cesar in cesarica pri soški armadi", Slovenski narod, 4. junij 1917, št. 126, 2.
32 "Listek. Cesar Karel", Slovenec, 21. november 1917, št. 267, 1.
33 "K obletnici vladanja cesarja in kralja Karla", Slovenski narod, 21. november 1917, št. 267, 1.
34 "Rojstni dan našega prestolonaslednika", Slovenec, 17. avgust 1916, št. 187, 1–2; "Dnevne vesti. 

Prestolonaslednik nadvojvoda Karol Franc Jožef", Slovenski narod, 17. avgust 1916, št. 187, 2.
35 "Novi avstrijski cesar Karol I.", Slovenec, 23. november 1916, št. 269, 2, "Cesar Karol – naš najvišji vojni 

gospod", Slovenec, 27. november 1916, št. 272, 1; "Cesar Karel", "Novi cesar na bojiščih", Slovenski 
narod, 23. november 1916, št. 270, 1–2, "Cesar Karel – naš najvišji vojni gospod", Slovenski narod, 28. 
november 1916, št. 274, 1–2.



291

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Slovenskem izvejo, ali je Karel dorasel tedanji zgodovinski dobi, v kar so bili 
sicer prepričani.36

Med prvimi ukrepi novega cesarja je bilo tudi povelje z dne 24. novembra 
1916, da se najbolj znana slovenska vojaška enota avstro-ogrske vojske, 17. peš-
polk (njegov 1. bataljon je imel sedež v Ljubljani), imenuje po njegovem prvo-

36 "Rojstni dan našega prestolonaslednika", Slovenec, 17. avgust 1916, št. 187, 1.

Karl I./IV. Habsburški 
(1887–1922; kot Karl 
I. avstrijski cesar, kot 
Karl IV. ogrski kralj 
1916–1918) (Muzej 
novejše zgodovine 
Slovenije)
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rojencu Otu Habsburškem. Polk je od tedaj nosil ime Cesarjevič (Kronprinz). To 
je vzbudilo novo domoljubno navdušenje, saj je, kot je zapisal Slovenec, cesar 
Karel 

svoje najljubše, svojega sina ime izročil našemu železnemu polku, dobro vedoč, 
da bodo Slovenci na jugu države vedeli ceniti, kako je s tem nova vez nastala med 
habsburškim prestolom in slovenskim narodom. /.../ Cesar Karel je slovenski 
zvestobi pripel najčastnejši znak. Cesar Karel! Ljubezen naša Ti je takoj ob Tvojem 
nastopu na prestol Tvojih slavnih dedov hitela nasproti, 

je zagreto pisal Slovenec. "Naša hvaležnost za to odlikovanje Ti bo pričala, 
da nisi odlikoval nevrednih."37 "Veličanstvu cesarja Karla" se zato "klanja danes 
v nepopisni radosti vsa Kranjska, prisegajoč Njemu in Njegovemu prvorojencu 
zvestobo do groba".38 In ko je nato na prošnjo ljubljanskega župana Ivana Tav-
čarja, da bi smel cesarjevičev polk uporabljati srebrni častni rog, ki mu ga želi 
podariti slovenska prestolnica, Karel temu pritrdil, so to na Slovenskem razu-
meli kot postavitev slovenskega naroda "na solnčni prostor cesarske milosti".39 
Poseben pomen so dali tudi dejstvu, da je cesar Tavčarju odgovoril z ekscepcio-
nalnim, izjemnim dejanjem, to je mimo cesarske pisarne in strogih protokolar-
nih predpisov. Na Tavčarja je naslovil osebni telegram. Po Slovenskem narodu je 

s svojim odgovorom /.../ za hip podrl vse utesnitve običajnega formalizma in 
obrnil se je na župana, kakor da bi mu hotel to, kar mu sporoča, povedati iz 
oči v oči. Cesarsko Veličanstvo je izpregovorilo brez posrednika in preko vseh 
instančnih ograj k izvoljenemu načelniku preproste prestolnice skromnega 
naroda.40

Zvestobo in vdanost cesarju Karlu so Slovenci izpovedali tudi ob drugih 
priložnostih. 28. novembra 1916 so mu ju izrekli na seji Hrvaško-slovenskega 
poslanskega kluba v Gradcu,41 ob splošni politični pomilostitvi, ki jo je Karel 
razglasil 2. julija 1917, pa se je ljubljanski občinski svet odločil, da mu za to 
dejanje posreduje svojo najbolj vdano domoljubno zahvalo.42 Kot je izjavil Slo-
venski narod, je bila splošna politična pomilostitev dejanje vladarjeve največje 

37 "Cesar Karel odlikoval slovenske junake", Slovenec, 28. november 1916, št. 273, 1.
38 "C. in kr. pehotni polk 'Cesarjevič' št. 17", Slovenec, 2. december 1916, št. 277, 3.
39 "V žaru cesarske milosti", Slovenski narod, 1. december 1916, št. 277, 1. 
40 Prav tam.
41 "Seja hrvatsko-slovenskega kluba", Slovenec, 2. december 1916, št. 277, 3; "Razne politične vesti. Seja 

hrvatsko-slovenskega kluba", Slovenski narod, 2. december 1916, št. 273, 3.
42 "Ljubljanski občinski svet", Slovenec, 4. julij 1917, št. 150, 2.
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modrosti in visoke pravičnosti, ki ga pozdravljajo vsi ljudje dobre volje s čutom 
za pravico.43 V tem duhu so nato na Slovenskem proslavili cesarjev rojstni dan, 
nanj pa niso pozabili tudi leto dni kasneje.44

Potem pa se je vse spremenilo. Na cesarjev rojstni dan, 17. avgusta 1918, 
se je končal ustanovni sestanek Narodnega sveta za slovenske dežele in Istro v 
Ljubljani (Narodni svet), vrhovnega političnega telesa, ustanovljenega z name-
nom, da izrazi voljo slovenskega ljudstva v pogledih na narodno samoodločbo 
in ustanovitev neodvisne jugoslovanske države.45 Politični razvoj na Sloven-
skem je nato tekel v smeri uresničenja slovenske nacionalne osamosvojitve 
in udejanjenja slovenske državnosti in se zaokrožil z narodno samoodločbo 
ter oblikovanjem nove Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918 
(Država SHS).46 Volja po vzpostavitvi lastne nacionalne državnosti47 je zasen-
čila dotedanja avstrijska domoljubna in dinastična čustva. To je jasno pokazala 
zavrnitev znanega cesarjevega manifesta z dne 16. oktobra 1918, ki je, v obupni 
želji rešiti monarhijo, ponujal federativno preureditev Avstrije. Slovenska poli-
tika je manifest zaradi njegove problematičnosti in popolne nejasnosti, kako 
naj bi uresničili njegova načela, brez zadržkov in spoštovanja do cesarja, zavr-
nila. Slovenec ga je imel za zgrešeno politično zdravilo, saj Avstro-Ogrski v času, 
ko "umira na ostarelosti in vsled notranjega razkroja, /.../ piše recepte recimo 
zoper zobobol".48 Slovenski narod pa ga je imel za mrtvo dete in znak slepo-
te, ker avstrijski državniki še vedno upajo, da je mogoče temu otroku vdahniti 

43 "Za politiko spravljivosti", Slovenski narod, 4. julij 1917, št. 150, 1, "Pomiloščenje", Slovenski narod, 6. 
julij 1917, št. 152, 1.

44 "Dnevne novice. Naše ljudstvo je prižigalo cesarju kresove; Cesarjev rojstni dan pri Devici Mariji v Polju", 
Slovenec, 18. avgust 1917, št. 188, 2, "Dnevne novice. Cesarjev rojstni dan", Slovenec, 17. avgust 1918, št. 
187, 4; "Dnevne vesti. Cesarjev rojstni dan", Slovenski narod, 17. avgust 1917, št. 187, 3, "Dnevne vesti. 
Cesarjev rojstni dan", Slovenski narod, 17. avgust 1918, št. 186, 4.

45 Josip Jerič, "Narodni svet", v: Slovenci v desetletju 1918–1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodar-
ske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), 155. 

46 O tem glej Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918: študija o slovenski državnosti v Državi 
Slovencev, Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998), 17–59, 77–106.

47 Kot je v komunikeju, izdanem po ustanovitvi Narodnega sveta 16. in 17. avgusta 1918, poudaril nje-
gov predsednik dr. Anton Korošec, so Slovenci "pred več kakor tisoč leti /…/ imeli svoje kraljestvo, v 
katerem smo bili svobodni. Takrat je bil naš narod nositelj vseh kulturnih in državnih pravic. Ali kmalu 
je slovensko kraljestvo propadlo, zgubili smo svobodo ter postali tlačani. V dobi tlačanstva smo se 
sicer zavedali, da smo Slovenci, da smo tesno spojeni po krvi, veri in jeziku in kulturi, a gospodovali 
so nam tujci sebi v prid. Državne pravice, katere je užival in izvrševal slovenski narod v svoji državi, 
so prešle za več kot tisoč let v tuje roke. Samoodločba narodov nam jih bode zopet vrnila, ter združila 
troimeni narod Slovencev, Hrvatov in Srbov v samostojno veliko državo Jugoslavijo." Slovenski narod 
si je izbral Narodni svet "zlasti zato, da bo pripravljen na oni zgodovinski trenutek, ko prevzame sku-
pno s Hrvati in Srbi vse pravice in dolžnosti državne samostojnosti" (Građa o stvaranju jugoslovenske 
države (1. I – 20. XII 1918): tom I, ur. dr. Dragoslav Janković, dr. Bogdan Krizman (Beograd, 1964), 
256–257).

48 "Pogrešen recept", Slovenec, 17. oktober 1918, št. 239, 1.
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življenje. "Toda kadaver ostane kadaver. /.../ Pogreb bo prav kmalu."49

Pogreb habsburške monarhije na Slovenskem je bil 29. oktobra 1918 na 
Kongresnem trgu v Ljubljani, ko so na veliki narodni manifestaciji pretrga-
li državnopravne vezi s habsburško monarhijo. Skladno z neizprosnim, a v 
narodno emancipacijski volji utemeljenim odgovorom vodje Jugoslovanske-
ga parlamentarnega kluba in vodilnega slovenskega politika dr. Antona Koro-
šca cesarju 11. oktobra 1918 na njegov poizkus, da bi se Slovenci odpovedali 
odhodu iz monarhije – "Veličanstvo – prekasno (Majestät, es ist zu spät!)"50 –, 
so razglasili rojstvo nove, neporušljive Jugoslavije. Obenem so na trgu zbrani 
slovenski častniki in vojaki svečano prelomili prisego habsburškemu cesarju in 
obljubili vdanost in zvestobo Jugoslaviji.51

Konec oktobra 1918 so nezlomljivo in večno vdanost ter zvestobo habs-
burškemu vladarju in državi Slovenci nadomestili s po zgodovinskem toku 
izpodbujenim uresničenjem zvestobe narodu. Dogodilo se je tako, da je bilo 
to mogoče. Narodno je ob koncu vojne postalo močnejše od habsburškega, za 
njegov vrednostni izbris pa so se na Slovenskem dobro potrudili. "Karel I." je, 
kot je sredi novembra 1918 zapisal Slovenec, postal "Karel zadnji",52 doteda-
njega habsburškega zaklinjanja pa se je polastila splošna pozaba. Nastopili so 
novi časi, ki jih je nato slovenska javnost brez samopremisleka o privrženosti 
cesarju v avstrijski dobi živela v njegovem zavračanju. Karla I. se je v negotovih 
notranje- in zunanjepolitičnih razmerah, v katerih je bila Država SHS, spomnil 
le ljubljanski knezoškof dr. Anton Bonaventura Jeglič, ki je v svoj dnevnik 22. 
novembra 1918 zapisal: "Kako hudo bo za nas, ako pridemo pod pravoslavnega 
kralja, potem ko smo zapustili katoliškega cesarja! Deus misereatur nostri [Bog 
se nas usmili – op. J. P.]!"53 

Vzroke za novo slovensko držo do nekdanje habsburške domovine in nje-
nega vladarja se da brez težav poiskati, a povedati je treba, da je bil lok, ki ga je 
ob tem napravilo zgodovinsko nihalo, zelo velik. Ob desetletnici smrti Franca 
Jožefa je o njem od vodilnih slovenskih političnih glasil pisalo le liberalno Jutro, 
ki je njegovo vladavino označilo kot etično neutemeljen dinastični egoizem.54 

49 "[Uvodnik]", Slovenski narod, 18. oktober 1918, št. 242, 1.
50 Feliks J. Bister, Anton Korošec državnozborski poslanec na Dunaju : življenje in delo: 1872–1918 

(Ljubljana, 1992), 258. Kot opozarja Feliks Bister, je vir, iz katerega je naveden Koroščev odgo-
vor Karlu, Koroščevo lastno pričevanje (prav tam). Po pričevanju državnozborskega poslanca dr. 
Vladimirja Ravniharja naj bi bil Koroščev odgovor naslednji: "To, kar se je zgodilo, je dovolj za naše 
nezaupanje." (Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo: politika na domačih tleh med 
vojno 1914–1918 (Ljubljana, 1971), 253 (dalje: Pleterski, Prva odločitev)). 

51 Pleterski, Prva odločitev, 264–266.
52 "Karel I. – Karel zadnji", Slovenec, 13. november 1918, št. 261, 1.
53 Jegličev dnevnik : znanstvenokritična izdaja, ur. Blaž Otrin in Marija Čipić Rehar (Celje–Ljubljana, 

2015), 769.
54 "Desetletnica smrti Franca Jožefa", Jutro, 21. november 1926, št. 269, 2.
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Več pozornosti so pred tem namenili Karlu. Opisali so njegov vladarski konec 
novembra 1918, oba znana neuspešna poizkusa leta 1921, da bi se vrnil na ogr-
ski prestol, in veliko skupno protestno zborovanje slovenskih političnih strank 

Naslovnica Slovenca 
ob vladarskem odsto-
pu cesarja Karla 
(Slovenec, 12. novem-
ber 1918)
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proti njegovim restavracijskim prizadevanjem 25. oktobra 1921 v Ljubljani.55 
Ob tem je Jutro Karla označilo za "degeneriranega desperada"56 in slabiča, ki 
je velik le v slabem,57 Slovenski narod ga je imenoval za "operetnika, ki v svoji 
gluposti misli posnemati velikega Napoleona",58 Slovenec pa je zapisal besede o 
Habsburžanih, nesrečni, propadajoči rodovini, "ki že 200 let ni rodila nobene 
osebnosti, nobenega talenta".59

Ko je Karel 1. aprila 1922 umrl, je bilo slovensko slovo od zadnjega Habs-
buržana, ki je nosil cesarsko krono, soglasno v oceni, da kot vladar ni bil kos 
svoji nalogi. Hkrati pa so si bili vsi enotni, da ni bil slab človek.60 O tem je največ 
napisal Slovenski narod. Poudaril je, da je bila s čisto človeškega stališča 

njegova usoda žalostna, tragična. Kot človek je bil Karel, to mu priznavamo tudi 
kot nasprotniki, dober, plemenit mož, ki bi zaslužil boljšo usodo. Toda nanj so 
padli vsi grehi, ki jih je nagomilila tekom dolgih stoletij na svoja pleča habsburška 
rodbina, za grehe vseh svojih prednikov se je moral pokoriti, zato je bila ta pokora 
težka, ker je odgovarjala pezi teh storjenih grehov. Tragična usoda, do njega kot 
človeka nezaslužena …61 

55 "Cesar Karol – odstopil", Slovenec, 12. november 1918, št. 260, 1, "Karel I. – Karel zadnji", Slovenec, 13. 
november 1918, št. 261, 1, "Madžari. Ogrska republika se proklamirala v petek", Slovenec, 14. novem-
ber 1918, št. 262, 2, "Madžari. Karel I. se je le težko odpovedal ogrski kroni", Slovenec, 15. november 
1918, št. 263, 3, "Pustolovstvo ekscesarja Karola", Slovenec, 31. marec 1921, št. 72, 1–2, "Razkralj Karol 
odhaja", Slovenec, 2. april 1921, št. 74, 1, "Razkralj Karel zapustil Madžarsko", Slovenec, 6. april 1921, št. 
76, 1, "Madžarska igra", "Karel in Zita na Madžarskem", Slovenec, 23. oktober 1921, št. 242, 1, "Mogočen 
protest", Slovenec, 25. oktober 1921, št. 243, 1, "Brezpogojna kapitulacija Karla", Slovenec, 26. oktober 
1921, št. 244, 1–2, "Pred koncem madžarske igre", "Kralj Karl bo izgnan", Slovenec, 27. oktober 1921, 
št. 245, 1; "Cesar Karel se je odpovedal drž. poslom, a še upa na nemško Avstrijo", Slovenski narod, 12. 
november 1918, št. 267, 1, "Madžarska republika. Madžarski aristokratje proti Karlu", Slovenski narod, 
14. november 1918, št. 269, 1, "Iz Madžarske. Budimpešta", Slovenski narod, 15. november 1918, št. 
270, 2, "Pustolovščina Karla Habsburškega", Slovenski narod, 31. marec 1921, št. 72, 4, "Pustolovščina 
Karla Habsburškega", Slovenski narod, 1. april 1921, št. 73, 1–2, "Pustolovščina Karla Habsburškega", 
Slovenski narod, 2. april 1921, št. 74, 1–2, "Tragikomedija Karla Habsburžana", Slovenski narod, 6. april 
1921, št. 76, 1, "Pustolovščin mora biti konec!", Slovenski narod, 25. oktober 1921, št. 240, 1, "Protest 
proti Karlovim avanturam", Slovenski narod, 26. oktober 1921, št. 241, 2; "Habsburška vojaška dikta-
tura na Madžarskem?", Jutro, 31. marec 1921, št. 75, 1, "Kako so se v Pranginsu pripravljali", Jutro, 1. 
april 1921, št. 76, 1, "Izgon Karla Habsburga iz Madžarske", Jutro, 2. april 1921, 1, "Karl noče zapustiti 
Madžarsko", "Habsburg zbira svoje pristaše", Jutro, 3. april 1921, št. 78, 1, "Karlov odhod iz Madžarske", 
Jutro, 6. april 1921, št. 80, 1, "Burna noč Karla Habsburškega", Jutro, 7. april 1921, št. 81, 1, "Karl 
Habsburg maršira!", Jutro, 22. oktober 1921, posebna izdaja, 1, "Karl Habsburg zopet na Madžarskem", 
Jutro, 23. oktober 1921, št. 251, 1, "Karl in Zita Habsburg ujeta", "Demonstracija vseh političnih strank 
proti Habsburgu", Jutro, 25. oktober 1921, št. 252, 1–3, "Katastrofa karlističnega puča", "Kako je Karel 
odpotoval iz Švice", Jutro, 26. oktober 1921, št. 253, 1–2. 

56 "Ljubljana, 25. oktobra", Jutro, 26. oktober 1921, št. 253, 1.
57 "Ljubljana, 22. oktobra", Jutro, 23. oktober 1921, št. 251, 1.
58 "Pustolovščin mora biti konec!", Slovenski narod, 25. oktober 1921, št. 240, 1.
59 "Ultimat", Slovenec, 28. oktober 1921, št. 246, 1.
60 "Ljubljana, 1. aprila", Jutro, 2. april 1922, št. 79, 1; "Excesar Karel umrl", Slovenec, 2. april 1922, št. 76, 1; 

"Smrt Karla Habsburškega", Slovenski narod, 4. april 1922, št. 77, 1.
61 "Smrt Karla Habsburškega", Slovenski narod, 4. april 1922, št. 77, 1.
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S temi besedami so se na Slovenskem spravili z zadnjim habsburškim vla-
darjem.

Posebna izdaja Jutra 
ob drugem poskusu 
Karla Habsbuškega, 
da se vrne na ogrski 
prestol (Jutro, 22. 
oktober 1921)
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Jurij Perovšek

SLOVENES AND THE HABSBURG RULER IN THE WAR YEARS 
1914–1918

SUMMARY

The Slovenes entered the Great War with unambiguous Austrian patriotism 
and loyalty to the Habsburg ruler. In the crisis after the assassination in Sara-
jevo, the two leading Slovenian political newsletters – the catholic Slovenec 
and the liberal Slovenski narod – stressed their conviction in the rightness of 
Austro-Hungarian politics (when the Emperor was "back in the saddle") and in 
the victory of the German and Austro-Hungarian armadas. Later war years did 
not bring any changes. The existence of the Habsburg monarchy and the insti-
tution of the monarch had been self-evident among the Slovenian population 
until their end. This was the way how both emperors and kings – Franz Joseph I 
and Charles I – lived in Slovene national consciousness as embodiments of the 
Habsburg state community. 

Franz Joseph enjoyed the loyalty of his Slovenian subjects until the end of 
his days. Slovenes especially presented their loyalty and devotion at the time of 
the Austrian occupation of Belgrade on December 2, 1914. The city was occu-
pied on the 66th anniversary of Franc Joseph's reign. Dr. Ivan Tavčar, the mayor 
of Ljubljana, had called upon the citizens to hang out the flags in celebration 
of the fall of Belgrade and everyone was happy to respond. Slovenski narod 
reported that "our victorious armada" gave "its supreme leader a valuable gift 
that day: he was given the keys of the capital city of the state, upon which we 
swung our sword first."

The known message of the Slovenian loyalist national ideology "Hrast se 
omaje in hrib, – zvestoba Slovencu ne gane!" (An oak and a hill can stumble – the 
Slovenian loyalty is solid!) was stressed on the front page of Slovenec on August 
17, 1915. The message matched nicely with the Slovenian oath to the Catholic 
Church and Habsburg's reign, which had been renewed two days earlier by the 
pilgrims gathered at the St. Mary's church at Brezje. Later on, the crowd also 
paid tribute to their emperor on his 85th birthday in a nonreligious manner. The 
treasury subsidiary for widows and orphans at the Ministry of Defense issued 
an order to build a "Brambni ščit", a shield made of iron in front of the city hall 
in Ljubljana on the emperor's birthday on August 18, 1915. The highest repre-
sentatives of military, civil and ecclesiastic authorities hammered golden nails 
into the iron plate as a sign of help for the widows and orphans of the lost sol-
diers and as a sign of patriotic love, loyalty, selflessness and enthusiasm from the 
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citizens of Ljubljana towards their homeland and emperor. Dr. Tavčar uttered 
while hammering: "In the name of Ljubljana, that was and will remain Austrian."

During the Austrian reign, Franz Joseph was remembered as a modest 
and selfless man among the Slovenes. He was also seen as their Father, a living 
miracle, a celestial being of the generation who would have his place among 
the most important individuals that Adam's lineage had ever seen. When the 
emperor died on November 21, 1916, the newsletter Slovenec bid him fare-
well to eternity where "he may find a merciful judge and ample payment for his 
good deeds and great suffering that he had to endure in life."

The motto "Zvestoba Slovencu ne gane!" (Slovenian loyalty is solid) had 
echoed throughout the monarchy even under Charles I. On November 21, 
1916, which marked the beginning of his reign, the Slovenes took an oath of 
unbreakable loyalty, love and devotion. Loyalty and devotion in particular were 
being declared at many other occasions as well. On November 28, 1916, the 
Croatian-Slovene representatives club from Graz declared their loyalty and 
devotion during one of their meetings. On January 31, 1917, the Carniolan del-
egation expressed their dynastic loyalty to the new emperor. On July 2, 1917, 
when Charles I declared the general political pardon, the municipal council 
of Ljubljana decided to pass its most devoted patriotic acknowledgement to 
thank the emperor for his good deed. 

Suddenly, everything changed. On August 17, 1918, on emperor's birthday, 
the National council for Slovenian lands and Istria finished with its founding 
meeting. The council was established to express the will of the Slovenian peo-
ple in matters of national self-determination and formation of an independent 
Yugoslav country. The Slovenian political movement progressed towards the 
realization of Slovenian national independence and nationality and culminat-
ed with national self-determination and the formation of a new State of Slo-
venes, Croats and Serbs that occurred on October 29, 1918. 

At the end of October 1918, Slovenes substituted their unbreakable and 
eternal loyalty and devotion to the Habsburg ruler with loyalty to their nation 
as a consequence of all preceding events. At the end of the war, national con-
sciousness became more important than the Habsburgs. Slovenes did a great 
job with eliminating the value of the Habsburgs. Later on, the Slovenian public 
completely rejected its devotion to the emperor from the Austrian days with-
out hesitation. 

The reasons for the new Slovenian attitude towards the former Habsburg 
homeland and its ruler can be found without doubt, but we have to consider 
the steep curve that the historical pendulum had made. On the 10th anniver-
sary of Franz Joseph's death, the liberal newsletter Jutro was the only leading 
political paper that wrote about the late emperor. Everything was more or less 
focused on Charles. It had reported on the end of his reign that happened at 
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the end of November 1918, his two unsuccessful attempts of returning to the 
Hungarian throne in 1921, and the great protest assembly of Slovenian political 
parties against his efforts of restoration, which occurred in Ljubljana on Octo-
ber 25, 1921.

On April 1, 1922, when Charles I died, the Slovenian farewell to the last 
Habsburg who wore the imperial crown was equal to the general opinion that 
Charles was not up to his task. At the same time, they were all unified in the 
fact that he was not a bad man. Slovenski narod wrote extensively about it. The 
newsletter emphasized that from a strictly human point of view "his fate was 
sad and tragic. Charles was a good and noble man, and even as our enemy, he 
deserved a better destiny. He had to atone for all the sins of house Habsburg that 
had piled up over the centuries. The penance was heavy, because it reflected the 
heaviness of its sins. This is a tragic fate for a man who did not deserve it…" With 
these words, all of Slovenian lands made peace with the last Habsburg ruler. 
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Slovenci in velika vojna  
(1914–1918)

Slovenska razdvojenost med zvestobo cesarju 
in željo po narodni avtonomiji

Gregor Jenuš
Dr., arhivist, znanstveni sodelavec 
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Izvleček:
Avtor v prispevku obravnava slovensko doživljanje velike vojne. Predstavi 
nepopisno veselje in nerazložljivo evforijo, ki je med slovensko javnostjo 
zavladala v prvih tednih vojne, ter 'kruto' prebujenje, ki so mu bili Slovenci 
priča, ko obljube o hitrem koncu vojne niso bile izpolnjene. S trajanjem vojne 
in vedno pogostejšimi restrikcijami, ki jih je uvedlo vojno gospodarstvo, hkrati 
pa tudi z naraščanjem števila žrtev vojne je pojemalo tudi zaupanje v cesarja, 
državo in se končno sprevrglo v množično podporo uresničitvi želja po 
slovenski narodni avtonomiji. 

Ključne besede: 
velika vojna, evforija, vojno gospodarstvo, Majniška deklaracija, narodna 
avtonomija

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije
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Velika vojna, ali "svetovni kaos" kot jo je poimenoval poročnik Fran Malgaj v 
svojih spominih, je v svetovni in tudi slovenski zgodovini pustila globoko zare-
zo, ki do tedaj v zgodovini vojskovanja v takšni obliki ni nastopala.1 V doteda-
njih vojnih spopadih so bili v vojno stanje vključeni le vojaki na bojnih poljih, 
preostalo prebivalstvo pa vojne vihre dejansko ni neposredno doživljalo ali 
nosilo njenih posledic. Velika vojna tako prvič ni prizadela in uničila le družin 
vojakov ali ljudi v neposredni bližini bojišč, marveč je prizadela tudi kraje, ki so 
bili od bojišč oddaljeni več sto kilometrov. Vojna je bila tako neizprosna do vseh 
ravni prebivalstva. Civilno prebivalstvo je posledice vojne čutilo v pomanjkanju 
hrane in drugih življenjskih potrebščin, hkrati pa tudi v kršitvi njihovih oseb-
nih svoboščin, kar je bila posledica uvedbe vojne zakonodaje. Do te vojne tako 
prebivalstvo ni več moglo biti indiferentno. Življenjske razmere so se namreč 
poslabšale za vse družbene sloje.2 

Države, ki so se neposredno vpletle v vojno, so pričakovale, da ta ne bo 
dolgotrajna in izhajajoč iz tega zmotnega mišljenja niso poskrbele za dodatno 
kopičenje zalog življenjskih potrebščin, ampak so menile, da bo vojno mogo-
če preživeti z obstoječimi lastnimi zalogami. To mnenje se je zelo kmalu po 
pričetku vojne izkazalo kot zmotno in je bilo eno od glavnih nosilcev tegob, 
s katerimi se je srečevalo civilno prebivalstvo. Pomanjkanje v oskrbi z živili je 
neposredno poseglo v kvaliteto življenja prebivalstva, saj celotni sistem gospo-
darstva na vojno ni bil pripravljen.3 Predvsem prebivalstvo ni bilo pripravljeno 
na dolgotrajno in totalno vojno, čeprav se tega ob njenem začetku sploh še niso 
zavedali in je sprva nastopila nepopisna vojna evforija.4 Z rastjo pomanjkanja 
pa so rasle tudi napetosti med posameznimi narodi habsburške monarhije, ki 
so zahtevali svoj košček pravic, ki pa jim jih nemški element ni hotel dopustiti. 

Ko je avstrijski prestolonaslednik Franc Ferdinand konec junija 1914 
nameraval obiskati manevre avstro-ogrskih vojaških enot, nastanjenih v Bosni 
in Hercegovini, se je tajna srbska organizacija Črna roka odločila nanj izvesti 
atentat. Črna roka je za to priložnost izurila skupino mladih iz Bosne, ki so v 
Sarajevu na Vidov dan, 28. junija 1914, uspešno izvedli atentat na prestolo-
naslednika ter njegovo soprogo Sofijo, ki bi ga z današnjega vidika brez težav 
okarakterizirali kot teroristično dejanje. Ustrelil ju je atentator srbskega rodu 

1 Fran Malgaj, Vojni spomini 1914–1919 (Maribor, 2009), 84; Petra Svoljšak, "Velika vojna in Slovenci", 
Studia historica Slovenica 9 (2009), št. 2–3, 298 (dalje: Svoljšak, "Velika vojna in Slovenci").

2 Petra Svoljšak, "Slovenci v primežu avstrijske cenzure", v: Velika vojna in Slovenci, ur. Peter Vodopivec 
(Ljubljana, 2005), 109–127 (dalje: Svoljšak, "Slovenci v primežu avstrijske cenzure").

3 Jože Šorn, Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih 1919–1924 (Ljubljana, 1997), 21–25 (dalje: 
Šorn, Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih 1919–1924); Petra Svoljšak, "Leta strahote", 
v:Slovenska kronika XX. stoletja (Ljubljana, 1997), 149–151 (dalje: Svoljšak, "Leta strahote").

4 "Slovenski fantje gredo navdušeno v vojsko", Slovenski gospodar, 30. julij 1914, št. 32, 2.
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Gavrilo Princip.5٬6 Ta umor se je zapisal v zgodovino kot povod za veliko vojno. 
Avstro-Ogrska je Srbiji, ki jo je obtožila, da je zakrivila umor, pričela groziti z 
vojno ter zoper njo zahtevala povračilne ukrepe.7 Pri tem pa je lahko računala 
na brezpogojno podporo zaveznice Nemčije, kakor tudi svojega prebivalstva. 
Avstro-Ogrska, opogumljena z brezpogojno nemško podporo, je začela veča-
ti pritiske proti Srbiji. Srbska kraljeva vlada naj bi se tako morala, na izrecno 
zahtevo Avstro-Ogrske, distancirati od propagande proti habsburški monarhiji, 
kakor tudi ostro obsoditi delovanje monarhiji nasprotujočih sil. Prav tako pa je 
Avstro-Ogrska Kraljevini Srbiji diktirala, da naj bi svoje prebivalstvo, posebno 
pa še oficirski kader in uradnike, opozorila na to, da bo v bodoče proti kršite-
ljem ostro nastopila.8 

Avstro-Ogrska je sestavila seznam desetih zahtev, ki bi jih Srbija morala izpol-
niti do 25. julija 1941, sicer bi tvegala vojno. Srbija bi se tako morala obvezati:

1.  da bo prepovedala vsako publikacijo, ki neti sovraštvo in prezir do 
monarhije in s svojo splošno tendenco nasprotuje njeni glavni terito-
rialni integriteti;

2.  da bo takoj razpustila nacionalistično organizacijo Narodno odbrano 
in da bo enako ravnala z drugimi skupinami v Srbiji, ki delajo propa-
gando proti avstro-ogrski monarhiji, ter da bo ukrenila vse, da ta raz-
puščena društva ne bodo nadaljevala svojega dela pod drugim imenom 
in v drugi obliki;

3.  da bo iz javnega življenja umaknila vse, kar spodbuja oziroma bi spod-
bujalo negativno propagando zoper Avstro-Ogrsko;

4.  da bo odstranila iz vojaške službe in sploh iz uprave vse oficirje in ura-
dnike, ki so se pregrešili s propagando proti monarhiji in katerih imena 
in dela bo cesarska in kraljevska vlada pozneje sporočila kraljevski 
vladi;

5.  da bo sprejela sodelovanje organov cesarske in kraljevske vlade pri 
dušenju subverzivnega gibanja, naperjenega proti teritorialni integri-
teti monarhije;

5 "Dva napada na prestolonaslednika Franca Ferdinanda", Slovenec, 29. junij 1914, št. 144a, 1; "Zločin v 
Sarajevu", Slovenec, 26. julij 1914, št. 167a, 1. 

6 Več o smrti prestolonaslednika Franca Ferdinanda glej: Andrej Rahten (ur.), Žibretova teorija zarote 
(Ljubljana, 2013); Andrej Rahten, Prestolonaslednikova smrt. Po sledeh slovenskih interpretacij saraje-
vskega atentata (Ljubljana, 2014).

7 Internetni vir: Österreichisch-ungarisches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des 
Krieges 1914. (Dunaj, 1915), 15–18. URL: http://www.uibk.ac.at/zeitgeschichte/zis/library/rauchen-
steiner.html. (16.4.2015) (dalje: Österreichisch-ungarisches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke zur 
Vorgeschichte des Krieges 1914). 

8 Dušan Nećak, "Svet v prvi svetovni vojni", Studia historica Slovenica 9 (2009), št. 2–3, 273–276 (dalje: 
Nećak, "Svet v prvi svetovni vojni").
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6.  da bo začela sodno preiskavo proti udeležencem v zaroti dne 28. junija, 
ki so na srbskem ozemlju. Pri tej preiskavi naj bi sodelovali organi, ki bi 
jih imenovala cesarska in kraljeva vlada;

7.  da nemudoma aretira osebe, ki so bile po mnenju avstro-ogrske strani 
vpletene v zaroto;

8.  da prepreči ilegalne prenose orožja in eksploziva preko državne meje 
iz Srbije v Bosno;

9.  da bo cesarski in kraljevski vladi dala pojasnilo o neopravičenem govor-
jenju srbskih visokih uradnikov v Srbiji in tujini, ki se navzlic svojemu 
uradnemu položaju po atentatu 28. junija niso pomišljali v intervjujih 
sovražno se izražati o avstro-ogrski monarhiji;

10.  da bo nemudoma obvestila cesarsko in kraljevo vlado, kako je izvedla 
ukrepe, obljubljene v zgornjih točkah.9

Zahteve so bile napisane tako, da jih svobodna in suverena država nikakor 
ne bi mogla izpolniti. Srbski odgovor na zahteve je prišel pet minut pred izte-
kom roka. Na presenečenje vseh je bila Srbija pripravljena sprejeti vse zahteve, 
izjema je bila le zahteva št. 5, s katero naj bi se Srbija odrekla svoji suverenosti. 
To je bilo za Avstro-Ogrsko dovolj, da je tri dni kasneje, 28. julija 1914, Srbiji 
napovedala vojno. V manifestu Mojim narodom se je na prebivalce Avstro-Ogr-
ske obrnil tudi sam cesar Franc Jožef.10 

Zločinska gonja sega čez mejo, da bi na jugovzhodu monarhije izpodkopala 
temelje državnega reda, da bi narod, kateremu naklanjam v očetovski ljubezni 
Svojo polno skrb, omajala v njegovi zvestobi do vladarske rodovine in domov-
ine, ki bi doraščajočo mladino premotila in jo naščuvala k hudodelnim dejanjem 
blodnosti in veleizdaje. Cela vrsta morilnih naklepov, po načrtu pripravljena in 
izvršena zarota, ki se je strašno posrečila in v srce zadela Mene in Moje narode, je 
daleč vidni krvavi sled tistih tajnih spletk, ki so se započele in vodile iz Srbije. Ta 
neznosna gonja se mora ustaviti, neprestanim izzivanjem Srbije se mora narediti 
konec, ako se naj ohrani čast in dostojanstvo Moje monarhije neomadeževano 
in ako se naj ne prepretresa neprenehoma njen državni, gospodarski in vojaški 
razvoj.
Zaman je naredila Moja vlada še zadnji poskus, doseči ta cilj z mirnimi sredstvi, 
Srbijo pripraviti z resnim opominom, da krene na drugo pot. Srbija je zavrnila 

9 Österreichisch-ungarisches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges 1914, 
15–18.

10 Prav tam. Glej tudi: "Mojim narodom", Slovenski gospodar, 30. julij 1914, št. 32, 3; "Mojim narodom", 
Slovenec, 31. julij 1914, št. 45, 1; "Vojska!", Slovenski gospodar, 28. julij 1914, št. 32a, 1, 2; "Mojim naro-
dom", Gorenjec, 31. julija 1914, št. 31, 1.
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zmerne in pravične zahteve Moje vlade in je odklonila izpolniti, tiste dolžnosti,
kojih izpolnjevanje je v življenju narodov in držav naravna in potrebna podla-
ga miru. In tako se moram odločiti s silo orožja ustvariti neobhodno potrebna 
poroštva, ki naj zagotovijo Mojim državam mir v notranjosti in trajni mir na 
zunaj. V tej resni uri se popolnoma zavedam cele dalekosežnosti Svojega sklepa 
in Svoje odgovornosti pred Vsemogočnim. Preskusil in uvaževal sem vse. Z mirno 
vestjo nastopam pot, ki mi jo kaže dolžnost. Jaz zaupam Svojim narodom, ki so se 
v vseh viharjih vedno v složnosti in zvestobi družili okoli Mojega prestola in ki so 
bili za čast, velikost in moč domovine vedno pripravljeni za najhujše žrtve. 
Jaz zaupam hrabri avstrijsko-ogrski vojni moči, polni požrtvovalnega navdušenja. 
In Jaz zaupam Vsemogočnemu, da podeli zmago Mojemu orožju.11 

Vojna, ki je temu dejanju sledila, ni spremenila le osnovnih naukov v sve-
tovni politiki in ekonomiji tedanjega časa, ampak je podrla tudi stebre starega 
postfevdalnega evropskega reda, ki se je kot relikt še vedno ohranjal in hiral v 
začetku 20. stoletja.12 

Avstro-Ogrska je po vojni napovedi morala v najkrajšem času spremeniti 
temelje svojega gospodarstva in notranje politike ter ju preoblikovati v oboro-
ževalno (ali kar vojno) in preskrbovalno, saj je morala zagotoviti 'zdrave' raz-
mere, ki bi omogočale nadaljevanje vojne. Slednja pa po prevladujočem mne-
nju naj ne bi trajala dlje kot do božiča 1914.13

Avstro-Ogrska je še pred pričetkom svetovne vojne verjela, da država, zato 
ker je iz monarhije izvažala žito in živino, ne bo imela nikakršnih težav z oskrbo 
in da je avstrijsko gospodarstvo in predvsem kmetijstvo stabilno ter lahko pre-
nese pritiske, ki bi jih s seboj prineslo vojno stanje. Vendar so se tedanji analitiki 
ušteli, saj je bila oskrba monarhije skoraj na vseh področjih odvisna od ogrske 
polovice monarhije, ki pa je v letih pred izbruhom prve svetovne vojne iz leta v 
leto zmanjševala pošiljke žita, živine in drugih prehrambnih izdelkov v avstrijski 
del monarhije. Gospodarski razvoj Avstro-Ogrske se je tako že pred vojno obču-
tno poslabšal, kar je mogoče povezati predvsem s pritiskom, ki jih je avstrijsko 

11 Pokrajinski arhiv Maribor (dalje: PAM), serija Avstro-ogrske objave med 1. svetovno vojno: plakati 
(1914–1915), t. e. 31/1, Manifest cesarja Franca Jožefa I. "Mojim narodom" o začetku vojnega stanja, 
plakat, 28. 7. 1914; Österreichisch-ungarisches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte 
des Krieges 1914, 15–18.

12 Eric Hobsbawm, Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914–1991 (Ljubljana, 2000), 65–67; Dušan 
Nećak, Božo Repe, Prelom 1914–1918. Svet in Slovenci v 1. Svetovni vojni (Ljubljana, 2005), 45–83 
(dalje: Nećak, Repe, Prelom 1914–1918).

13 Svoljšak, "Slovenci v primežu avstrijske cenzure", 109–127. Glede sprememb v avstro-ogrskem 
gospodarstvu glej: Šorn, Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih 1919–1924, 22; Gregor Jenuš, " 
Economic Image of Maribor and its Surroundings during World War I", Studia historica Slovenica 12 
(2012), št. 1, 55–78 (dalje: Jenuš, " Economic Image of Maribor and its Surroundings during World 
War I").



G. Jenuš: Slovenci in velika vojna (1914–1918)

306

gospodarstvo prenašalo po aneksiji Bosne in Hercegovine konec 19. stoletja. 
Sočasno s prvimi spopadi v veliki vojni se je monarhija lotila silovite pro-

pagande, ki je imela namen ljudstvu dvigniti moralo in jih pripraviti na vojno 
stanje. Tako je sam cesar Franc Jožef II. v razglasih spodbujal svoje narode, da so 
se udeleževali vojne, s tem pa je spodbujal gradnjo avstrijskega vojnega stroja, 
ki je imel za dolgoročno posledico zlom avstrijske države. V razglasu svojim 
narodom je cesar tako zapisal: 

Bila je Moja najiskrenejša želja, da bi leta, ki so mi še usojena po milosti Božji, pos-
vetil delu miru in da bi Svoje narode obvaroval težkih žrtev in bremen vojne. Toda 
Božja previdnost je odločila drugače. Spletke sovraštva polnega nasprotnika Me 
silijo po dolgih letih miru zagrabiti za meč, da varujem čast Svoje monarhije, da 
branim njen ugled in njeno stališče kot sile, da varujem njeno posestno stanje. Z 
nehvaležnostjo, ki hitro pozabi, je kraljevina Srbija, ki smo jo od prvih početkov 
njene državne samostojnosti do najnovejšega časa, Moji predniki in Jaz podpirali 
in pospeševali, je že pred leti nastopila pot odkrite sovražnosti zoper Avstrijsko-
Ogrsko.
Ko sem po treh desetletjih blagoslovljenega dela miru v Bosni in Hercego-
vini razširil Svoje vladarske pravice na ti deželi, je ta Moja odredba v kraljevini 
Srbiji, koje pravice se nikakor niso kršile, vzbudila izbruhe nebrzdane strasti 
in najsrditejšega sovraštva. Moja vlada se je takrat poslužila lepe predpravice 
močnejšega in je v najskrajnejši prizanesljivosti in dobrohotnosti zahtevala od 
Srbije samo znižanje njene vojske na mirovni stalež in obljubo, da bo v bodoče 
hodila pot miru in prijateljstva.
Isti duh zmernosti je vodil Mojo vlado, da se je omejila na varovanje najvažnejših 
življenskih [sic.] pogojev monarhije, ko se je Srbija pred dvema letoma bojevala s 
turško državo. Temu vedenju se je v prvi vrsti zahvaliti za dosego vojnega name-
na. Nada, da bode srbska kraljevina cenila potrpežljivost in ljubezen Moje vlade 
do miru in da bo izpolnila svojo besedo, se ni uresničila. Vedno višje plameni 
sovraštvo zoper Mene in Mojo rodovino, vedno bolj neprikrito se pojavlja strem-
ljenje s silo odtrgati neločljiva ozemlja avstrijsko-ogrska.14

Avstro-Ogrska in tudi posamezne kronovine ter dežele so tako ob pričet-
ku vojne resnično verjele, da so na vojno dobro pripravljene. Po nezadovolji-
vem srbskem odgovoru na avstro-ogrski ultimat so razglasi in posebne izdaje 

14 PAM, serija Avstro-ogrske objave med 1. svetovno vojno: plakati (1914–1915), t.e. 31/1, Manifest 
cesarja Franca Jožefa I. "Mojim narodom" o začetku vojnega stanja, plakat, 28. 7. 1914; Österreichisch-
ungarisches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges 1914, 15–18; PAM, 
serija Avstro-ogrske objave med 1. svetovno vojno: plakati (1914–1915), t. e. 31/1, Manifest cesarja 
Franca Jožefa I. "Mojim narodom" o začetku vojnega stanja, plakat, 28. 7. 1914.
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časnikov, kakor tudi zvonjenje cerkvenih zvonov prebivalstvu v habsburškem 
imperiju naznanjali, da je njegovo cesarsko-kraljevo apostolsko Veličanstvo 
blagoslovilo zapovedati splošno mobilizacijo. Čeprav je bila uradna avstro-ogr-
ska vojna napoved objavljena šele 28. julija 1914, so množice mož in fantov 
pričele dreti v vojašnice in se prijavljati v vojaške odrede. Njihovo "navdušeno 
drvenje v vojašnice" naj bi bilo dokaz poguma in izredne ljubezni do cesarja 
ter očetnjave ter bojnega duha, ki naj bi prevevalo vse moštvo, od najmlajših 
nabornikov do najstarejših črnovojnikov.15 Evforija, ki je zavladala tudi po slo-
venskih mestih, je bila nerealna ali kar 'bizarna'. Vojake, ki so vstopali v vojaške 
odrede in so odhajali na bojišča, so spremljali, kot da bi "/…/ odhajali na ohcet 
ne v vojno".16 Ivan Hribar je zapisal, da bi tujec, ki "/…/ bi tiste dni prihajal v 
Ljubljano in ne bi vedel za kaj gre, mislil, da je mesto zajela nepopisna sreča".17 
Dejstvo, da so se moški odpravljali v vojno, ki se bo, kot je zapisal Oto Luthar, 
sprevrgla v veliko 'klanje' in dejansko ne bo mogoče govoriti o zmagovalcih ali 
poražencih, ampak le o neizmernem številu žrtev, tedaj še nikomur ni prišlo na 
misel.18 Fran Milčinski je v svojih spominih zabeležil pogovor dveh vojakov, ki 
sta odhajala na rusko bojišče in nista mogla skriti navdušenja nad priložnostjo 
življenja, ki sta jo dobila, da bosta doživela veliko avanturo na bojnem polju. 
"/…/ Le po njih. A to ti pravim, kakih pet pa mi jih vendar moraš še pustiti, kmalu 
pridem za tabo, da veš /…/ Moj kršen duš, ali jih bomo."19 

Ob začetku vélike vojne je v habsburški monarhiji, posebno v avstrijski 
polovici države, pričel veljati sistem izjemnih zakonov, ki so se zaradi poskusa 
notranje preureditve države in okrepitve nemškega značaja monarhije pripra-
vljali že več let. Pričetek vélike vojne so tako Nemci izkoristili za uvedbo zako-
nov, ki so omejevali politično življenje, državljanske pravice in povečali vlogo 

15 Reinhard Bösch, Die Haltung der südslawischen Soldaten des österreich-ungarischen Heeres im Ersten 
Weltkrieg. Eine Dokumentation, dargestellt nach den Gefechtsberichten der Infanterie (Dunaj, 1982), 
71–73; Miha Sluga, Kot Triglav nikdar ne umahne Slovencu vdanost cesarju ne usahne. Slovenski voja-
ki med prvo svetovno vojno – lojalnost in dojemanje vojne v njihovih avtobiografskih zapisih [diplom-
sko delo] (Ljubljana, 2007), 23 (dalje: Sluga, Kot Triglav nikdar ne umahne Slovencu vdanost cesarju ne 
usahne). 

16 Jože hameršak, Skoz prvo svetovno (Ljubljana, 1994), 7. 
17 Nećak, Repe, Prelom 1914–1918, 87
18 Oto Luthar, 'O žalosti niti besede.' Uvod v kulturno zgodovino velike vojne (Ljubljana, 2000), 114, 115. 
19 Fran Milčinski, Dnevnik 1914–1920 (Ljubljana, 2000), 47 (dalje: Milčinski: Dnevnik 1914–1920). 
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vojske v javnem življenju.20,21

Na to opozarja okrožnica avstrijskega predsednika vlade grofa Karla 
Strügkha s konca julija 1914. Grof Strügkh je v njej naročal vodstvom vseh 
avstrijskih kronovin, najvišjim predstavnikom vlade in njim podrejenemu ura-
dništvu, naj … 

/…/ spodbujajo prebivalstvo ne glede na stan, narod in veroizpoved, v duhu 
združevanja moči vseh dobromislečih patriotičnih elementov, k izražanju domov-
inske ljubezni v besedi in dejanju. Prebivalstvo naj spodbujajo k požrtvovalnemu 
in prostovoljnemu sodelovanju pri vseh ukrepih, ki služijo zavarovanju, razvoju 
in učinkoviti uporabi oborožene sile.22 

Grof Strügkh je v navodilih razmišljal tudi o tem, kako naj bi državni organi 
ravnali s tistimi elementi v državi, ki Nemcem niso bili naklonjeni. 

Z enako smotrno odločnostjo je treba nastopiti proti tistim elementom in uničiti 
njihov razdiralni vpliv, ki iz političnih ali kakršnihkoli drugačnih razlogov ostaja-
jo mlačni ali pa so celo sovražni oboroženi sili v državi, in državi v tem za domov-
ino odločilnem in usodnem času. Pričakujem, da boste proti tem elementom 
postopali z nezlomljivo energijo in neizprosno strogostjo in da boste vi sami in 
prav tako vsi drugi organi vašega upravnega področja pri tem izrabili vse dane 
možnosti. V tem pogledu, kakor sploh na celotnem področju državne uprave, 
se morajo umakniti v ozadje vsi tisti oziri, ki bi v normalnih razmerah utegnili 
imeti samostojno upravičenost, čisto v ospredje pa morajo stopiti smotri, kat-
erih uresničitev se zdaj začenja z močjo orožja in zato stojijo v ospredju interesi 
oborožene sile.23 

20 Pleterski Janko, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Viri 1 (Ljubljana, 1980), 7; 
Svoljšak, "Slovenci v primežu avstrijske cenzure", 109–127; Svoljšak, "Velika vojna in Slovenci", 300, 301; 
Gregor Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski. Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru od 
konca 19. stoletja in v prevratni dobi (Maribor, 2011), 40, 41 (dalje: Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski).

21 Prva skupina izjemnih zakonov je bila izdana med 25. in 31. julijem 1914. Ukrepi so obsegali vladne 
uredbe, ki so razglasile izvajanje izrednih določil, ki so omogočala razveljavitev temeljnih osebnih 
pravic prebivalcev avstro-ogrske monarhije. Odpravljena je bila osebna svoboda, nedotakljivost sta-
novanja, pisemska tajnost, svoboda združevanja in zborovanja, izražanje mnenja in seveda svoboda 
tiska (Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Viri 1, 6; Jenuš, Ko je Maribor 
postal slovenski, 40).

22 Christoph Führ, Das k.u.k. Armeeoberkomando und die Innenpolitik in Österreich 1914–1917 
(Gradec–Dunaj–Köln, 1968) (dalje: Führ, Das k.u.k. Armeeoberkomando und die Innenpolitik in 
Österreich 1914–1917), 26–27; Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Viri 
1, 7. 

23 Führ, Das k.u.k. Armeeoberkomando und die Innenpolitik in Österreich 1914–1917, 26–27; Pleterski, 
Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Viri 1, 8. 
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Samovoljno uveljavljanje tako imenovanih nepisanih pravil je učinek voj-
nega absolutizma še dodatno zaostrilo. Janko Pleterski meni, da je bil vojni 
absolutizem v osnovi uperjen proti vsem državljanom habsburške monarhije 
enako. V resnici pa so bili v večnarodnih deželah monarhije prizadeti predvsem 
nenemški narodi. To je še posebej veljalo za Slovence na Štajerskem in Koro-
škem. Nemško nacionalistično meščanstvo je preko državne civilne in vojaške 
oblasti predvsem v prvih mesecih vojne izvajalo zelo obsežne akcije proti Slo-
vencem in njihovim političnim prizadevanjem.24 

Strügkhova okrožnica je pomenila veliko spodbudo in hkrati tudi najširše 
pooblastilo izvršnim državnim organom za njihove akcije proti vsem nenem-
škim elementom v državi. Ti ukrepi so bili različni po obsegu in silovitosti, 
enotni pa so bili v svojem namenu in ta je bil: zatreti narodnopolitična gibanja 
habsburških Slovanov in zavarovati prastare nemške pravice (Herrenrechte).25 

Veliko bolj kot zakoni, ki so omejevali javno življenje in sodstvo, so pre-
bivalstvo prizadeli zakoni, ki so urejali preskrbo. Država je julija 1914 sprejela 
več zakonskih predpisov, ki so njeno gospodarstvo pripravili na vojno stanje. 
Že 1. avgusta 1914 je država sprejela prve zakone, ki so neposredno posegli na 
področje gospodarstva in so omejevali izvoz različnega blaga ter zagotavljali 
preskrbo prebivalstva. Ministrstvo za notranje zadeve je tako strogo prepove-
dalo kakršno koli izvažanje prehrambnih izdelkov (kakršni so moka in mlinar-
ski izdelki, žito, sočivje, riž, kakor tudi živali in živilskih izdelkov).26 Tako si je 
država s cesarjevim ukazom zagotovila pravico izvajanja "/…/ popisovanja zalog 
neobhodno potrebnih reči". Po razglasitvi cesarjevega ukaza so tako morali vsi 
pridelovalci, prodajalci, lastniki skladišč in prometna podjetja, ki so se ukvarjala 
s proizvodnjo ali prodajo prehrambnih izdelkov, političnemu okrajnemu  nad-
zorniku prijaviti svoje zaloge. V primeru, da bi se tem ukrepom upirali, je država 
seveda imela pripravljene tudi represivne ukrepe z denarnimi kaznimi v višini 
1.000 kron ali 3 meseci zaporne kazni. 27 

Država se je zavedala težavne situacije v kmetijstvu, ki je, zaradi odho-
da moških na fronto, imelo težave pri pospravljanju svojih pridelkov. Da bi 
pospešili pospravljanje pridelkov in seveda preprečili goljufanje pri spravlja-
nju poljščin, potrebnih za zagotavljanje preskrbe vojske, je država s posebnim 
cesarskim ukazom, objavljenim 5. avgusta 1914, naložila, da so uvedli posebne 
nadzornike, ki so imeli nalogo organizacije dela, hkrati pa so izvajali nadzor 

24 Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Viri 1, 7; Pleterski Janko, Prva odlo-
čitev Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domačih tleh med vojno leta 1914–1918 (Ljubljana, 1971), 
19, 20 (dalje: Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo); Lojze Ude, Boj za Maribor in Štajersko 
Podravje v letih 1918/19 (Ljubljana, 1960), 142.

25 Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo, 30, 31.
26 Državni zakonik, št. 192/1914.
27 Državni zakonik, št. 194/1914.
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nad potekom dela. Kot primer lahko navedemo mariborski okraj. Po poročanju 
časnika Slovenski gospodar je bil za mariborski okraj odgovoren ravnatelj dežel-
ne sadjarske in vinarske šole Fran Zwitter. Kot komisar za spravljanje pridelka 
je imel Zwitter nalogo, da je zagotovil zadostno delovno silo za učinkovito in 
hitro pospravljanje pridelka. Izhajajoč iz cesarjevega ukaza je tako delovno silo 
lahko pridobil tudi med mladimi v šolah ali v zavetiščih. Razmeroma hitro se 
je tako pričela tudi propaganda med šolsko mladino, katere namen je bil, da 
bi pomagali pri reševanju krize v poljedelstvu, hkrati pa se udeleževali varče-
valnih ukrepov.28 Šolska mladina je tako s sklepom šolskega ministrstva dobila 
navodilo, da je morala sodelovati pri spravljanju poljskih pridelkov, v kolikor bi 
s tem kmetom olajšali delo. Zwitter je tako lahko iz šolskih zavodov na poljsko 
delo napotil predvsem otroke, starejše od 10 let. Glede na potrebe so mestne 
občine tako lahko prilagodile izvajanje pouka ali ga celo odpovedale. To je 
veljalo predvsem za mestne otroke, medtem ko je za otroke ruralnih področji 
že od začetka vojne veljalo, da so lahko otroci kmetov tudi predčasno zaključili 
šolsko leto, če so morali družini pomagati pri delu na poljih.29 

Oktobra 1914 je vlada s cesarjevim ukazom dobila pooblastila, ki so ji 
dejansko dajala proste roke pri uvajanju potrebnih mehanizmov za pospeševa-
nje gospodarskih razmer, zlasti pa kmetijstva, industrije, trgovine in obrti. Sle-
dnje je pomenilo, da naj bi prebivalstvo splošno varčevalo z denarjem in naj ne 
bi, če to ne bi bilo nujno potrebno, varčevalo z denarnimi sredstvi. Tako naj se 
ne bi izvajale nepotrebne (predvsem pa ne nenadzorovane) kupčije s posestvi, 
živino. Prav tako se je država lotila dobičkarjev, ki so poskušali z vojnim stanjem 
in pomanjkanjem zaslužiti. S cesarskim ukazom se je tako izrekla proti oderu-
štvu in kot možno kazen predvidela celo izgon iz države.30 

Že konec julija 1914 si je država zagotovila kontrolo nad civilnim prebival-
stvom, ko je s cesarsko uredbo podredila vojaškemu sodstvu vse civilne osebe, 
ki so bile obtožene političnih deliktov, kot so veleizdaja, žaljenje cesarsko-kra-
ljeve družine, kršenje javnega reda in miru, dejanja proti vojaškim osebam ali 
ogrožanje zmage v vojni (v to kategorijo so uvrščali tudi oviranje pospeševanja 
vojnega gospodarstva). Čeprav so bila v primeru sojenja civilnim osebam voja-
ška sodišča primorana uporabljati splošni kazenski zakonik, je bil postopek 

28 "Važne komisije v vsaki občini", Straža, 10. avgust 1914, 3; "Spravljanje poljskih pridelkov, okraj 
Maribor", Slovenski gospodar, 27. avgust 1914, 5; "Za nadzornike pri setvi in spravljanju pridelkov!", 
Slovenski gospodar, 10. september 1914, 5; Državni zakonik, št. 199/1914; Državni zakonik, št. 
200/1914; Himmelreich, Namesto žemlje črni kruh, str.16.

29 "Šolski otroci naj pomagajo pri delu na polju", Slovenski gospodar, 18. marec 1915, 5.
30 Državni zakonik za kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru, št. 274/1914, Državni zakonik, 

št. 275/1914; "Neupravičeno dvigovanje cen živil", Straža, 17. avgust 1914, 4. Glej tudi: "Posojilnice in 
vojska", Slovenski gospodar, 27. avgust 1914, 3; "Pozor živinorejci!", Slovenski gospodar, 10. september 
1914, 5; "Za nadzornike pri setvi in spravljanju pridelkov!", Slovenski gospodar, 10. september 1914, 5.
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vendarle vojaški. Država je prav tako določila posebne oblastne pravice vrhov-
nega armadnega poveljnika. Armadni poveljnik je na območju politične uprave 
za varovanje vojaških koristi dobil pravico izdajati uredbe in ukaze v delovnem 
območju deželnih predstavnikov. Za dežele s slovenskim prebivalstvom (Kranj-
sko, Štajersko, Koroško in Primorsko) je bila uredba uveljavljena po italijanski 
vojni napovedi 23. maja 1915. Brez posebne napovedi je to pomenilo, da je za 
te dežele pričel veljati režim tako imenovanega 'območja armade na bojišču'.31 
In prav vojna napoved s strani Kraljevine Italije je pomenila dokončno stre-
znitev tudi za civilno prebivalstvo, da so bile 'romantične' predstave o vojni in 
njenem hitrem koncu povsem zgrešene.

Deset mesecev po izbruhu velike vojne in prvič od napoleonskih vojn 19. 
stoletja so bojišča dosegla slovensko etnično ozemlje. Potem ko je Italija 26. 
aprila 1915 z antanto podpisala sporazum, t. i. londonski pakt, so italijanske 
enote že 24. maja 1915 prekoračile italijansko-avstrijsko mejo in izpeljale prve 
napade, ki so imeli namen zasesti Kobariško kotlino.32 Avstro-ogrske enote, ki 
so bile določene za varovanje mejnega območja in so bile podrejene nadvojvo-
di Evgenu Avstrijskemu, sicer poveljniku jugozahodne fronte s sedežem v Mari-
boru, so se "/…/ v skladu s poveljem umaknile", da bi bile žrtve na habsburški 
strani v teh prvih dneh spopadov čim manjše. Italijanske enote so zabeležile 
le manjše uspehe, avstro-ogrske enote pa so jih uspele uspešno zadrževati na 
območju Krna, tolminskega in goriškega mostišča.33 

Le teden dni po prvih spopadih na novem italijanskem bojišču je 30. maja 
1915 nadvojvoda Friderik Maria Albreht Wilhelm Karel Avstrijski na poveljnike 
vseh avstrijskih oboroženih sil naslovil poziv, v katerem je ostro obsodil italijan-
sko vojno napoved in izdajo ter jih bodril k mobilizaciji svojih moči.34

Po desetmesečnem boju proti Rusiji, Srbiji in Črni gori v trenutkih, ko je naša 
zmagovita vojska tik pred tem, da porazi naše sovražnike na severovzhodu, 
nam je šibak in zahrbten italijanski napad vsilil novo vojno. Z največjo možno 
intenzivnostjo je potrebno sedaj izkoristiti zanesljivo vojaško moč in voljo naših 
oboroženih sil, da naredimo konec nasilnim in krvavim bojem proti Rusiji in da 
dodelimo zasluženo kazen strahopetnim roparjem na jugozahodu. 

31 Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Viri 1, 6; Svoljšak, "Velika vojna in 
Slovenci", 301; Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski, 40. 

32 Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), AS 252, Cesarski in kraljevi 7. oz. 28. topniški polk, t. e. 3, Daten 
über die neun Schlachten am Isonzo sowie dazwischen erfogte grössere Kämpfe. 1916, 1; Petra 
Svoljšak, "Kronologija vojne pri Gorici 1915 –1917", Studia historica Slovenica 9 (2009), št. 2–3, 345 
(dalje: Svoljšak, "Kronologija vojne pri Gorici 1915 –1917"). 

33 ARS, AS 252, Cesarski in kraljevi 7. oz. 28. topniški polk, t. e. 3, Daten über die neun Schlachten am 
Isonzo sowie dazwischen erfogte grössere Kämpfe. 1916, 1.

34 ARS, AS 356, t. e. 6, Appell an Führer aller Grade anlässlich Eingreifens Italiens in den Krieg. 31. 5. 1915. 
1.
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Z dobro vero se obračam na preizkušene poveljnike naših oboroženih sil in 
vojaških enot s pozivom, da vzdržijo v neomajnem zaupanju in da svojo železno 
voljo prenesejo na svoje vojake; da zberejo svojo celotno energijo in bogate vojne 
izkušnje, da bomo izpolnili našo veliko nalogo. Pričakovati moramo dolgotrajno 
vojno z veliko napori. Naša domovina bo te napore nosila z veliko vnemo, saj v 
dobri veri in zaupanju polaga svojo usodo v roke naših oboroženih sil in flote.
Naši poveljniki so soočeni s pomembno nalogo. Na podlagi njihovih bogatih 
izkušenj, pridobljenih v številnih bitkah, morajo ohranjati našo vojaško moč in 
prepreči nepotrebne izgube naših vojakov, saj jih bodo potrebni za našo zmago 
v končni bitki. /…/ Nadaljevati moramo s preudarnostjo in umirjenostjo. /…/ Naš 
uspeh je mogoče doseči le s tesnim sodelovanjem pehote in topništva.35 

Iz nadvojvodovega dopisa je mogoče razbrati, da je Avstro-Ogrska opusti-
la misel, da bo vojna hitro končana, prav tako pa tudi njegovo zavedanje, da 
jih je na novonastali jugozahodni fronti čakala težka preizkušnja. Pričakovanja 
nadvojvode Friderika so se izkazala za resnična. Južni del italijanskega bojišča 

35 ARS, AS 356, t. e. 6, Appell an Führer aller Grade anlässlich Eingreifens Italiens in den Krieg. 31. 5. 1915. 
1, 2.

Ob Doberdobskem jezeru, 24 cm možnar 'ADAM', 1916 (AS-1201/70/7, Zbirka Franc Uršič, Fotografije s 
I. svetovne vojne, Soška fronta – leto 1916)
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je tvorila 90 km dolga soška fronta, ki je v vojno neposredno vpletla slovensko 
etnično ozemlje, ki je med letoma 1915 in 1917 prestalo kar dvanajst srditih 
bitk in se zaradi težkega terena izkazalo za eno najtežjih bojišč velike vojne. 
Slednje je mogoče trditi tudi za žrtve. Žrtve soške fronte so bile velikanske. Več 
kot pol milijona ljudi je izgubilo življenje. Italijanske oborožene sile so utrpele 
skoraj polovico svojih celotnih izgub v veliki vojni le na soški fronti.36,37

Posledice vojne vihre – letalski napadi, obstreljevanje s težko artilerijo – 
je neposredno občutilo tudi civilno prebivalstvo zaledja soškega bojišča, ki je 
bilo pregnano z območja sicer razrušene Goriške. Ti pregnani prebivalci so kot 
begunci iskali zatočišča tudi v slovenskih mestih, kar pa je imelo za posledico, 
da so v mestih, kjer je zaradi vladnih restrikcij že tako vladala napeta situacija, 
vnašali dodatne tegobe. Slednje pa je postajalo neznosno za prebivalstvo, med 
katerim je vse pogosteje prihajalo do trenj, ki so se neredko končala s fizični-
mi obračuni. Tako so npr. kmetje, po poročanju časnika Slovenski gospodar, 
v mestih pogosto postajali tarča jeze mestnega prebivalstva, ki je v kmečkih 
trgovcih videlo oderuhe, ki so izkoriščali vojno za navijanje cen in dobiček.38 

Slovensko prebivalstvo je tako tekom vojne do države postajalo vse bolj 
nezaupljivo, saj so menili, da jih je država izkoriščala zgolj za dosego svojih 
ciljev, ni pa se zmenila za njihove potrebe in želje. Postajalo je vse bolj očitno, 
da so Slovenci imeli vojne, države in uradnikov vrh glave. Vse pogostejše mobi-
lizacije slovenskega prebivalstva v avstro-ogrske vojaške enote in širjenje nasi-
lja nad pripadniki slovenskega naroda so vzbujale nezaupanje. Predvsem pa so 
Slovenci kljub dejstvu, da so aktivno sodelovali v vojni in avstro-ogrskih voja-
ških odredih, dejansko veljali za državljane drugega reda.39,40 

Grof Arthur Poltzer-Hodiz, šef kabineta cesarja Karla I., je ob koncu vojne 
menil, da se je vojno stanje v deželah s slovenskim prebivalstvom dejansko 

36 ARS, AS 356, t. e. 6, Appell an Führer aller Grade anlässlich Eingreifens Italiens in den Krieg. 31. 5. 1915. 
1, 2; Svoljšak, "Velika vojna in Slovenci", 305.

37 Z italijanskim vstopom v vojno so bili na soško bojišče poslani tudi polki s slovenskimi vojaki. V težkih 
razmerah so se tako borili pripadniki 17. pehotnega polka (imenovani tudi Kranjski Janezi), 47. peho-
tnega polka, 87. pehotnega polka in 97. pehotnega polka (Svoljšak, "Velika vojna in Slovenci", 305).

38 "V obrambo kmečkega ljudstva", Slovenski gospodar, 15. april 1915, 1.
39 Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo, 30; Janez Cvirn, "Der Avstroslavismus und die 

Slovenen", v: Der Avstroslavismus. Ein verführtes Konzept zur politischen Neugestaltung Mittleeuropas, 
ur. Andreas Moritsch (Dunaj–Köln, 1996), 78–82 (dalje: Cvirn, "Der Avstroslavismus und die 
Slovenen").

40 Le redki Nemci so bili v tedanjem času sposobni videti, kam je državo dejansko vodilo nemško 
napadanje in poniževanje Slovencev in ostalih slovanskih narodov monarhije. Avstrijski zgodovi-
nar Ludwig Brügel je tako že leta 1925 menil, da je bil čudež, da so bili slovanski narodi in njihovi 
predstavniki v svojih interpelacijah in protestih proti Nemcem tako 'zmerni', saj naj bi se v vseh letih 
nagrmadila "/…/ orjaška gora ogorčenja in sovraštva" (Ludwig Brügel, Geschichte der österreichischen 
Sozialdemokratie. Band V. (Dunaj, 1925), 280).
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izkoristilo za obračun z 'notranjim sovražnikom'.41 

Čeprav do izbruha vojne Nemci v Avstriji nikakor niso imeli izrazite nadoblasti, 
se je to v trenutku, ko je vojna izbruhnila, spremenilo. Le naravno je bilo, da smo 
se vojskovali na strani našega močnega nemškega zaveznika. Predsednik nemške 
vlade Bethmann-Hollweg pa je zagrešil veliko napako, da je govoril o 'odločilnem 
boju med Germani in Slovani'. Mnenju močno nerazsodne množice je dal s tem 
javen izraz. Prav zaradi tega je, žal, ta beseda našla močan odmev. Izgovorjena od 
avtoritativne strani, je povzročila popolno zmedo in učinkovala na obe strani, na 
nemško in slovensko, v največji meri razdražljivosti. To je bil prvi korak za raz-
kosanje monarhije, cilj naših sovražnikov. Visoki vojaški poveljniki so se takoj 
ravnali po načelu 'boja Nemcev proti Slovencem' /…/ Škoda, ki jo je povzročila 
vojaška 'Justicia' v vojni, je naravnost nepregledna.42 

Sodba šefa kabineta cesarja Karla I. grofa Arthurja Poltzer-Hodiza je ume-

41 Arthur Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, aus der Geheimmappe seines Kabinettschefs (Zürich, 1929), 142–
143 (dalje: Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, aus der Geheimmappe seines Kabinettschefs); Pleterski, Politično 
preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Viri 1, 7.

42 Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, aus der Geheimmappe seines Kabinettschefs, 142–143; Pleterski, Politično 
preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Viri 1, 7.

Na laškem letališču v Campo Formido, 1917 (AS-1201/71/38, Zbirka Franc Uršič, Fotografije s I. 
svetovne vojne, Soška fronta – leto 1917)
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stna, vendar je hkrati tudi zelo pristranska. Krivdo za nastalo situacijo je namreč 
pripisovala zlovešči vlogi vojaškega poveljstva in vojaškemu pravosodju, ne pa 
tudi avstrijski civilni oblasti, ki ji ni mogoče odrekati, da je nosila del krivde. 

Jugoslovanski klub43 je 16. junija 1917 v uvodu svoje prve interpelacije v 
državnem zboru zaradi preganjanja Slovencev v avstrijskih deželah izpostavil, 
da so Nemci s svojim ravnanjem škodovali ne le Slovencem, ampak tudi sami 
sebi in habsburški monarhiji.44 

Vojna je slovenskemu ljudstvu prinesla grenka razočaranja, katerih nasledkov 

43 JUGOSLOVANSKI KLUB predstavlja združenje slovenskih, hrvaških, istrskih državnozborskih poslan-
cev. Nastal je 25. maja 1917. Predsednik kluba je bil dr. Anton Korošec, podpredsednik pa dr. Matko 
Laginja. Ostali člani kluba so bili: dr. Dušan Baljak, dr. Ivan Benkovič, Juraj Bainchini, Mihael Brenčič, 
dr. Melko Čingrija, Franc Mešman, dr. Ante Dublić, Josip Fon, Josip Gostinčar, dr. Anton Gregorčič, 
Ivan Hladnik, dr. Vincenc Ivčević, dr. Franc Jankovič, Evgen Jarc, Josip Vergil Perič, Franc Pišek, Josip 
vitez Pogačnik, dr. Lovro Pogačnik, dr. Vladimir Ravnihar, Ivan Roškar, dr. Otokar Rybař, dr. Ante 
Sesardić, dr. Josip Smodlaka, Vekoslav Spinčić, dr. Karel Verstovšek, dr. Božidar Vukotić in dr. Ante 
Tresić-Pavičić. Klub je zastopal ideje južnih Slovanov in v obliki mirovnih manifestacij poskušal dose-
či narodno avtonomijo južnoslovanskega življa. Na prvi seji državnega zbora 30. maja 1917 je cesarju 
Karlu I. predstavil nacionalne zahteve Slovencev, Hrvatov in Srbov, živečih v monarhiji, v manife-
stu, imenovanem 'Majska deklaracija' (Josip Jerič, "Narodni svet", v: Slovenci v desetletju 1918–1928. 
Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), 145 
(dalje: Jerič, "Narodni svet"); Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo, 31–32).

44 Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo, 30–31.

V naših postojankah pred Štivanom, 1917 (AS-1201/71/46, Zbirka Franc Uršič, Fotografije s I. svetovne 
vojne, Soška fronta – leto 1917) 
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ni mogoče dovolj oceniti. Takoj od začetka sovražnosti so civilne in vojaške 
oblasti preganjale slovensko ljudstvo z vsemi sredstvi, izpostavile so ga najhujšim 
ponižanjem. In to vse brez stvarnega vzroka: ta preganjanja v resnici izvirajo bod-
isi iz najglobljega nezaupanja in zlobnega čustvovanja do našega naroda, bodisi 
iz popolnega nepoznavanja našega položaja. Poglavitni nagib teh preganjanj je 
v sovraštvu, ki ga gojijo proti nam, v sovraštvu, ki vlada celo v vladnih krogih. 
To sovraštvo je dobilo najbolj odvratne oblike. Slovenski narod trpi in se bojuje 
vedno za svojo domovino, toda vpraša se, zakaj država, ki jo brani za ceno svoje 
krvi in ki ji žrtvuje svoje imetje, ni sposobna kaj storiti spričo takšne sramote, pri-
zadejanje državi zvestemu ljudstvu.45 

 Če so Slovenci, podobno kot pripadniki drugih habsburških narodov, zače-
tek vojne še pozdravljali in javno izražali zvestobo cesarju in državi, se je s tra-
janjem vojne to vzdušje spremenilo in se sprevrglo v odkrito zahtevanje pravic 
po narodni avtonomiji. Slednje se je izkazalo zlasti v trenutku ponovne obno-
vitve parlamentarnega življenja, ki ga je cesar Karel napovedal za pomlad 1917. 
Južni Slovani so vstopali v novo dobo avstrijskega ustavnega življenja z vsem 
zavedanjem odgovornosti do lastnega naroda in avstro-ogrske države. Izhaja-

45 Prav tam, 30–31.

Razstreljeni most pri Avčah, 1917 (AS-1201/71/68, Zbirka Franc Uršič, Fotografije s I. svetovne vojne, 
Soška fronta – leto 1917)
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joč iz ogromnih izgub in žrtev, ki sta jih hrvaški in slovenski narod pustila v 
vojni za potrebe zaščite države, so pričakovali, da bo krona slovensko-hrvaško 
lojalnost nagradila s popolno združitvijo južnoslovanskih narodov, živečih v 
monarhiji, v avtonomno državno telo.46 30. maja 1917 so južni Slovani, zbrani v 
Jugoslovanskem klubu, na zasedanju državnega zbora izrazili svojo zahtevo po 
notranjem preoblikovanju habsburške monarhije in zahtevali narodno avto-
nomijo na "/…/ na podlagi narodnega principa in hrvaškega državnega prava".47

Reakcije Nemcev na jugu Avstrije so bile seveda ostre in jih je spremljal 
narodni šovinizem.48 

Zahteva po uvedbi avtonomnega državnega telesa Slovencev, Hrvatov in Srbov 
oziroma možna združitev Slovencev v posebno narodno enoto preko historičnih 
meja avstrijskih kronovin [je] za Nemce na jugu Avstrije popolnoma nesprejem-
ljiva /…/ in jo bomo z vsemi razpoložljivimi močmi preprečevali. /…/ Omenjene 
zahteve bi pomenile uničenje ne le Nemcev na jugu Avstrije, marveč bi državi 
preprečile dostop do Jadranskega morja, kot tudi zaprle trgovino na Balkan in 
Bližnji vzhod.49

Popolna nepripravljenost države k dialogu z nenemškimi narodi monarhi-
je, kakor tudi kopičenje porazov v vojni pa so imeli za končno posledico, da se 
je slovenski narod odločil, da bo svojo prihodnost iskal zunaj monarhije.

46 Feliks J. Bister, "Delovanje dr. Antona Korošca od Majniške deklaracije do 1. 12. 1918", Zgodovinski 
časopis (1990), , št. 1, 76–79. 

47 "Eine südslawische Kundgebung", Deutsche Wacht, 30. maj 1917, št. 43, 1; "Otvoritev avstrijskega 
državnega zbora", Straža, 1. junij 1917, št. 43, 2; Gregor Žerjav, Die nationale Abgrenzung im Süden 
(Zagreb, 1917), 5; Feliks Bister, 'Majestät, es ist zu spät Majestät, es ist zu spät...' . Anton Korošec und die 
slowenische Politik im Wiener Reichsrat bis 1918 (Wien–Köln–Weimar, 1995), 217–221.

48 "Eine Kundgebung des deutschen Volksrates für Untersteiermark", Deutsche Wacht, 25. avgust 1917, 
št. 65, 1; "Wohin steuern wir?", Deutsche Wacht, 25. avgust 1917, št. 65, 1; "Deutscher Volksbund 
für Understeiermark", Deutsche Wacht, 25. avgust 1917, št. 65, 2; "Errichtung eines südslawischen 
Volksausschusses", Deutsche Wacht, 25. avgust 1917, št. 65, 3; "Ein Autonomieministerium", Deutsche 
Wacht, 1. september 1917, št. 66, 1; "Die Marburger Unterschriftensammlung der Los von Österreich", 
Marburger Zeitung, 18. januar 1918, št. 15, 3.

49 "Eine Kundgebung des deutschen Volksrates für Untersteiermark", Deutsche Wacht, 25. avgust 1917, 
št. 65, 1; "Errichtung eines südslawischen Volksausschusses", Deutsche Wacht, 25. avgust 1917, št. 
65, 3; "Ein Autonomieministerium", Deutsche Wacht, 1. september 1917, št. 66, 1; "Die Marburger 
Unterschriftensammlung der Los von Österreich", Marburger Zeitung, 18. januar 1918, št. 15, 3.
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Gregor Jenuš

SLOVENES AND THE GREAT WAR (1914–1918)
Slovenian Division between Loyalty to the Emperor 
and a Wish for National Autonomy

SUMMARY

While already engaged in the first skirmishes of the Great War, the Austro-Hun-
garian monarchy also embarked on a fierce propaganda offensive, the purpo-
se of which was to raise the people's morale and prepare them for war. Franc 
Joseph II himself had encouraged his nations with announcements to parta-
ke in the war, which helped built the Austrian war machine and, in the long 
term, led to the collapse of the Austrian state. After the unsatisfactory Serbian 
response to the ultimatum, Austria-Hungary officially declared war on Serbia 
on July 28, 1914. The consequence of the war declaration and the issuing of a 
general mobilization order were masses of men and boys starting to pour into 
the barracks, applying for military detachments. Their enthusiastic reaction 
was supposed to be proof of courage, tremendous love for the emperor and 
the "fatherland" and of the combat spirit which permeated the ranks from the 
youngest recruits to the oldest "blacktoops". The euphoria, which ruled over 
Slovenian cities, was surreal and quite bizarre. Soldiers who had been joining 
military detachments and leaving for the battlefield were escorted as if they 
were attending a ball, without even considering the fact that many of them 
would return in a coffin, if at all, or would suffer permanent consequences. In 
such a war, into which they went full of excitement, we cannot discuss victors 
or losers but only the immeasurable number of casualties.

Nine months after the outbreak of the Great War, and for the first time since 
the Napoleonic wars of the 19th century, the battlefields also reached Slovenian 
ethnic territory. After Italy signed a secret deal with the Entente in London 
on April 26, 1915, Italian troops started crossing the Italian-Austrian border 
already on May 24, 1915, thus initiating the first offensives on the new front, in 
history known as the Isonzo front. The 90-kilometer Isonzo front was the site 
of twelve fierce battles between 1915 and 1917. Because of the difficult terrain, 
it turned out to be one of the toughest battlefields of the Great War. The same 
could be said about the casualties. There were enormous losses on the Isonzo 
front; almost half a million people lost their lives there. The Italian armed forces 
suffered almost half of all of their losses in the Great War on the Isonzo front. 

The consequences of the war – the plane attacks, shelling with heavy artil-
lery – were also felt directly by the civilian population. With general shortage 
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and increased fleeing of people from the front to the interior of the Slovenian 
territory, the pressure on the civilian population was mounting. With the con-
tinuation of the war, the Slovenian population grew distrustful as they believed 
the state is only using them to achieve its goals and did not care about their 
needs and wishes. It became increasingly obvious that Slovenes had been fed 
up with the war, state and officials. With more and more frequent mobiliza-
tions of the Slovenian population into the Austro-Hungarian units and with 
the spread of violence over Slovenes, a lot of distrust was generated. Slovenes, 
like other members of the Hapsburg nations, had greeted the war and publicly 
proclaimed their loyalty to the emperor and the country, but as the war had 
progressed, the mood changed and turned into public demands of rights and 
national autonomy. The complete lack of will for a dialog on the side of the 
state, but also mounting defeats in the war, ultimately resulted in the decision 
of the Slovenian nation to look for a future outside of the monarchy. 
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UDK 94(436)"1916/1918":929Karel I, avstrijski cesar
          341.32(436) "1916/1918" 
1.02 Pregledni znanstveni članek

Mirovna pobuda cesarja Karla I: 
Misija Sixtus

Tamara Griesser-Pečar
Dr., docentka

Zuckerkandlgasse 38-44/2, A – 1000 Dunaj, Avstrija
e-pošta: tamara.griesser@gmx.at

Izvleček:
Ko je cesar Karl prevzel oblast, je želel doseči mirovni sporazum še preden bi 
se izkazalo, da je položaj sil osi brezupen. Bilo je več mirovnih iniciativ. Najbolj 
obetaven poskus je bil s pomočjo njegovih svakov Sixtusa in Xavierja, princev 
Bourbon-Parma. Ta sta navezala stike z odgovornimi francoskimi in angleškimi 
politiki. Na skrivaj sta dvakrat potovala v Laxenburg in se dogovorjala z cesarjem 
Karlom in njegovim ministrom za zunanje zadeve, grofom Ottokarjem 
Czerninom. Po prvem potovanju sta se vrnila z zelo eksplozivnim pismom, v 
katerem se je cesar med drugim zavezal, da bo podpiral "upravičene zahteve 
Francije do Alzacije in Lorene". Pogajanja niso bila uspešna. Leta 1918 je po 
Czerninovem nediplomatskem govoru izbruhnila t. i. afera Sixtus, ki je končala 
z objavo cesarjevega pisma s strani francoskega ministrskega predsednika 
Georgea Clemenceauja. Posledice v domači in tuji javnosti so bile uničujoče.

Ključne besede:
mirovna pobuda centralnih sil, cesarica Zita, Sixtus in Xavier Bourbon-Parma, 
grof Ottokar Czernin, George Clémenceau, Benedikt XV., Tamas Erdödy, 
Alexandre Ribot, separatni mir, Viljem II., Alzacija-Lorena, afera Sixtus

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 15 (2015), št. 2, 321–336, 32 cit., 2 sliki
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in nemški, povzetek nemški)
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V nasprotju z nemškimi zavezniki avstrijski cesar Karl I. (1887–1922) že kot 
prestolonaslednik (nadvojvoda Karl Franc Jožef) ni verjel v zmago centralnih 
sil. Zato je že takrat iskal stike, ki bi prispevali k temu, da bi se končalo preliva-
nje krvi. Tik pred prevzemom oblasti – cesar Franc Jožef je umrl 21. novembra 
1916 – je poslal papežu Benediktu XV. koncept mirovne pobude centralnih sil 
s prošnjo, da vpliva na udeležence vojne na obeh straneh, "da bo konec tega 
strašnega boja, ki pokriva Evropo s krvjo in solzami".1 In v svojem prvem mani-
festu kot cesar, 22. novembra 1922, je napovedal: "Storiti hočem vse, da zausta-
vim strahote in žrtve vojne čimprej, da zopet pridobim težko pogrešani blago-
slov miru svojim narodom /…/"2 To je bil tudi edini stavek v tem manifestu, ki je 
bil resnično njegov. Še v zadnji avdienci, 8. novembra 1918, je cesar Karl izjavil 
profesorju Josefu Redlichu: "Vedno sem želel samo mir, in še kako je to bil moj 
cilj."3 To je potrdil tudi v spominih, ki jih je napisal v emigraciji: "Moje prizade-
vanje od vsega začetka, ja tudi od začetka moje vlade, je bilo osredotočeno na 
dve točki:na notranji mir in na zunanji mir."4

Seveda je bil cesar Karl, ko je prevzel prestol, osebno neobremenjen, ker 
ni sodeloval pri odločitvah, ki so leta 1914 privedle do izbruha prve svetov-
ne vojne. Po atentatu se je mudil v družinski vili Wartholz pri mestecu Reiche-
nau. Tam je čakal na cesarjev poziv, ki pa ga ni bilo. O ultimatu Srbiji je izvedel 
iz telefonskega pogovora s svojo banko. In čeprav ga je to izredno prizadelo, 
je lahko pozneje nastopil kot nekdo, ki si ni naprtil nobene krivde za izbruh 
vojne. Odgovornost za to je seveda moral prevzeti, ko je prevzel oblast. 

Karl Franc Jožef na Dunaju ni imel nobene opore. Ni bil vzgojen za vlogo, 
ki jo je moral prevzeti po atentatu na svojega strica, prestolonaslednika Fran-
ca Ferdinanda, v Sarajevu, 28. junija 1914. Franc Ferdinand pa je bil izredno 
vpliven mož. Na svojem sedežu na Dunaju v gradu Belvedere je zbral okrog 
sebe krog zaupnikov oz. svetovalcev – članov aristokracije, visokih častnikov, 
politikov, pravnikov.5 O tem krogu se je govorilo kot o paralelni vladi ("Nebe-

1 Kaiser und König Karl I. (IV.). Politische Dokumente aus Internationalen Archiven, ur. Elisabeth 
Kovács, knj. 2 (Wien–Köln–Weimar, 2004), 145‒146 (dalje: Kaiser und König Karl I. (IV.). Politische 
Dokumente). Centralne sile so 12. decembra 1916 poslale antanti mirovno pobudo, ki jo je slednja 
zavrnila. 

2 Arthur Graf Polzer-Hoditz, Kaiser Karl. Aus der Geheimmappe seines Kabinettchefs (Wien, 1980), 
168; Wiener Zeitung, št. 269, Extraausgabe, 22. 11. 1916, 1. Prevod v slovenskih časopisih: Slovenec. 
Slovenski narod, Edinost itd., 23. 11. 1916, na prvi strani.

3 Friedrich Engel-Janosi, "Über den Friedenswillen Kaiser Karls", v: Kaiser Karl I (IV.) als Christ, 
Staatsmann, Ehemann und Familienvater, ur. Jan Mikrut (Wien, 2004), 533 (dalje: Engel-Janosi, "Über 
den Friedenswillen Kaiser Karls").

4 Overovljena kopija, ki je bila predložena v beatifikacijskem procesu (Privatarchiv Habsburg (PAH), 
Heft 1, S. 1).

5 Med njimi je bil tudi slovenski politik in podpredsednik dunajskega parlamenta Josip vitez Pogačnik 
(Andrej Rahten, Prestolonaslednikova smrt. Po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata 
(Ljubljana, 2014), 31). 
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nregierung"). Nadvojvoda sam se je označil za "najzvestejšo opozicijo Njegove-
ga veličanstva".6 Ta delitev oblasti je marsikoga motila, predvsem pa je motila 
cesarja samega. Da se kaj takega ne bi ponovilo, so cesar in njegovi generali 
novemu prestolonasledniku preprečili sodelovanje pri vseh političnih odlo-
čitvah. Potisnili so ga povsem na stran. Bil pa je na fronti in videl neizmerno 
trpljenje in bedo kot posledico vojne, prav zato je želel vojno čim prej končati. 

6 Rudolf Kieszling, Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este. Leben und Pläne und Wirken am 
Schicksalsweg der Donaumonarchie (Graz–Köln, 1953), 97.

Avstrijski cesar Karl 
I. (1887–1922) v 
uniformi (www.bil-
darchivaustria.at/
Pages/ImageDetail.
aspx?p_iBildID=51 
0363. 
Ferdinand Schmut-
zer [Public doma-
in], via Wikimedia 
Commons vom 
Wikimedia Comm-
ons)
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Ob prevzemu oblasti

Ko je Karl I. zasedel prestol konec novembra 1916, je bil potek vojne za Avstro-
-Ogrsko neugoden. Pretila je velika nevarnost, da bo prišlo do splošne lakote. S 
poslabšanjem gmotnih razmer so se stopnjevale nacionalne napetosti, ljudje so 
bili namreč naveličani vojne in vseh negativnih konsekvenc, ki jih je ta prinesla. 
Ne samo na fronti, tudi v zaledju je bilo veliko pomanjkanje marsičesa, kar je 
bilo za življenje nujno potrebno. Protimonarhistične struje so postajale vedno 
močnejše in s tem se je večala tudi nevarnost razpada avstro-ogrske monarhije.

Kmalu za tem, ko je Karl I. prevzel oblast, so centralne sile (12. decembra 
1916) poslale antanti mirovno noto. Ta se je sicer že nekaj časa pripravljala, 
predvsem na pobudo avstrijskega zunanjega ministra Štefana Buriána, vendar 
sta nemška generala Paul von Hindenburg in Erich von Ludendorff zadevo 
zavlačevala, ker sta hotela še vojaško napredovati. Po oceni nadvojvode Karla 
Franca Jožefa, ki ga je cesar Franc Jožef oktobra 1916 poslal v nemški vrhovni 
štab v Pless, je o terminu, kdaj naj bi bila nota poslana antanti, po izjavi nemške-
ga cesarja Viljema II., odločal izključno feldmaršal Hindenburg. Nemško zuna-
nje ministrstvo pa naj bi bilo popolnoma izločeno. Sporočil je tudi, da cesar 
Viljem II. povsem zanemarja slabo gospodarsko stanje in izčrpanost ljudi.7 

Ker centralne sile v noti niso navedle nobenih mirovnih ciljev, so sile antan-
te sumile, da je diplomatska nota samo neke vrste zvijača. V njej je namreč tudi 
pisalo, da se bodo, v kolikor antanta ponujenega miru in sprave ne bo sprejela, 
centralne sile bojevale do zmagovitega konca in bodo pri tem vsako odgovor-
nost pred človeštvom in zgodovino zavrnile. Dne 18. decembra 1918 je ameri-
ški predsednik Woodrow Wilson poslal apel na vse vojskujoče se strani. Novo-
imenovani avstro-ogrski zunanji minister Ottokar grof Czernin (1872‒1932) 
je pobudo, popolnoma v smislu novega cesarja, takoj sprejel in ameriškemu 
državnemu sekretarju Robertu Lansingu celo poslal telegram, v katerem je 
napovedal, da je pripravljen skleniti mir. Podlaga naj bi bila: "Ni zmagovalcev, ni 
premaganih." V tem smislu je predsednik Wilson držal tudi govor pred ameri-
škim senatom 22. januarja 1917.8 

Antanta je 30. decembra, prav na dan, ko je bil cesar Karl I. v Budimpešti 
kronan za madžarskega kralja Karla IV., objavila svoj odgovor. Mirovno pobudo 
je zavrnila, češ da so centralne sile z njo skušale samo odvrniti pozornost od 
svojih lastnih zločinov, namreč podmorniške vojne, deportacij, prisilnega dela, 
kršitev nevtralitete itd. Nekaj dni pozneje, 10. januarja 1917, pa je antanta ozna-
nila svoje vojne cilje. Ti so bili: vrnitev Alzacije-Lorene, obnova Belgije, Srbije in 

7 Tamara Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus. Österreichs Friedensversuch im Ersten Weltkrieg (Wien, 
1988), 28–29 (dalje: Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus).

8 Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus, 19–38.
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Črne gore ter izločitev južnoslovanskih dežel, Slovaške in Češke, romunskih ter 
italijanskih predelov iz podonavske monarhije, avtonomija Poljske, osvobodite 
narodov izpod turškega jarma in izgon Turkov iz Evrope. Z drugimi besedami: 
vojni cilj antante je bil med drugim tudi razpad Avstro-Ogrske.

Odgovor nemškega tabora na diplomatsko noto antante pa je bila 1. febru-
arja 1917 napoved "neomejene podmorniške vojne". Cesar Karl o tem ni bil 
informiran, Nemci so ga obvestili o tej odločitvi šele, ko tega ni mogel več pre-
prečiti. Takoj mu je postalo jasno, da obstaja velika nevarnost, da bodo Združe-

Avstro-ogrski zunanji 
minister Ottokar 
grof Czernin (com-
mons.wikimedia.org/
wiki/File:Ottokar_
G r a f _ C z e r n i n _ - _
Project_Gutenberg_
eText_17998.jpg)
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ne države stopile v vojno na strani antante, kar bi vojno situacijo seveda popol-
noma spremenilo in zmago centralnih sil praktično onemogočilo. Nemški 
general Henning von Holtzendorff je sicer zatrjeval, da bo podmorniška vojna v 
treh do štirih mesecih nasprotno stran prisilila, da sklene mir. Potek vojne je dal 
cesarju Karlu prav. Zgodilo se je, kot je Karl I. predvideval, odločitev nemških 
generalov je bila usodna. Že 3. februarja 1917 so Američani pretrgali diplomat-
ske stike z Nemčijo, 6. aprila pa so napovedali vojno Nemčiji ter 7. decembra 
1917 Avstro-Ogrski. 

Cesar Karl je prosil španskega kralja Alfonza XII. za posredovanje. Ta je bil 
načelno sicer pripravljen posredovati, vendar ne takoj, ker po njegovem mne-
nju čas za to še ni prišel. Predvsem pa je Karl I. pričakoval tudi reakcijo Svetega 
sedeža na pobudo centralnih sil. Ker le-te ni bilo, je bil izredno razočaran. Šele 
iz papeževega pisma, datiranega 20. februarja 1917, ki mu ga je nuncij Valfrè 
di Bonzo predal, je izvedel, da je papež Benedikt XV. noto centralnih sil dobil 
pozno in da je izkoristil vsa sredstva, ki so mu bila na razpolago, da bi prišlo 
do čimprejšnje sklenitve miru. Papež je cesarju Karlu v pismu zagotovil popol-
no podporo pri njegovih mirovnih poskusih.9 Nuncij je poleg tega pri predaji 
diplomatske note cesarju pojasnil, da sta Francija in Anglija nasprotovali vsakr-
šnemu javnemu nastopu papeža v tej zadevi, da pa sta obe sili izjavili, da sta se 
pripravljeni pogajati na podlagi sprejemljivih mirovnih predstav.10 

Avstrijski poslanec v Švici je situacijo mirovnih pogovorov spomladi leta 
1917 karakteriziral tako: 

Nahajamo se v Circulus vitiosus: Če je antanta uspešna in pričakuje uspehe v 
bližnji bodočnosti, je ni mogoče pridobiti za mirovno idejo; če pa smo mi uspešni, 
potem se sliši na nemški strani parola: Za božjo voljo ničesar prehiteti; ničesar 
pokvariti; počakati; mora biti še boljše.11 

Misija Sixtus

Cesar Karl je iskal zveze z odgovornimi francoskimi in britanskimi politiki tudi 
preko svakov Sixtusa in Xavierja, princev Bourbon-Parma. Pozneje se mu je 
očitalo, da je bil popolnoma pod vplivom svoje soproge Zite, princese Bour-

9 Kaiser und König Karl I. (IV.). Politische Dokumente, 158‒159.
10 Kaiser und König Karl I. (IV.). Politische Dokumente,, 145‒146; Elisabeth Kovás, Untergang oder 

Rettung der Donaumonarchie? Die österreichische Frage. Kaiser und König I. (IV.) und die Neuordnung 
Europas (1916‒1922), knj. 1 (Wien–Köln–Weimar, 2004), 206 (dalje: Kovás, Untergang oder Rettung 
der Donaumonarchie?). 

11 Engel-Janosi, "Über den Friedenswillen Kaiser Karls", 534.
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bon-Parma (1929‒1989), in da ga je ona prisilila k tej mirovni iniciativi. To ne 
drži, zakonski par je imel skupne cilje in se je dopolnjeval na poti k uresničitvi 
teh ciljev. 

Ob izbruhu vojne leta 1914 je predstolonaslednik Karl pri cesarju Francu 
Jožefu interveniral, da sta brata cesarice Zite, Sixtus in Xavier, lahko zapusti-
la Avstro-Ogrsko, ker sta načrtovala vstop v francosko vojsko. Franc Jožef je 
razumel, da sta kot Francoza morala izpolniti svojo dolžnost.12 Princa pa nista 
bila samo Francoza in velika patriota, temveč tudi člana dinastije Bourbon, ki 
se je zavzemala za vrnitev dinastije na francoski prestol. Posebno Sixtus je bil 
zelo dejaven, saj je konec maja 1914 na pravni fakulteti pariške univerze Sor-
bonne promoviral z disertacijo Le Traité d’Utrecht et les lois Fondamentale du 
Royaume (Mirovna pogodba v Utrechtu in osnovni zakon kraljestva), v kateri je 
utemeljeval pravico Bourbonov do kraljevskega prestola v Franciji. Po zakonu 
iz leta 1889 pa člani družin Bourbon in Bonaparte niso smeli služiti v francoski 
vojski. In ko sta se pojavila princa Bourbon-Parma na vratih kasarne v Parizu 
(Bois), so ju odslovili. Tudi Rdeči križ ju ni smel sprejeti, ker je bil postavljen 
pod vojaško komando. Iz solidarnosti do Francozov ju tudi Angleži niso bili 
pripravljeni sprejeti v svojo vojsko. Več sreče sta imela v Belgiji, ker je bila bel-
gijska kraljica Elizabeta njuna teta. Sprejeta sta bila torej v belgijsko vojsko. Ker 
pa se je Sixtus na poti k belgijskemu kralju Albertu v vojaškem avtomobilu blizu 
Calaisa težko ponesrečil, se je šele po tritedenskem zdravljenju v bolnici in po 
večmesečnem okrevanju v vili Pianore blizu Viareggia, kjer je v svojem otroštvu 
preživljal poletne mesece, lahko vrnil v belgijsko vojsko. 

Člani družine Bourbon-Parma so imeli zelo dobre medsebojne odnose in to 
se tudi med vojno ni spremenilo. Čez sovražne frontne linije – preko Luksem-
burga in Švice  – so držali zvezo. Princ Sixtus je tako 15. septembra 1914 iz Pari-
za prek Luksemburga pisal svoji sestri, da se mora Avstrija ločiti od Nemčije.13 
Med okrevanjem je premišljeval tudi o bodočnosti habsburške monarhije, ki 
mu je bila zelo blizu, saj je s svojimi starši, brati in sestrami v Nižji Avstriji (Sch-
warzau) preživljal lep del leta. Prav tako je med okrevanjem v vili Pianore pisal 
papežu, da se razpad Avstro-Ogrske lahko prepreči samo s separatnim mirom. 
Papež ga je 23. marca 1915 sprejel v privatni avdienci. Za avdienco pri papežu 
je koncipiral promemoria, ki je ohranjen. Mislil je, da bi bilo mogoče s pomočjo 
papeža doseči mir. Prepričan je bil, da se mora avstro-ogrska monarhija rešiti iz 
objema. Hkrati je menil, da je Nemčija igrala dvojno igro in je že dalj časa pri-
pravljala vojno, Avstro-Ogrska pa ji je morala slediti, ker je bila nanjo pogodbe-

12 Vojna je razdelila družino cesarice Zite Bourbon-Parma. Medtem ko sta bila princa Sixtus in Xavier na 
strani antante, sta brata Felix in Renato služila v avstrijski vojski. Polbrat Elias pa je bil ne samo polkov-
nik v avstrijski vojski, temveč tudi zet generalfeldmaršala avstrijske vojske nadvojvode Friedricha.

13 Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus, 59. 



T. Griesser-Pečar: Mirovna pobuda cesarja Karla I: Misija Sixtus

328

no vezana, prav tako pa so se nemškonacionalni krogi zavzemali za združitev 
Avstrije z Nemčijo.14

Poleg tega je Sixtus s pomočjo vplivnih prijateljev dobil zveze s francoskimi 
vladnimi krogi, ki jim je ravno tako razložil razmere v monarhiji, obenem pa 
tudi poudaril, da je sicer zelo povezan s sestro Zito in svakom Karlom I., da pa 
bo kot Francoz vedno v prvi vrsti zastopal interese Francije.15 

Očitno sta princa Bourbon-Parma zelo uspešno služila v belgijski vojski, saj 
sta 21. maja 1915 iz rok francoskega predsednika Raymonda Poincaréja celo 
dobila odlikovanje, ki ga je predlagal ministrski predsednik Aristid Briand.16 

Ko je po smrti Franca Jožefa Karl prevzel oblast, so francoski politični krogi 
takoj navezali stike s princema Bourbon, ker so vedeli, da imata kot brata cesarice 
Zite prijateljske odnose s cesarjem Karlom, vendar ju takoj še niso spodbujali h 
kakršni koli akciji. Nekako istočasno se je tudi Zita obrnila na svoja brata s prošnjo, 
da vzpostavita zveze s Francozi. Kurir med sestro in bratoma je bila njihova mama, 
vojvodinja Maria Antonia de Bourbon-Parma. Najprej je decembra 1916 preko 
luksemburškega poslaništva pisala sinovoma, da se morajo nujno srečati. Prav 
tako je pisala tudi belgijskemu kraljevemu paru. Iz teh pisem je bilo mogoče raz-
brati, da srečanja ni predlagala zgolj zato, ker je hrepenela po srečanju s svojima 
sinovoma. Vzrok je bil resnejše narave. Res se je potem Maria Antonia na skrivaj 
srečala s sinovoma 29. januarja 1917 v Neuchâtelu v Švici in jima izročila sestrino 
pismo, za katerim pa je stal sam cesar. Zita je brata rotila, naj pomagata Karlu pri 
iskanju miru. Pismo ni ohranjeno in vse, kar o njem vemo, je iz spominov princa 
Sixtusa. Tudi Maria Antonia je prepričevala sinova, da na skrivaj potujeta na Dunaj 
k svaku. Najprej nad tem nista bila navdušena, privolila sta šele, ko je cesar poslal 
svojega zaupnika v Švico. Še prej pa sta informirala francosko vlado.

Cesarjev odposlanec je bil grof Tamas Erdödy, njegov prijatelj iz mladosti. S 
princema Bourbon-Parma se je srečal kar dvakrat, 14. in 23. februarja 1917. Pri-
nesel jima je tajna pisma cesarja, sestre Zite in zunanjega ministra grofa Czerni-
na. Po pogovorih z odgovornimi francoskimi vladnimi krogi, predvsem s pred-
sednikom Raymondom Poincaréjem, sta se princa končno odločila, da bosta 
tvegala pot na Dunaj. Vse je potekalo strogo konspirativno. V bližini Dunaja, na 
gradu Laxenburg, sta se srečala s cesarjem, cesarico in zunanjim ministrom. Poli-
tično brizantno pismo, s katerim sta se končno vrnila v Francijo in v katerem 
je cesar Karl obetal obnovo belgijske samostojnosti, potrditev srbske državne 
samostojnosti in njen dostop do Jadranskega morja, sta 31. marca 1917 predala 
francoskemu predsedniku, ki se je takoj povezal z angleškim kraljem Georgom 
V. V tem pismu je Karl med drugim dobesedno napisal tudi, "da se bo s svojim 

14 Kovás, Untergang oder Rettung der Donaumonarchie?, 124.
15 Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus, 49‒64.
16 Prav tam, 61.
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celotnim vplivom pri svojih zaveznikih zavzel za vračilo upravičenih zahtev 
Francije z ozirom na Alzacijo-Loreno".17 

O avtorstvu tega pisma se je veliko špekuliralo, da slog ne ustreza cesar-
jevemu, saj ta naj ne bi tako dobro obvladal francoščine, da bi lahko napisal 
tako pismo, pa tudi cesarica naj ne bi bila vešča specifičnega političnega izra-
zoslovja. Iz pričevanja princev Bourbon-Parma pa vemo, da je cesar 24. marca 
ves dan pripravljal pravo formulacijo pisma in da se je zaradi tega neprestano 
po telefonu posvetoval z zunanjim ministrom Czerninom.18 Pozneje je Czernin 
sicer trdil, da s tem pismom ni bil seznanjen. Pismo je bilo tudi delno podobno 
konceptu princa Sixtusa, datiranega 18. marca 1917. V zapuščini Aloisa Musila, 
duhovnika, zaupnika in spovednika cesarja in cesarice, pa je bila skopa lastno-
ročna razlaga, da je Musil napisal pisma, naslovljena na princa Sixtusa.19 Ven-
dar do danes ni nobenih dokazov in nobenih pričevanj, da je bil Musil takrat v 
Laxenburgu res prisoten. Seveda tudi ni mogoče izključiti, da je resnično poma-
gal cesarju pri formulacijah, ker se cesar v tej zelo delikatni misiji gotovo ni 
mogel obrniti na svoje dvorne uslužbence in svetovalce. Seveda so špekulacije 
o avtorstvu oz. o tem, kdo je pismo prevedel v francoščino in tako vplival na 
besedilo, brezpredmetne, saj je odločilno, da je cesar Karl pismo podpisal. Tega 
gotovo ne bi storil, če se z besedilom ne bi strinjal – podpisal pa je samo to, kar 
je lahko uskladil s svojo vestjo.

Ko sta princa Bourbon-Parma skušala posredovati mirovne razgovore med 
antanto in Avstro-Ogrsko, je prišlo v Franciji do politične spremembe: vlado 
Aristida Brianda je zamenjala vlada Alexandra Ribota. Ta sprememba je bila 
usodna za mirovno iniciativo cesarja Karla. Še v pozni starosti je cesarica Zita 
označila to spremembo za odločilno za neuspešnost te mirovne misije. Ribot 
je namreč na te skrivne avstrijske mirovne dejavnosti dal zelo malo. Da ga ne bi 
Sixtus prehitel, je na skrivaj pred njim odpotoval v Anglijo in 11. aprila 1917 sre-
čal britanskega premierja Lloyda Georgea. Ko je ta prebral pismo cesarja Karla, 
je začuden vzkliknil: "Ampak to pomeni mir."20 Takoj je hotel odkrito govori-
ti z italijanskim zunanjim ministrom Sydneyjem Sonninom, da ne bi prišlo do 
preloma z Italijo, vendar je Ribot vztrajal, da ostane ta mirovna pobuda popol-
na skrivnost. Pri tem je vztrajal tudi princ Sixtus v vseh svojih pogovorih in to 
iz dveh razlogov. Prvič, da ne bi Nemci prisilili cesarja Karla, da pošlje vojaške 
enote na zahodno fronto ali da začne novo ofenzivo proti Italiji, in drugič, da ne 

17 Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus, 138‒141, 145‒146. Cesar pa je poudaril, da Avstro-Ogrska vztra-
ja pri tem, da Kraljevina Srbija v bodoče prekine vse kontakte do organizacij, kot je npr. "Narodna 
Odbrana", katerih cilj je bil razpad avstro-ogrske monarhije.

18 Sixtus de Bourbon-Parma, L’Offre de paix séparée de l’Autriche (Paris, 1920), 94. Glej tudi: Arthur grof 
Polzer-Hoditz, Kaiser Karl Aus der Geheimmappe seines Kabinettchef (Wien, 1980), 147.

19 Karl Johannes Bauer, Alois Musil. Wahrheitssucher in der Wüste (Wien, 1989), 287.
20 Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus, 181.
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bi spravljal Karlovega življenja v nevarnost. Sixtus je mislil, da obstaja možnost, 
da mu bodo Nemci stregli po življenju. Tako sta se Lloyd George in Ribot dogo-
vorila, da bosta z Italijo sicer govorila, ne bosta pa omenila pisma.21 

Princa Sixtus in Xavier sta še drugič potovala na Dunaj. Situacija se je med-
tem spremenila. S svojo misijo princa v Franciji nista bila uspešna. Prav tako je v 
ospredje naenkrat prišlo italijansko vprašanje. Čeprav so bili pogovori v Parizu 
neuspešni, se princa nista hotela vdati. Držala sta se tega, kar jima je 20. aprila 
dejal angleški premier – če bo Avstro-Ogrska pripravljena predati Trentino in 
Dalmacijo Italiji, bo mogoče Italijo prepričati, da sodeluje na mirovnih pogovo-
rih. Princ Sixtus je 22. aprila v Švici najprej predal cesarjevemu kurirju pismo, v 
katerem je navedel, po katerih točkah naj bi po mnenju Lloyda Georgea Avstro-
-Ogrska morala popustiti. Jadransko morje naj bi ostalo internacionalno, jam-
stvo za prosto trgovino v avstrijskih pristaniščih Trst, Pula, Reka in Neretva. 
Sixtus pa je tudi navedel, da bi lahko habsburška monarhija za dele, ki naj bi jih 
odstopila Italiji, zahtevala referendum. Princ Sixtus je bil (nerazčiščeno je, ali 
sam ali z bratom) 5. maja 1917 že drugič na poti k cesarju Karlu v Laxenburg. 
Prispel je 8. maja zgodaj popoldne. Srečal se je s Karlom I. in z zunanjim mini-
strom Czerninom. Rezultat pogovorov je bilo drugo cesarjevo pismo, datirano 
9. maja 1917, v katerem je cesar omenil tudi, da je dobil mirovno ponudbo Ita-
lije, v kateri so se bili Italijani pripravljeni odreči svojim zemeljskim zahtevam 
na Jadranskem morju, vendar pa ne tudi Južni Tirolski. Karl je poudaril, da na 
ponudbo ne bo , preden ne dobi mirovne pobude s strani Francije in Anglije.22 

Vsekakor tudi to pismo ni prineslo želenega miru. Temu je nasprotovala tako 
nova francoska vlada kot tudi Italija (ne glede na mirovno pobudo Avstro-Ogr-
ski), ker je antanta v t. i. tajni londonski pogodbi 26. aprila 1915 (o kateri Karl 
ni bil poučen) Italiji obljubila Tirolsko do pasu Brenner, pa tudi Slovensko pri-
morje, Trst, Istro in velik del Dalmacije.

Afera Sixtus

Iz mirovnega poskusa, tj. "misije Sixtus", se je zaradi številnih neugodnih okoli-
ščin razvila t. i. "afera Sixtus", ki je do danes predmet divjih špekulacij in lažnih 
obdolžitev. Pravzaprav bi to afero morali imenovati "afera Czernin", saj je 
avstro-ogrski zunanji minister Czernin s svojim fatalnim govorom pred dunaj-
skim občinskim svetom 2. aprila 1918 sprožil buren spor s francoskim predse-
dnikom vlade Georgesom Clemenceaujem. Iz tega pa je končno nastal škandal, 

21 Prav tam.
22 Prav tam, 201.
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ki se je še razširil, ker se je cesar v svoji stiski zatekel k (sicer razumljivi) laži. 
Notranje- in zunanjepolitične posledice te afere so bile usodne, uničile so zau-
panje v pogajalsko sposobnost in diskretnost Avstrijcev – tako pri antanti kot 
pri zaveznikih. Tako je ta afera pospešila razpadni proces avstro-ogrske monar-
hije. Upanje, da bodo poznejše mirovne ureditve upoštevale tudi želje Avstro-
-Ogrske in ne samo predstav emigrantskih predstavništev, je takrat dokončno 
propadlo. Zahodne sile so eksilna predstavništva priznale. In v tem smislu je 
bila "afera Sixtus" prelomnica v usodni zgodovini mirovnih pobud podonavske 
monarhije. Obenem pa je tudi prekrižala račune na strani nekaterih politikov 
antante, da bodo s separatnim mirom spravili centralne sile na kolena.

V zgoraj imenovanem govoru pred dunajskim občinskim svetom je Czer-
nin Clemeceauja ostro napadel. Francoski predsednik vlade se je, tako Czernin, 
"nekaj časa pred začetkom zahodne ofenzive obrnil z vprašanjem na mene, 
če sem se pripravljen pogajati in na kakšni osnovi. Takoj sem sporazumno z 
Berlinom odgovoril, da sem pripravljen, in da ne vidim mirovnih ovir nasproti 
Franciji, razen želje Francije po Alzaciji-Loreni. Odgovor iz Pariza je bil, da na 
tej osnovi ni pogajanj. Na to ni bilo več izbire."23 To so bili stavki, ki so morali 
Clemenceauja razjeziti, posebno zato, ker je zunanji minister prekršil železno 
pravilo diplomacije, tj. da se tajnih pogovorov toliko časa ne razkrije, dokler ne 
pripeljejo do želenih rezultatov. Seveda Czernin ni mislil na pogajanja s prin-
cem Sixtusom, temveč na pogajanja med francoskim majorjem Abelom grofom 
Armandom in Nikolausom grofom Reverterro 2. februarja 1917 v švicarskem 
Freiburgu. Pogovarjala sta se o možnih mirovnih pogovorih med francoskim in 
avstro-ogrskim zunanjim ministrstvom. Avstrijski odposlanec je v imenu zuna-
njega ministra grofa Czernina povedal, da je ta pripravljen na take pogovore s 
francosko stranjo, če Francija odstopi od svojih zahtev po Alzaciji-Loreni. Cle-
menceau pa je preko svojega odposlanca odvrnil, da Francija tega ne namerava 
storiti. S tem so bili nadaljnji pogovori nemogoči.24 

Kot odgovor na Czerninove trditve je v francoskem tisku Clemenceau nato 
namignil, da obstaja pismo cesarja Karla, v katerem je ta obljubil podporo za 
"upravičene zahteve Francije na Alzacijo-Loreno", kar je po njegovem mnenju 
nasprotovalo izjavam Czernina in jih postavilo ad absurdum. Kako naj bi bile 
namreč aspiracije Francije po Alzaciji-Loreni nespodobne in glavni vzrok za 
blokado mirovnega procesa, če je celo avstrijski cesar sam prosil za hiter mir 
in francoske aspiracije označil kot upravičene? Kaj si ob tem sploh lahko obe-
tajo od avstrijske politike? Predvsem pa je moralo Clemenceauja razjeziti, da bi 
lahko v času, ko je bila sovražnost do Nemcev in nepomirljivo vzdušje v Franciji 

23 Fremden-Blatt, Nr. 88, 3. 4. 1918, 1; Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus, 12. 
24 Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA), PA I, Kart. 523, Dunaj, 4. 4. 1918; Griesser-Pečar, Die Mission 

Sixtus, 263. 
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na višku, nastal vtis, da njegovo delovanje ni tako jasno in konsekventno kot 
njegovi nastopi v javnosti, kjer se ga je prilepil pridevek "tiger". 

Karl je obstoj pisma demantiral. Bil je seveda v precepu, saj je bila pri tajnih 
pogajanjih navada, da se jih ne izdaja javnosti. Od vsega začetka je bilo tudi 
tokrat dogovorjeno, da se kontakte med Avstrijo in Francijo, če pridejo v jav-
nost, zataji. Cesar je moral zaupati, da se bo tudi nasprotna stran tega dogovora 
držala, zato sam dogovora ni  smel kršiti. Diplomacija živi od tega, da obstajajo 
tajni kontakti (tudi med sovražnimi stranmi), ki (ne vedno, ampak pogosto) 
rodijo trajne sporazume. Tega avstrijski monarh ni mogel lahkomiselno posta-
viti na kocko. To je pri ocenjevanju seveda treba upoštevati, zato njegovega 
zanikanja ni mogoče tolmačiti kot nečastno dejanje. 

Clemenceau je namesto odgovora na demanti objavil cesarjevo pismo s 
pasažo o Alzaciji-Loreni. S tem je bil avstrijski cesar postavljen na laž. Tako se je 
misija Sixtus klavrno končala, čeprav je bila med prvo svetovno vojno najobe-
tavnejša mirovna pobuda s Francijo in Anglijo.

Vedno znova so se ponavljali tudi očitki, da je cesar Karl (in seveda tudi 
cesarica Zita) izdal nemškega zaveznika. Je Karl s svojim samovoljnim mirov-
nim poskusom res kršil zavezniške obveznosti? To lahko zanikamo. Karl namreč 
ni želel doseči separatnega miru, stremel je po splošnem miru – skupaj z nem-
škim zaveznikom. Pri tem je bil prav tako neuspešen kot pri antanti. Cesar Karl 
je bil samo kot ultima ratio pripravljen skleniti separatni mir, in sicer samo v 
primeru, če bi bila vsaka druga možnost absolutno izključena in če bi bil od tega 
odvisen nadaljnji obstoj monarhije in njenih narodov. Medtem ko med Karlom 
in Zito o tem ni bilo nobenih razhajanj, pa so so bili motivi in cilji Karlovega 
svaka in francoskega patriota Sixtusa povsem drugačni. Njemu je šlo predvsem 
za francosko zmago in nemški poraz, Avstro-Ogrski pa naj se ne bi prizaneslo. 
Ne proti Avstriji, temveč z Avstrijo proti Nemčiji se je glasila parola Sixtusa de 
Bourbon-Parme. To pa bi bilo izvedljivo samo, če bi bila Avstro-Ogrska pripra-
vljena skleniti tajni separatni mir in če bi sile antante na to pristale. 

Bi bil separatni mir v takratnem času in pod takratnimi pogoji res izdaja? 
Morda daje odgovor na to vprašanje pasaža iz govora kanclerja nemškega rajha 
Ottona von Bismarcka 6. februarja 1888. Takrat je rekel naslednje: "Nobena 
velesila se ne more dolgoročno oklepati besedila katerekoli pogodbe v proti-
slovju z interesi lastnega naroda, končno je prisiljena čisto odkrito izjaviti: Časi 
so se spremenili, ne morem več – in to mora pred svojim narodom in sopo-
godbeniki po možnosti utemeljiti. Toda svoj lastni narod pahniti v pogubo, ker 
se slepo drži črke pogodbe, ki je bila podpisana pod popolnoma drugačnimi 
pogoji – s tem se ne bi strinjala nobena velesila."25

25 Die politischen Reden des Fürsten Bismarck, ur. Horst Kohl, Bd. 12 (Stuttgart, 1903), Reichstags vom 6. 
Februar 1888. 
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Dejstvo je, da je avstrijski cesar – in z njim tudi cesarica Zita – naredil vse, 
kar je bilo v človeški moči, da bi skupaj z zavezniki dosegel sporazumni mir 
[Verständigungsfrieden]. Cesar Karl je skušal za to pridobiti nemške zaveznike. 
Nemci niso bili popolnoma nevedni, kaj se dogaja med cesarjevim parom in 
Zitinimi brati. Ko je bil cesar Viljem II. februarja 1917 na Dunaju, mu je Karl 
zaupal, da je izkoristil priložnost in navezal stike z antanto, da bi našel izhod 
iz vojne. Na vprašanje, kdo je posredovalec, mu je Karl odgovoril, da imena 
sicer ne more navesti, da pa garantira za njegovo diskrecijo. Nemški cesar je 
to akceptiral in dal vedeti, da ni potrebno, da avstrijska stran Nemce obvesti o 
vseh korakih, razen če pogajanja privedejo do rezultata. Da pa so Nemci vedeli 
več kot samo to, da se avstrijski cesar pogaja, je med drugim razvidno iz izjav 
zveznega oficirja nemškega cesarja pri avstrijskem cesarju Avgusta von Cra-
mona. V spominih je napisal, da je že pred srečanjem v Homburgu aprila 1917 
vedel za obisk princa Sixtusa in da je to vrhovnemu poveljstvu tudi sporočil.26 
Karl se je trudil, da bi nemške zaveznike pridobil za mirovno iniciativo in se je 
prav zaradi tega tudi peljal v Bad Homburg.27 

Epilog

Obstajal je še epilog. Ottokar grof Czernin je hotel svojega cesarja z izsiljeva-
njem pripraviti do tega, da bi podpisal izjavo, ki je bila očitno neresnična – da je 
pismo, ki ga je Clemenceau objavil, potvorba. Czernin je cesarja prisilil k podpi-
su tako, da je napravil dramatično sceno in mu grozil, da bo informiral Nemce, 
ki bodo zasedli monarhijo. Šel je celo tako daleč, da je grozil s samomorom. 
Cesar je izjavil: " Da sem domovino rešil, sem izročil svojo čast v roke izsiljevalca, 
ampak s podpisom sem obljubil, da se ne bom nikdar, pod nobenimi pogoji, 
zaradi tega podpisa dal izsiljevati pa lahko pride kar hoče, pa če bom iz tega 
imel še tako škodo."28 

Czernin je tudi predlagal, da cesar Karl začasno imenuje za svojega regenta 
nadvojvodo Evgena, ki je bil zelo sposoben feldmaršal. Končno je bil Czernin 
14. aprila prisiljen odstopiti. Nasledil ga je grof Burian. Celo njegovi prijatelji 
in sorodniki so ga zaradi njegove drže ostro kritizirali. Tako je veleposlanik 
Hohenlohe izjavil, da se je Czernin "bedno obnašal". Njegov svak, knez Carl Kin-
sky, je dejal, da bi moral vzeti vse nase, a take veličine ni zmožen.29

26 Avgust v. Cramon, Unser österreichisch-ungarischer Bundesgenosse (Berlin, 1922), 111.
27 Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus, 152‒175.
28 Prav tam, 187‒288.
29 Lothar Höbelt, "Kaiser Karl und sein Außenminister", v: Kaiser Karl I., ur. Heeresgeschichtliches 

Museum (Wien, 2013), 31.
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Pozno opravičilo

Marca 1928 je prejšnja cesarica Zita v baskijskem eksilu (Lequetio), kjer je kot 
vdova živela s svojimi otroki, dobila pismo z nenavadno vsebino. Pisec je bil 
grof Ottokar Czernin, ki se je naprej opravičil, da naslavlja te vrstice direktno na 
"Njeno Veličanstvo": 

Ni odločilno, kako javnost o moji pretekli politični dejavnost misli in sodi, ven-
dar trpim več kot lahko rečem, zaradi občutka, da mi Vaše Veličanstvo prepisuje 
glavno krivdo za razvoj dogodkov in za strašno nesrečo, ki je doletela domovino, 
pokojno Njegovo Veličanstvo [cesarja Karla, op.avtorice] in monarhično idejo. Če 
je že samo ta občutek boleč in moreč, je za mene skoraj neznosen, ker je Vaše 
Veličanstvo samo zaradi tragičnega razvoja dogodkov tako neskončno trpelo. 
/…/ Zakrivil sem velike napake in če bi preteklo lahko popravil, nihče ne bi bil 
srečnejši od mene. Vendar je bil moj namen, da služim ter pomagam cesarju in 
moji domovini, in samo razmere, ki so bile močnejše od mojih moči, so vplivale 
na to, da so mnoga moja prizadevanja učinkovala drugače kot je bilo mišljeno. Pri 
vsem, kar mi je sveto, pa prisežem, da kljub vsem napakam, ki sem jih povzročil, 
nisem nikoli to zakrivil z mala fides. Morda lahko Vaše Veličanstvo spomnim 
kot opravičilo – ne kot moj zagovor –, v kakšnih izredno težkih časih sem bil 
poklican v najvišjo službo, s kakšno neizmerno resno situacijo sem se srečal in 
da moje moči tej situaciji niso bile kos. Kakorkoli že – Vaše Veličanstvo prosim za 
odpuščanje za napake, kakor sem tudi že zaprosil odpuščanja svojega cesarja, ki 
počiva pri Bogu, in prosim Vaše Veličanstvo, da mi verjame, da to pismo podaja 
moje resnične in srčne občutke.30 

Kako pristno je bilo to opravičilo? Pravo opravičilo bi moralo biti javno, kot 
so bili javni tudi številni Czerninovi povojni enostranski prikazi v publikacijah 
in predavanjih. Pismo ni bilo namenjeno javnosti, ostalo je tajno, saj ga cesarica 
Zita ni nikoli objavila. Svojim privržencem je pisala, da "že strogo tajni karakter 
njegovega pisma kaže, da je to privatna prošnja od človeka do človeka, samo 
zato, da najde notranji mir, nikakor pa ni prošnja ministra naslovljena na svoje-
ga pokojnega gospoda cesarja za odpuščanje in popravo krivice." Dodala je še, 
da bo, čeprav z določeno rezervo, Czerninovi prošnji za odpuščanje ustregla in 
da bo zaenkrat o tem pismu molčala, ob polnoletnosti pa bo zadevo predložila 
svojemu sinu Ottonu. Dodala pa je, da mora ob pravem času resnica priti na 
dan: "Grof Czernin je svoje laži in napačne prikaze javno in privatno vsepovsod 

30 Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus, 339‒340. Pismo je iz privatnega arhiva cesarice Zite, ki je bil v 
švicarskem kraju Zizers, kjer je cesarica živela do smrti (marca 1989).
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razširjal, tako mora postati tudi resnica vsepovsod znana, da očisti spomin na 
Njegovo Veličanstvo /…/" 31

Do danes Czerninovo opravičilo ni prodrlo v javnost, celo izredno obsežna 
publikacija političnih dokumentov o delovanju cesarja Karla I., ki jo je izdala 
zgodovinarka Elisabeth Kovács, tega dokumenta ne navaja.32 

Tamara Griesser-Pečar

DIE FRIEDENSINITIATIVE KAISER KARLS I.: DIE MISSION SIXTUS

ZUSAMMENFASSUNG

Im Gegensatz zu den verantwortlichen Politikern des verbündeten Deutsc-
hland glaubte der österreichische Kaiser Karl I. schon als Thronfolger nicht an 
den Sieg der Mittelmächte und wandte sich bereits damals an Papst Benedikt 
XV. mit der Bitte zu vermitteln. Als er den Thron bestieg, wollte er einen Ver-
ständigungsfrieden erreichen, noch bevor die Situation für die Mittelmächte 
aussichtslos würde. Kurz nach seinem Regierungsantritt sandten die Zentral-
mächte am 12.12.1916 der Entente ein Friedensangebot ohne Nennung der 
Kriegsziele. Darin vermutete die Entente ein Kriegsmanöver und lehnte das 
Angebot ab. Deutschland erklärte daraufhin am 1.2.1917 den uneeingeschränk-
ten U-Boot-Krieg. Als Kaiser Karl davon in Kenntnis gesetzt wurde, konnte die 
Entscheidung nicht mehr revidiert werden. Er bat daraufhin auch den spani-
schen König, Alfons XII., um Vermittlung, dieser aber sah den Zeitpunkt dafür 
als noch nicht gekommen an. 

Nach Karls Regierungsantritt traten französische Kreise an die beiden Brü-
der der Kaiserin Zita, Sixtus und Xavier, Prinzen von Bourbon-Parma, heran, 
um die Möglichkeit eines Friedens mit Österreich-Ungarn auszuloten. Unge-
fähr zur gleichen Zeit aber wurde auch das Kaiserpaar aktiv. Zita schrieb im 
Auftrag ihres Mannes ihrem Bruder Sixtus, er möge Kontakte zu den Franzo-

31 Prav tam, 340.
32 Kaiser und König Karl I. (IV.). Politische Dokumente.
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sen herstellen, und ihre Mutter, Maria Antonia, Herzogin von Parma, traf sich 
insgeheim mit ihren Söhnen am 29.1.1917 in der Schweiz. Zweimal kamen die 
Prinzen in der Schweiz auch mit dem Abgesandten des Kaisers, dem Grafen 
Tamás Erdödy, zusammen, der geheime Briefe des Kaisers, des österreichischen 
Außenministers Graf Ottokar Czernin und der Kaiserin Zita mitbrachte. Dann 
fuhren die Prinzen zweimal insgeheim nach Laxenburg bei Wien, wo sie mit 
Karl, Zita und Czernin das Thema erörterten. Nach dem ersten Treffen im Febru-
ar 1917 kehrten sie mit einem politisch hochbrisanten Brief des Kaisers zurück, 
in dem dieser die Wiederherstellung der Souveränität Belgiens in Aussicht stell-
te, außerdem Serbien den Zugang zum Adriatischen Meer versprach und sich 
anbot, sich persönlich bei seinen Verbündeten für "die gerechten Rückforde-
rungsansprüche Frankreichs mit Bezug auf Elsass-Lothringen" einzusetzen. 
In Frankreich gab es aber dann einen schicksalhaften Regierungswechsel. Die 
Regierung Aristide Briand musste der Regierung Alexander Ribot weichen, die 
Friedensbemühungen nicht unterstützte. 

Auch eine zweite Reise der Prinzen und ein zweiter Kaiserbrief brachten 
keine Wende. Daraus entwickelte sich aber die sogenannte "Sixtus-Affäre", 
denn der österreichisch-ungarische Außenminister Czernin hielt vor dem Wie-
ner Gemeinderat eine verhängnisvolle Rede, in der er die Friedensbemühungen 
entgegen jeder Regel der Diplomatie offenlegte und den französischen Mini-
sterpräsidenten, George Clémenceau, angriff. Dieser veröffentlichte dann den 
ersten Kaiser-Brief mit der brisanten Passage hinsichtlich Elsass-Lothringen. 
Die innen-wie außenpolitischen Auswirkungen der Affäre waren verheerend, 
sie zerstörten das Vertrauen in die Verhandlungsfähigkeit und die Diskretion 
der Österreicher – bei den Deutschen auch das Vertrauen in die Bündnistreue, 
obwohl Kaiser Karl die Deutschen, ohne Einzelheiten anzugeben, wohl über 
seine Bemühungen informiert hatte. Graf Czernin erpresste dann den Kaiser 
zu einer Unterschrift unter eine unwahre Behauptung, nämlich die, dass der 
besagte Brief nicht echt sei. Dabei beschwor er einen möglichen deutschen 
Einmarsch in Österreich. Viele Jahre später, im März 1928, entschuldigte sich 
Czernin bei der inzwischen im baskischen Lequeitio lebenden Kaiser-Witwe 
für sein damaliges Vorgehen. 
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Sinopsis:
Prva svetovna vojna je pomenila tudi vstop Slovencev na mednarodno 
prizorišče. Do tedaj velike države, ki so posredno ali neposredno odločale o 
usodi Slovencev, o njih niso vedele kaj dosti. Slovenska usoda po prvi svetovni 
vojni je bila odločena v kontekstu (tajnih) mednarodnih dogovorov, različnih 
kupčevanj v kontekstu pariške mirovne konference, dvomov v slovensko 
nacionalno vitalnost in predsodkov do Slovencev. 

Ključne besede:
trializem, londonski pakt, Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, Kraljevina 
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priključitev Prekmurja k Jugoslaviji, manjšine
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Položaj Slovencev med prvo svetovno vojno

Slovenke in Slovenci so v 20. stoletje v glavnem vstopili še kot Štajerci, Kranjci, 
Korošci, Primorci ali Istrani, v kmečki opravi in na lojtrnikih, čeprav jim tudi 
vožnja z vlakom že nekaj desetletij ni bila tuja, v mnogih slovenskih krajih 
pa se je kadilo iz tovarniških dimnikov. Vendar je večini dnevni čas še vedno 
odmerjala cerkvena in ne tovarniška ura, župnik, župan in učitelj pa so ostale 
glavne avtoritete. Bili so razdeljeni na tradicionalne avstrijske dežele in regio-
nalna identiteta je bila močnejša kot nacionalna. Po popisu prebivalstva leta 
1910 je bilo na ozemlju današnje Republike Slovenije 66,6 % vsega prebivalstva 
kmečkega (leta 1857 še več kot 83 %), poljedelstvo in živinoreja sta dajala 60 % 
narodnega dohodka, od industrije in obrti je na prelomu stoletja živelo le okrog 
11 % ljudi, in sicer največ od rudarstva in železarstva, kovinske, lesne, živilske 
industrije ter gradbeništva.

Avstro-Ogrska ni bila naklonjena slovenskim nacionalnim zahtevam, ne 
nazadnje zato, ker so Slovenci Nemcem zapirali pot do Jadrana in pristanišča 
v Trstu. Kljub temu je specifično večnarodno okolje donavske monarhije, ki 
se je le počasi prilagajalo modernizacijskim trendom zahodnega dela Evrope, 
omogočilo, da so Slovenci poleg pokrajinske oblikovali tudi nacionalno zavest, 
pogosto v ostrih bojih z nemštvom. Priučili so se politične kulture in se nava-
dili na parlamentarizem. Večinoma so bili pismeni in z védenjem, kaj se dogaja 
okrog njih, z dozorelo kulturo in umetnostjo, ki je sledila evropskim tokovom 
in vanje tudi kaj prispevala. 

Strankarska organiziranost in z njo povezani ideološki spori so bili na 
začetku stoletja že nepogrešljiv del vsakdanjika, bolj razgledane družine so 
imele naročen kakšen časopis ٬ na prelomu stoletja jih je izhajalo več kot 120. 
Slovenci so se lahko pohvalili tudi s kakšnimi odmevnejšimi dosežki v znano-
sti, po avstrijskih in nemških univerzah so imeli raztresenih več uglednih znan-
stvenikov. Niso pa uspeli doseči svoje univerze. Zbirali so se v društvih in čital-
nicah in na raznih shodih, hodili v hribe in se zabavali v gostilnah. Naprednejši 
del intelektualcev in politikov je v skladu s tedanjimi razmišljanji v razvitejših 
delih sveta verjel v nepretrgan in neustavljiv znanstveni napredek, ki se je tudi 
na Slovenskem kazal v postopnem uvajanju novih tehnoloških dosežkov, kot 
sta elektrika in plin, novih načinov proizvodnje in prometa in s tem tudi veli-
kih sprememb v socialni strukturi in načinu življenja sploh. Toda slovensko 
gospodarstvo je bilo šibko in koncentracija kapitala majhna. Veliko demograf-
sko izgubo je na prelomu stoletja pomenilo izseljevanje ٬ izselilo se je več kot 
250.000 Slovencev.1 Glavni vzroki so bili v veliki brezposelnosti, a vendar ne 

1 Marjan Drnovšek, Pot slovenskih izseljencev na tuje (Ljubljana, 1991).
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samo v njej. Pri Slovencih, ki so se odločili za izselitev, se je vedno bolj kazala 
tudi želja po višjem standardu, ki ga doma ni bilo moč doseči. 

Rečeno v prispodobi: čas na prehodu iz 19. v 20. stoletje je Slovence zatekel 
nekje na pol poti med vasjo in mestom, z začetim, vendar zapoznelim proce-
som modernizacije.2

Nacionalna zavest je bila na začetku 20. stoletja po eni strani povezana z 
narodnim zanesenjaštvom in občutkom hude ogroženosti, po drugi pa z okre-
pljenim jugoslovanstvom po aneksiji Bosne in Hercegovine in z njim poveza-
nim prepričanjem, da je slovenska prihodnost lahko le v državni povezavi z 
drugimi južnoslovanskimi narodi znotraj Avstro- Ogrske. 

Naš državnopravni program je trializem. Zavzemamo se zanj ne le iz narodnih, 
temveč tudi iz dinastičnih vzrokov, kajti pretežna masa slovenskega ljudstva je 
cesarju zvesta in stremi za veliko, mogočno monarhijo pod žezlom habsburške 
dinastije /…/. Jugoslovanska država v okviru monarhije, obsegajoča Hrvaško in 
Slavonijo, Bosno in Hercegovino, srbske pokrajine Ogrske, potem slovenske in 
hrvaške dežele in pokrajine Cislitvanske osobito Dalmacijo, Primorsko, Kranjsko, 
slovenske dežele Štajerske in Koroške, bi postavila od dne do dne naraščajoče 
jugoslovanske narodne struje v službo dinastične svetovne politike,

je v pismu prestolonasledniku Francu Ferdinandu 25. julija 1909 pisal prvak 
Slovenske ljudske stranke dr. Ivan Šušteršič.3 Jugoslovanstvo se je kazalo tudi v 
drugih oblikah: najbolj radikalno pri preporodovcih, ki so jugoslovansko drža-
vo z enim jugoslovanskim narodom videli izven Avstrije, in s predlogi "vme-
snih" rešitev v obliki raznih (kon)federacij, ki so jih zagovarjali socialdemokrati. 

Pisatelj Ivan Cankar je na pragu vojne, aprila 1913, izrazil vero v "zvezno 
republiko jugoslovansko", v katero bi se združili Slovenci, Hrvati, Srbi in Bolgari, 
vendar se je hkrati tudi zavzel za ohranitev slovenskega jezika in kulture. V pre-
davanju Slovenci in Jugoslovani aprila 1913 v Ljubljani je izrekel tudi besede: 
"Pustimo Avstrijo v njenem lastnem dreku, bodimo kakor Mazzini v Italiji!" S 
predavanjem si je prislužil teden dni zapora.4 

Če pustimo ob strani politično spodbujeno sovraštvo do Srbije ob začetku 
prve svetovne vojne, lahko rečemo, da so bila pri Slovencih pozitivna južnoslo-
vanska čustva gotovo navzoča vsaj od balkanskih vojn dalje. Vodilni slovenski 
časopisi so dogajanje na bojiščih natančno spremljali in zlasti v prvi balkanski 

2 Dušan Nećak in Božo Repe, Prelom:1914‒1918. Svet in Slovenci v prvi svetovni vojni (Ljubljana, 2005).
3 Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič, 1863-1925: pot prvaka slovenskega političnega katolicizma 

(Ljubljana, 1998), 232.
4 Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), Ljubljana, Kazenski spis Ivana Cankarja SI AS 307, Deželno 

sodišče v Ljubljani, Spis Vr. 445/13. 
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vojni izražali simpatije do Srbov in Bolgarov. V drugi balkanski vojni so se slo-
venski časniki postavili na stran Bolgarov in bili kritični do Srbije, predvsem pa 
so obžalovali, da je bilo razdrto prejšnje zavezništvo. Vendar so po drugi strani 
v Srbiji tudi videli dejansko in moralno zmagovalko balkanskega vojskovanja, 
kar je še utrjevalo njen ugled in prestiž.5 Liberalni politik in pisatelj Ivan Tavčar 
si je močno prizadeval za utrditev vezi s Srbijo, predsednika srbske vlade Nikolo 
Pašića pa je rotil, naj neha delati srbsko politiko in naj dela jugoslovansko, kar 
naj bi mu ta tudi obljubil.

 Čeprav je slovenske politične in intelektualne elite v jugoslovanstvo silila 
tudi zgodovinska nuja, je bilo to v osnovi naivno, brez poznavanja kulturnih 
in drugih navad južnoslovanskih narodov, obenem pa je veliki meri izhajalo iz 
težnje po oblikovanju enega jugoslovanskega naroda, saj Slovenci kot samosto-
jen narod naj ne bi imeli možnosti preživetja.6 

Prva svetovna vojna je Slovence prizadela kot posameznike in kot narod. 
Množično so umirali na frontah, pa tudi zaledju, v izgnanstvu in internaciji. Čez 
del slovenskega ozemlja je potekala fronta, ki je za seboj pustila opustošenje. 
Pomanjkanje, lakota, nalezljive bolezni, mobilizacijski pozivi in obvestila o 
smrti so bili del vsakdanjika. Deset tisoč prebivalcev z obeh strani soške fronte 
je bilo razseljenih v razna taborišča po Italiji, Avstriji in Ogrski. Več deset tisoč 
slovenskih vojakov je padlo za državo, ki jim je bila slaba mačeha, vendar so jo 
branili, ker so ٬ vsaj na soški fronti ٬ s tem branili tudi slovensko ozemlje.7 Pro-
tiavstrijska stališča so oblasti preganjale, številne slovenske politike so poslali 
v konfinacijo ali zapor (številni duhovniki, bivši ljubljanski župan Ivan Hribar, 
državni in deželni poslanec Franc Grafenauer, pisatelj Ivan Cankar itd.). Nagla 
vojaška sodišča so stotine Slovencev obsodila na smrt.8 Delo strank je bilo ome-
jeno in nadzorovano, vse oblike sindikalnega in delavskega gibanja ter poli-
tično nezanesljive organizacije so bile prepovedane. Parlamentarno življenje je 
do leta 1917 zamrlo. Slovenske stranke so odločitev avstrijskih oblasti za vojno 
večinoma pozdravile, vendar so se v drugi polovici vojne zaradi nemškega pri-
tiska in težkih razmer začele vrstiti zahteve po miru, boljši oskrbi, socialnih in 

5 Vojska na Balkanu 1912/13. Zbirka člankov o obeh balkanskih vojnah, priredila Anton Sušnik in dr. 
Vinko Šarabon (Ljubljana, 1914).

6 Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo (Ljubljana, 1971).
7 Petra Svoljšak, Soška fronta (Ljubljana, 1994).
8 Austria-Hungary's Effort to Exterminate her Jugoslav Subjects. Speeches and Questions in the parlia-

ments of Vienna and Budapest and in the Croatian Sabor (Diet) in Zagreb, published by the Jugoslav 
Committee in London (London, 1917); Janko Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 
1914‒1917 (Viri št. 1 in št. 2) (Ljubljana, 1980 in 1982); Martin Moll, "Erster Weltkrieg und politische 
Justiz in Österreich-Ungarn. Empirische Befunde aus der slowenischen und deutschschprachigen 
Steiermark", v: Zbornik Janka Pleterskega (Ljubljana, 2003), 252٬283 (glej tudi druga dela istega avtor-
ja); Walter Lukan, "Iz črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo". Habsburška monarhija in Slovenci 
v prvi svetovni vojni (Ljubljana, 2014), 30٬33.
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političnih pravicah. Prej lojalni slovenski vojaki so se začeli upirati. 
V drugi polovici vojne je v ospredje vedno bolj začelo prihajati nacionalno 

vprašanje. Vodilni slovenski politiki so skoraj do konca vojne verjeli v možnost, 
da bodo nacionalno vprašanje lahko rešili znotraj Avstro-Ogrske. Ko se je 
obnovilo parlamentarno življenje, je dr. Anton Korošec 30. maja 1917 v imenu 
kluba jugoslovanskih poslancev v dunajskem parlamentu zahteval demokra-
tično jugoslovansko državo znotraj Avstro-Ogrske. Narodni program, imeno-
van Majniška deklaracija, je sprožil veliko narodno gibanje, javne manifestacije 
in zborovanja ter zbiranje podpisov za deklaracijo.9 

Z Niško deklaracijo srbske vlade z dne 7. decembra 1914 je Srbija kot vojni 
cilj poleg osvoboditve proglasila tudi združitev "vseh naših nesvobodnih bra-
tov Srbov, Hrvatov in Slovencev."10 Izjava je dišala po širitvi Velike Srbije na 
sever, vendar so emigrantski politiki, združeni v Jugoslovanskem klubu, s srb-
sko vlado 20. julija 1917 kljub temu podpisali Krfsko deklaracijo, s katero so se 
izrekli za zedinjenje Srbov, Hrvatov in Slovencev v skupno državo. Ta naj bi bila 
ustavna, demokratična in pod žezlom Karađorđevićev, obsegala naj bi celotno 
ozemlje, na katerem je živel "troimeni jugoslovanski narod", tj. srbski, hrvaški in 
slovenski. Glede notranje ureditve ٬ npr. vprašanje ustave, federativnost ٬ pa je 
puščala stvari nedorečene.11

Mednarodne okoliščine so Slovencem ponujale dve skrajnosti: londonsko 
pogodbo, sklenjeno med Italijo in antantnimi silami 26. aprila 1915, ki je četr-
tino slovenskega ozemlja in skoraj tretjino prebivalstva prepuščala Italiji,12 in 
idealistične točke ameriškega predsednika Wilsonova iz januarja 1918, ki so 
avstro-ogrskim narodom obljubljale pravico do avtonomnega razvoja.13 Ko 
poslednji poskus dvora, zapisan v manifestu cesarja Karla 16. oktobra 1918, 
da bi rešil monarhijo, ni uspel, 14 tudi slovenskim politikom ni ostalo drugega, 
kot da se odločijo za neavstrijsko opcijo. To so simbolizirale besede dr. Antona 
Korošca, tedaj vodilnega slovenskega politika, na avdienci pri Karlu 11. okto-

9 Jurij Perovšek, "Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje", v: Slovenska novejša zgodovina, ur. 
Jasna Fischer (Ljubljana, 2005), 158٬161.

10 Andrej Mitrović, Srbija u prvom svetskom ratu, dopoljena izdaja (Beograd, 2004).
11 Krfska konferencija. Beleške sa sednica vlade kraljevine Srbije i predstavnika jugoslovenskog odbo-

ra, držanih na Krfu 1917 god., na kojima je donesena krfska deklaracija (Beograd, 1924); Bogumil 
Vošnjak, Jugoslovanski odbor v Londonu ‒ ob 25. letnici nastanka (Ljubljana, 1940); Milada Paulova, 
Jugoslavenski odbor (Zagreb, 1925); Dragoslav Janković, Jugoslovensko pitanje i Krfska deklaracija 
1917 (Beograd, 1967).

12 Uroš Lipušček, Sacro Egoismo. Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915 (Ljubljana, 2012) 
(dalje: Lipušček, Sacro Egoismo. Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915).

13 Uroš Lipušček, Ave Wilson. ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919‒1920 (Ljubljana, 2003) 
(dalje: Lipušček, Ave Wilson. ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919‒1920) .

14 Hellmut Andics, Der Untergang der Donau.monarchie. Österreich-Ungarn von der Jahrhundertwende 
bis zum November 1918 (Wien٬München٬Zürich, 1974); Alan Sked, The decline˛fall of the Habsburg 
Empire 1815-1918, sixth impression (London٬New York, 1994).
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bra 1918: "Prepozno je, vaše veličanstvo."15 Odločitev za politično elito ni bila 
lahka. Lojalnost monarhiji je bila za vse sloje, tako za preproste ljudi kot politi-
ke, še posebej pa za vplivno duhovščino, stoletja nekaj samoumevnega. Slova-
nofilstvo je bilo močno. Od slovanskih narodov so jim bili po kulturi in men-
taliteti najbolj sorodni Čehi in Slovaki, a ti so se odločili za svojo državo, poleg 
tega so bili vmes Avstrijci. O južnih Slovanih, zlasti Srbih, so imeli idealizirano 
predstavo, dejansko so jih slabo poznali. Različnost religij je zbujala pomisle-
ke. "Kako hudo bo za nas, ako pridemo pod pravoslavnega kralja, potem ko 
smo zapustili katoliškega cesarja! Deus misereatur nostri," je zapisal knezoškof 
Anton Bonaventura Jeglič 22. novembra 1918, vendar je kasneje tudi priznal, 
da ni videl druge rešitve, sicer bi bili Slovenci ponemčeni.16 Nepopustljivost in 
zagrizenost nemškega sloja v odnosu do Slovencev ni puščala veliko možnosti. 
Enako je veljalo za Madžare. Avstro-Ogrska je razpadala brez volje in vpliva Slo-
vencev. Italijanska vojska je pritiskala. Avstrijski Nemci so zahtevali združitev z 
Nemčijo, kar se je ob koncu vojne zdela realna opcija. Madžarom ni prišlo niti 
na misel, da bi se odrekli slovenskemu ozemlju. Pretilo je razkosanje. Slovenci 
so bili del premagane države, Srbija pa zmagovalka.

Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS), ki so jo avstro-ogrski 
Slovani ustanovili ob razpadu monarhije 29. oktobra 1918 in je trajala do 1. 
decembra, je bila kratkotrajna in prehodna rešitev. V tedanjih notranje- in zuna-
njepolitičnih razmerah ni imela velikih možnosti za preživetje. Spodbudila je 
nacionalna čustva, Slovencem je dala prvo nacionalno vlado in jim omogoči-
la, da so izkazali čut za politični pluralizem in organizacijske sposobnosti.17 Že 
pri vprašanju meja pa se je začelo zatikati. Neodločnost in neinciativnost slo-
venske vlade so popravljali posamezniki, zlasti Rudolf Maister, ki je rešil seve-
rovzhodni del Slovenije, tj. Maribor in Štajersko. Vodstvo Države SHS (Narodno 
vijeće v Zagrebu) se je ٬ še posebej pod pritiskom avstro-ogrskih Srbov ٬ znašlo 
pred vprašanjem, kako se združiti s Srbijo. Dr. Anton Korošec je na pogajanjih v 
Ženevi 9. novembra 1918 dosegel uspeh ٬ dogovor o federativni združitvi, ki pa 
je ostal le na papirju. Narodno vijeće je po zmedeni razpravi 23. in 24. novem-
bra v Zagrebu pristalo na oblikovanje enotne narodne države s centralistično 
ureditvijo in dinastijo Karađorđevićev. Jugoslovansko državno zedinjenje je 

15 Feliks J. Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju: življenje in delo: 1872‒1918 
(Ljubljana, 1992) (izvirna izdaja: Anton Korošec und die slowenische Politik im Wiener Reichsrat (Wien٬
Köln٬Weimar, 1995)). 

16 Anton Bonaventura Jeglič, "Dnevnik 1919" (Ljubljana, 1988), 1444٬1449, in Nova revija, št. 78/79 
(1988), 1736٬1744, ter "Dnevnik 1920", Nova revija, št. 81/82 (1989), 114٬123, in Nova revija, št. 
83/84 (1989), 458٬463.

17 Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo (Ljubljana, 1971) (dalje: Pleterski, Prva odlo-
čitev Slovencev za Jugoslavijo); Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918: študija o slovenski 
državnosti v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998).
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bilo izvedeno 1. decembra 1918 s proklamacijo srbskega prestolonaslednika. 
"Naša avstromadžarska stvarnost se je pijano potrkljala pod prestol Karađorđe-
vićev kakor prazna steklenica piva v smeti," je združitev slikovito opisal hrvaški 
pisatelj Miroslav Krleža.18

 Neugodne zunanjepolitične razmere, nemoč in nespretnost slovenskih 
politikov ter nezainteresiranost srbskih oz. novih jugoslovanskih oblasti so 
imele za posledico, da je Italija dobila zahodni del slovenskega ozemlja, torej 
Primorsko, severni del, torej Koroška, pa je bil izgubljen na plebiscitu. Sloven-
ci so bili postavljeni pred novo stvarnost: živeli so v štirih državah z različni-
mi političnimi sistemi, vsi pa so imeli v osnovi avtoritarno izhodišče in so bili 
v nacionalnem smislu Slovencem nenaklonjeni. Več kot tretjina Slovencev je 
ostala izven matičnega ozemlja, Slovenija pa je ostala brez Trsta, v katerem je 
živelo 57.000 Slovencev. S tem je ostala tudi tem brez najmočnejšega industrij-
skega centra in izhoda na morje. Primorski Slovenci so bili v času med obema 
vojnama načrtno italijanizirani, izpostavljeni fašističnemu nasilju in gospodar-
sko zatirani, zaradi česar se jih je bilo okrog 100.000 prisiljenih izseliti, veči-
noma v Jugoslavijo (okrog 70.000) ali v Južno Ameriko in druge kraje. Kljub 
temu so Primorci uspeli obdržati ٬ javno ali ilegalno ٬ kulturne organizacije in se 
jezikovno in kulturno ohraniti kot Slovenci, bili pa so tudi prvi v Evropi, ki so se 
fizično uprli fašizmu. Slovence v Avstriji so formalno ščitila zaščitna manjšinska 
določila saintgermainske mirovne pogodbe, vendar jih je Avstrija izpolnjeva-
la le deloma. Po anšlusu (zanj so glasovali tudi Slovenci, da bi se izognili očit-
ku o nelojalnosti in posledicam, ki bi jih taka ocena prinesla) se je postopoma 
stopnjeval nacistični pritisk. Končni cilj je bil popolna izselitev in ponemčenje 
koroških Slovencev – nacisti so ta cilj začeli izvajati med drugo svetovno vojno, 
vendar ga niso uspeli uresničiti.19

Način združitve v novo jugoslovansko državo je bil pri Slovencih povezan 
tudi z dilemo o narodni identiteti. 

Komična ali tragična značilnost Slovencev v Jugoslaviji je bila, da so se razdelili 
na dve narodnosti, slovensko in jugoslovansko /…/. V začetku, toda ne za dolgo, 
so bili skoraj vsi Jugoslovani, bodisi iskreno, bodisi iz sramu zaradi nekdanjega 
avstrijstva, bodisi iz oportunizma, 

je tedanje stanje orisal zgodovinar Vasilij Melik in dodal, da se je ob tej cepi-

18 Miroslav Krleža, Deset krvavih let in drugi politični eseji (Ljubljana, 1962), 78; Dušan Nećak, Božo Repe, 
O feldmaršalu Svetozarju Boroeviću de Bojni (Ljubljana, 2010), 20٬21.

19 Dušan Nećak, Božo Repe, Kriza. Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let 
(Ljubljana, 2008).
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tvi večina Slovencev odločila za slovensko smer.20 Če to prevedemo v politični 
jezik, je to pomenilo zagovarjanje avtonomije, ki je Slovenci niso nikoli dosegli 
(zanjo so se zavzemali predvsem v katoliškem taboru), ali pa zagovarjanje inte-
gralnega jugoslovanstva (ki je ostalo glavna značilnost liberalnega tabora). Ne 
glede na razlike in nezadovoljstvo s Kraljevino SHS in nato Kraljevino Jugosla-
vijo, pa so le-to Slovenci sprejemali kot nujen ščit pred germanskim in roman-
skim pritiskom in so se v njej kulturno in ekonomsko okrepili. 

Odnos antantnih sil do Slovencev 

Prva svetovna vojna je pomenila tudi vstop na mednarodno prizorišče. Do 
tedaj velike države, ki so posredno ali neposredno odločale o usodi Slovencev, 
o njih niso vedele kaj dosti. Še največ so vedeli Francozi, pri katerih je nekaj 
diplomatskega spomina ostalo še iz časa Ilirskih provinc in v katere so sloven-
ski intelektualci in politiki polagali velike upe. Francoski diplomatski viri sicer 
res kažejo, da so v ožjih krogih Slovence prepoznavali kot poseben narod, še 
zlasti tam, kjer so imeli zaradi razmejitvenih vprašanj ljudi na terenu (Prekmur-
je, Koroška). Poročila dunajske ambasade, konzulata v Trstu in njihovih pred-
stavnikov v komisiji za plebiscit kažejo dobro poznavanje razmer in slovenskih 
posebnosti.21 Med drugim so zabeležili, da so jezik in slovanske priimke ohranili 
predvsem s pomočjo duhovnikov, ti pa so imeli odločilno vlogo tako na Koro-
škem kot v Sloveniji, pomembno pa tudi v Beogradu, kjer je bil v vladi njihov 
predstavnik duhovnik dr. Anton Korošec.22 Vendar so imeli Slovence za kmečki, 
Nemce pa za vladajoči narod, ki je kulturno in ekonomsko bolj razvit. Jugoslo-
vanski politični vrh in diplomacija sta Francoze videla kot edine prave zave-
znike v mednarodnih odnosih in še posebej pri reševanju mejnih problemov. 
To je npr. izrazil tudi Jovan Cvijić med obiskom Koroške pred plebiscitom, ko 
je francoskim predstavnikom dejal, da so Francozi edini podporniki, Italijani 

20 Arhiv Radia Slovenije, Ivan Cankar in jugoslovanstvo (vodil Tone Partljič), okrogla miza Radio 
Slovenija, tretji program, 7. maj 1986.

21 Ministère des affaires étrangères et du développement international, Les archives diplomatiques 
(Centre des Archives diplomatiques de Nantes), Représentations diplomatiques et consulaires: 
Consulat de France à Trieste (1769٬1941); Représentations de la France dans les organisations et 
les commissions internationales: Commissions de délimitation des frontières issues de la Première 
Guerre mondiale (1919٬1936) ٬ Commissions de délimitation des frontières en Europe, 1917٬1927, 
1935٬1936; Frontières hungaro-yougoslave, bulgaro-yougoslave, albano-yougolave, austro-yougosla-
ve, austro-italienne. 

22 Ministère des affaires étrangères et du développement international: Les archives diplomatiques 
(Centre des Archives diplomatiques de Nantes), Ambassade Vienne, škatla 730, PO/1, 628, Le Délégué 
de la République Française auprès de la comission de Plébiscite de Klagenfurt a M. Millerand, Président 
du Conseil Ministre des Affaires Etrangères. Klagenfurt/Celovec, le 20. Aôut 192. La situation dans la 
zone I(A) du Plébiscite. 
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so jim sovražni (take so bile sicer tudi francoske ocene), Angleži pa naklonjeni 
Avstrijcem. 

 Francozi so bili srbski zavezniki in so na jugoslovanstvo gledali po prin-
cipu širjenja Srbije oz. stvaritve ene nacije po lastnem zgledu. Kraljevino SHS, 
kasneje Kraljevino Jugoslavijo, so videli kot svojega otroka oz. otroka "versajske 
Evrope". Tako kot Britanci so bili prepričani, da je tajne pogodbe treba spošto-
vati in so tudi pri londonskem paktu ves čas zagovarjali stališče, da ga je treba 
uresničiti. Ne sicer čez dogovorjeno ozemlje (kar so poskušali doseči Italijani), 
a na koncu sta prav Velika Britanija in Francija pritisnili na Kraljevino SHS, da je 
podpisala za Slovence pogubno Rapalsko pogodbo. 

Za Veliko Britanijo, ZDA in Rusijo Slovenija ni bila niti geografski niti poli-
tični pojem.

ZDA so med prvo svetovno vojno in ob njenem koncu prvič vstopile v med-
narodno politiko, v kateri so dominirale stare imperialne sile. To je bilo zelo ide-
alistično, a na koncu bolj kot ne v škodo Slovencem. Predsednik Wilson, zgo-
dovinar in univerzitetni profesor, se je zanašal na mlado, ad hoc sestavljeno in 
neizkušeno skupino Inguiry, ki je na višku delovanja štela 126 članov, na pariško 
mirovno konferenco pa je prišla z že izdelanimi stališči, ki jih je bilo potem težko 
spremeniti. O Slovencih kot "nezgodovinskem" narodu ni imela skoraj nikakr-
šnega védenja. Polkovnik Edward House, najtesnejši Wilsonov zaupnik, je bil še 
posebej naklonjen Italijanom, saj je bil fasciniran nad njihovo kulturo. Za Slo-
vence so, potem ko so nekaj izvedeli o njih, menili, da se samo nekaj pritožujejo, 
nič pa niso pripravljeni storiti sami. Korošca je med njunim prvim srečanjem 18. 

Vila, v Rapallu, kje je bila podpisana rapalska pogodba (foto: Božo Repe)
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novembra 1918 House prepričeval, naj vpliva na Pašića, da zaradi grozeče itali-
janske zasedbe Ljubljane ne pošlje srbske vojske na slovensko ozemlje, ker bi to 
lahko izzvalo spopade. Tolažil ga je, da se je bolje sprijazniti z okupacijo katerega 
koli mesta na "spornem" ozemlju, kot pa izzvati konflikt. Če bodo Slovenci tako 
ravnali, bodo simpatije sveta na njihovi strani in na koncu ne bodo nič izgubili. 
Pristajanje na nasvete, kakršnega je House dal Korošcu, in naivno zaupanje v 
ZDA so Slovenci in Jugoslovani pri reševanju mejnega vprašanja drago plačali. T. 
i. "wilsonizem" je bil sicer značilen predvsem za obdobje pred pariško mirovno 
konferenco in prve mesece njenega poteka (do junija 1919), potem pa mu je v 
obdobju do decembra 1919 sledilo oddaljevanje ZDA od evropske politike in 
izolacionizem, v tem kontekstu tudi njihov dokončni odhod s konference. Ven-
dar so bile v prvem obdobju sprejete nekatere ključne odločitve. "Osvobajate 
nas, hkrati pa nas režete na koščke," je bil stavek, ki si ga je Wilson najbolj zapo-
mnil z enega od dveh srečanj s slovensko delegacijo 5. junija 1919 v Parizu. O 
srečanju se je kasneje izražal s simpatijami (na njem je sicer dr. Janko Brejc izre-
kel tudi besede "Ave Wilson, Sloveni morituri te salutant" ٬ "Pozdravljen Wilson, 
umirajoči Slovenci te pozdravljamo"), vendar te simpatije na njegove odločitve 
v zvezi s slovenskimi mejami niso kaj dosti vplivale.23 

 Wilsonov odnos je bil gotovo bistveno manj kolonialen kot francoski 
in britanski. Wilson se je vendarle zavzemal za novo svetovno ureditev in za 
pravico narodov do samoodločbe, toda s svojo politiko ni uspel, končala je v 
ameriškem izolacionizmu. A nazadnje sta pragmatizem in izolacionizem, ki 
je postal vodilo ameriške politike, kar zadeva Slovence, pripeljala do podob-
nih zaključkov, kot so bili britanski. V ameriškem State Departmentu, kjer je 
nastalo več študij o južnoslovanskem vprašanju in o raznih formah južnoslo-
vanske državnosti, npr. Lanseyjeva študija, Puttneyjeva študija, študije skupine 
pod vodstvom Charlesa Seymourja. Največ vpliva so imele že omenjene študije 
skupine Inquiry. Ko je nekako sredi leta 1918 prišlo do spoznanja, da obstoj 
Avstro-Ogrske ni nujen, so se oblikovale tri rešitve: ohranitev Avstro-Ogrske v 
obstoječih mejah, vendar z liberalno vladavino, ki bi priznavala pravice tudi juž-
noslovanskim narodom; združitev vseh Jugoslovanov znotraj Avstro-Ogrske z 
odpravo kraljevin Srbije in Črne gore, kar bi bil glede na članstvo Srbije in Črne 
gore v antanti seveda nesmisel; in nastanek jugoslovanske države kot neodvi-
sne države, vendar brez Slovencev. Ti imajo premočne vezi z Avstrijo, hkrati pa 
tudi drugačen jezik od Srbov in Hrvatov. Po vseh študijah naj bi Trst "naravno" 
pripadal Italiji. Po mnenju Puttneyja naj bi sicer tudi del slovenskega ozemlja 
pripadel taki jugoslovanski državi, vendar brez "ekstremih" slovenskih zahtev 

23 Lipušček, Ave Wilson. ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919‒1920; Lipušček, Sacro Egoismo. 
Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915; Andrej Rahten, Pozabljeni slovenski premier. 
Politična biografija dr. Janka Brejca (1869‒1934) (Celovec‒Ljubljana‒Dunaj, 2002).
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(Trst, Istra), pa tudi sicer naj bi bile notranjeavstrijske dežele, kjer živijo tudi Slo-
venci (z večino na Kranjskem), nukleus habsburške monarhije, zato vključitev 
v jugoslovansko državo ni prepričljiva rešitev. V skupini Inquiry so bolj razmi-
šljali o ustanovitvi več majhnih, neodvisnih južnoslovanskih držav, vendar so 
se porajali dvomi, ali se bodo le-te uspele upirati nemškemu ekspanzionizmu.24 
Nekaj slovenskega ozemlja je sicer uspel rešiti Mihajlo Pupin, ki je ob zlomu 
Avstro-Ogrske kot osebni prijatelj Wilsona, predsednika ZDA, odločilno vpli-
val na ugodno razmejitev jugoslovanskega ozemlja v Banatu, s svojo temeljito 
spomenico o Dalmaciji, Istri in Sloveniji, ki jo je aprila 1919 izročil Wilsonu, pa 
je prispeval, da je večji del Dalmacije pripadel Jugoslaviji. Ko je izvedel, da je 
antanta priznala blejski kot Italiji, je pri predsedniku Wilsonu izposloval (kakor 
sam pripoveduje v uvodu k slovenski izdaji življenjepisa), da je ta preklical svoj 
podpis na že pripravljeni listini. S tem je Pupin rešil t. i. jeseniški trikotnik, Bled 
in Bohinj.25

Tudi za Koroško naj bi pri Wilsonu dosegel kompromisno rešitev dveh 
pasov, od katerih bi del južno od Celovca pripadel Jugoslaviji, severni del pa 
Avstriji. To rešitev, ki jo je sprejel tudi Pašić, pa so takrat tedanji slovenski politiki 
odklonili, računajoč pač, da bodo dobili celotno Koroško.

 Rusija je, tako kot vse velike države, sledila imperialnim ciljem. Neuspehi 
centralnih sil na vzhodni fronti so sicer okrepili diplomatsko moč tedanje car-
ske Rusije, ki je začela aktivno posegati v južnoslovanske razmere, tako tiste 
znotraj Avstro-Ogrske kot zunaj nje. Ker pa so po drugi strani doživljali hud 
pritisk nemške vojske, je bil ruski interes zlasti, da se z vstopom Italije v vojno 
razbremeni vzhodna fronta. Da bi pripravili teren za izpolnitev obljub Italiji, ki 
so se kasneje uresničile z londonskim paktom, so Rusi že septembra 1914, ko 
so se začela intenzivna pogajanja o prestopu Italije na stran antantnih sil, v Trst 
poslali agenta zunanjega ministrstva Vsevoloda Svatkovskega (sicer novinarja 
ruske tiskovne agencije). Ta je slovenske in hrvaške politike nato do aprila 1915 
(sestanek društva Edinost) prepričal, da se bodo vzdržali oboroženega odpora 
v primeru italijanske zasedbe Trsta in Primorja.26 

 Medtem ko so slovenski in drugi vojaki množično umirali na vzhodni 
fronti, sta ruski zunanji minister Sazonov in glavni arhitekt londonskega pakta 
angleški zunanji minister Edward Grey (ob aktivnem sodelovanju in podpori 
ministrskega predsednika Asquitha) slovensko ozemlje dodelila Italiji. Čeprav 
je šlo za zapleteno vprašanje rusko-britanskih odnosov, je bilo v osnovi prepro-
sto: britanska diplomacija se je marca 1915 odločila Rusiji priznati pravico zato, 

24 Prav tam.
25 Mihajlo Pupin, Od pastirja do izumitelja (Ljubljana, 2014).
26 Več o tem: Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo; Lipušček, Sacro Egoizmu. Slovenci v krem-

pljih tajnega londonskega pakta 1915.
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da zasede Istanbul ter Bospor in Dardanele, s čimer je dobila njene koncesije za 
območje severne Perzije in Sueškega prekopa, zlasti pa zato, da se v celoti ugodi 
italijanskim zahtevam. Francozi so se dogovoru pridružili za koncesije v severni 
Afriki. Obe državi sta Rusijo s tem pridobili tudi za to, da ni sklenila separatne-
ga miru z Nemčijo. Car Nikolaj je sicer imel glede ozemelj, dodeljenih Italiji, 
dvome, saj je podpiral Srbe in njihove aspiracije na Jadranu, a Bospor in Darda-
nele so bile zanj "vhod v dnevno sobo".27 Sporazum med Rusijo, Veliko Britanijo 
in Francijo je tlakoval pot londonskemu paktu, ki je bil sklenjen le malo za tem, 
z njim pa se je Italija obvezala, da napade Avstro-Ogrsko. 

V širšem ruskem interesnem krogu so bile sicer tudi pravoslavne države, 
ena od njih je bila Srbija, ki bi dobila Bosno in Hercegovino ter Južno Dalma-
cijo. Hrvati in Slovenci v te načrte ٬ kljub drugačnim zagotovilom primorskim 
politikom ٬ niso bili vključeni. Kar zadeva Slovence, je že liberalni politik, pred 
vojno župan Ljubljane in prepričan slovanofil Ivan Hribar na obisku pri ruskem 
zunanjem ministru Sazonovu leta 1913 ugotovil (kar so kasneje navajali tudi 
drugi, npr. član Jugoslovanskega odbora Franjo Supilo, ki je bil pri Sazonovu 
februarja 1915), da 

ruski zunanji minister Slovence sicer po imenu pozna, da pa sicer o njih ničesar 
ne ve /…/. Vendar je bilo iz dalnjih njegovih pripomenj vidno, da so mu Slovenci, 
dasi se je začel zanje bolje zanimati, po svojem številu in po obsegu ozemlja, na 
katerem stanujejo, preneznaten faktor, da bi pri izvajanju velikopotezne ruske 
politike mogli priti v poštev.28

Hribar je tudi naivno mislil, da je s tem pogovorom rešil Trst. V navedenem 
kontekstu dogajanja v prvem letu vojne se je Rusija nato začela zavzemati za 
dve južnoslovanski državi: eno, sestavljeno iz pretežno pravoslavnih držav s 
Srbijo in pristanišči na južnem Jadranu, in drugo, pretežno katoliško, s Hrvaško 
in pristanišči na severnem Jadranu. Sazonov je bil sicer prepričan, da je zunanjo 
politiko treba voditi brez slovanofilskih čustev, medtem ko so Slovenci računa-
li nanje in jim je bila Rusija potrebna. Višek diplomatskega cinizma tedanjega 
ruskega zunanjega ministra pa je bila izjava leta 1915: "Če bi bilo potrebno, da se 
ruski narod z orožjem bori samo pol dneva, da bi osvobodili Slovence, jaz na to 
ne bi pristal."29 Po letu 1917 ruska politika ni imela več nobenega neposrednega 
vpliva, saj je Rusija sklenila separatni mir, vendar je bila z londonskim paktom 
nepopravljiva škoda za Slovence že narejena. Posredno bi o določenem vpli-

27 Lipušček, Sacro Egoizmu. Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915, 187٬202.
28 Ivan Hribar, Moji spomini, 2. del (Ljubljana, 1984), 75.
29 Gre za izjavo Sazonova dvema srbskima odposlancema (Aleksandar Stanojević in Stanoje Belić) leta 

1915, objavljeno v Đorđe Radenković, Pašić I Jugoslavija, Službeni list SFRJ (Beograd, 1999), 129.
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vu na položaj Slovencev sicer še lahko govorili zaradi sprememb v Rusiji, saj 
so se iz nje preko bivših vojakov na vzhodni fronti širile revolucionarne ideje, 
revolucija pa je preko Madžarske prišla tudi do dela slovenskega ozemlja, tj. 
do Prekmurja. Prekmurje je zaradi ustvarjanja t. i. "sanitarnega kordona" okrog 
boljševiške Rusije z dovoljenjem antante poleti 1919 zasedla vojska novona-
stale jugoslovanske države, to pa je bil tudi glavni razlog, da so Prekmurje nato 
priključili Kraljevini SHS.

Najbolj odločilno vlogo pri londonskem paktu in razkosanju Slovencev pa je 
bržkone imela Velika Britanija. Dolgoletni liberalni ministrski predsednik Herbert 
Henry Asquith (do 1916) se je še posebej trudil za sklenitev londonskega pakta. 
Nanj naj bi v zvezi s tem zelo vplivala tedanja ljubica Venetia Stanley (Asquith je 
bil znan kot velik ženskar), ki ji je napisal več kot 560 pisem, velik del kar s sej 

Brošura o obisku 
britanskega pre-
miera Asquitha 
v Italiji leta 1917 
(Arhiv Imperial War 
Museum, London). 
Neodgovorni in kon-
troverzni Asqutih, 
sicer velik občudo-
valec Italije, ter nje-
gov zunanji minister 
Edward Grey sta zaho-
dno slovensko oze-
mlje dodelila Italiji. 
Britanska diplomaci-
ja se je marca 1915 
odločila Rusiji prizna-
ti pravico, da zasede 
Istanbul ter Bospor in 
Dardanele, s tem pa je 
dobila njene koncesi-
je za območje severne 
Perzije in Sueškega 
prekopa. Ruski pogoj 
je bil tudi, da se v celo-
ti ugodi italijanskim 
zahtevam, zato da 
Italija vstopi v vojno 
na strani antantnih 
sil. Francozi so se 
dogovoru pridružili 
za koncesije v Severni 
Afriki.
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vlade. Nekaj tega je razkril že Uroš Lipušček v knjigi Sacro Egoismo, še več podat-
kov o načinu delovanja Asquitha pa je mogoče dobiti v najnovejši angleški lite-
raturi, čeprav je bilo na sejah kabineta prepovedano delati zapiske. V knjigi Mika 
Webba From Downing Street to the Trenches so npr. objavljeni dnevniški zapiski 
Lewisa Vernona Harcourta, sekretarja za kolonije v Asquithovi vladi, ki plastič-
no kažejo delovanje vlade in značajske like glavnih protagonistov.30 Asquithovo 

30 Mike Webb, From Downing Street to the Trenches (Oxford, 2014).

Knjiga R. W. Seton-Watsona o Balkanu, Italiji in t.i. Jadranskem vprašanju. Britanska politika je, kolikor 
pač je, pred prvo svetovno vojno o Slovencih največ vedela iz del zgodovinarja in publicista R. W. Seton-
Watsona. Watson je sicer vedel, da Slovenci obstajajo, vendar jih ni poznal podrobneje, na slovenskem 
ozemlju ni bil, čeprav je precej časa preživel na Dunaju in tudi na Hrvaškem. Ukvarjal se je predvsem s 
Hrvati in njihovimi težnjami po državi. Rešitev za južnoslovansko vprašanje je videl brez slovenskega 
ozemlja.
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ravnanje pred in med vojno so sicer njegovi sodobniki imeli za neodgovorno in 
nevarno za državo, sam pa je bil prežet z občudovanjem do Italije. Slednja je bila 
tudi zadnja država, ki jo je kot predsednik vlade obiskal konec marca 1916, v 
zadnjem letu svojega vladanja. Po obisku je izdal knjižico Italy, our Ally z barvno 
naslovnico sebe in italijanskega predsednika vlade med zastavama obeh držav, 
polno vzvišenih besed in hvale. Knjižico je začel takole: "Občudovanje in privrže-
nost, ki je vsak Anglež čuti do Italije, se je še povečala v zadnjih šestih mesecih, v 
katerih sta naša naroda tovariša v orožju." Temu sledi zbir nabuhlih hvalnic z ene 
in druge strani z raznih sestankov in banketov med obiskom.31 

 Britanska politika je (kolikor pač je) pred prvo svetovno vojno največ vede-
la iz del zgodovinarja in publicista R. W. Setona-Watsona.32 Watson je sicer vedel, 
da Slovenci obstajajo, vendar jih ni poznal podrobneje, na slovenskem ozemlju 
ni bil, čeprav je precej časa preživel na Dunaju in tudi na Hrvaškem. Ukvarjal 
se je predvsem s Hrvati in z njihovimi težnjami po državi. Rešitev za južnoslo-
vansko vprašanje je videl brez slovenskega ozemlja in tudi hrvaške načrte, da bi 
bile Kranjska, del Koroške in Štajerska vključene v novo jugoslovansko državo, 
je imel za nerealne, ker nobena avstrijska stranka naj ne bi pristala na načrt, po 
katerem bi bil Dunaj brez neposredne povezave z morjem. Podobno je ocenje-
val tudi tedanji zunanjepolitični urednik londonskega Timesa Henry Wickham 
Steed, o čemer v svojem dnevniku priča član Jugoslovanskega odbora Bogumil 
Vošnjak, ki je zaradi tega prišel v spor z njim.33 Kot se je slikovito izrazil drugi 
član odbora, Hrvat Franjo Supilo, so bili za velike sile Slovenci "mrtvo truplo".

Angleški zgodovinar Arnold Toynbee je sicer edini že leta 1915 predvidel 
možnost nastanka neodvisne Slovenije, vendar kot nekakšne razširjene "trža-
ške države", katere neodvisnost naj bi zagotavljala Evropa ali pa bi bila (alter-
nativno) vključena v južnoslovansko državo. A tudi Toynbee se je zavedal, da je 
taka rešitev (kot tudi sicer večje število majhnih držav) precej utopična. Tudi 
on je sicer poudarjal, da Slovenci nimajo državne tradicije in kulture ter da so 
Nemci s Slovenci ravnali lepo.34 

Vendar, kot že rečeno, Slovenci kot narod niso bili na obzorju britanske 
politike vse do konca vojne, čeprav je kupčevala z njihovimi ozemlji. Prva poli-
tična študija, ki sem jo doslej uspel zaslediti v britanskih arhivih (omenja pa jo 

31 Herbert H. Asquith, Italy our ally: being an account of the visit to Italy (London, 1916).
32 Robert William Seton-Watson, The Southern Slav Question and the Habsburg Monarchy (London, 

1911). Glej tudi Robert William Seton-Watson, The Balkans, Italy and the Adriatic (London, 1915), in 
Robert William Seton-Watson, Hugh Seton-Watson, Ljubo Boban, Mirjana Gross, Bogdan Krizman, 
Dragovan Šepić (ur.), R. W. Seton-Watson and Yugoslavs: correspondence 1906‒1941 in 1918‒1941 
(London٬Zagreb, 1976).

33 Bogumil Vošnjak, Dnevnik iz prve svetovne vojne, za objavo pripravil Vladimir Kološa (Ljubljana, 
1994).

34 Arnold J. Toynbee, Nationality & War (London, 1915). Glej tudi Lipušček, Sacro Egoizmu. Slovenci v 
krempljih tajnega londonskega pakta 1915, 123٬125.
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tudi dr. Uroš Lipušček), je iz januarja 1919. Tedaj je zgodovinska sekcija mini-
strstva za notranje zadeve izdelala študijo na dvajsetih straneh z naslovom The 
Slovenes. Študija je sicer relativno soliden zgodovinski pregled (upošteva celo 
Prekmurce, zmotno jih sicer imenuje Međimurci, a jih ima za Slovence in tudi 
poudarja, da tam živijo Slovenci protestantske vere). Z nekaj uvidevnosti bi zdr-
žala celo današnjo zgodovinsko presojo, večinoma pa je bila verjetno napisana 
pred vojno in med njo, saj vojnega stanja ne obravnava. V splošni oceni izhaja 
iz tega, da Slovenci nikoli niso vzpostavili neodvisne države in tako nimajo ne 
nacionalne tradicije in ne "zgodovinske pravice", ki bi jim pomagala obliko-
vati politiko. Poleg tega so razdeljeni na pokrajine in je njihova politična moč 
razdrobljena med deželne zbore, kjer imajo večino samo v kranjskem. Pisci 
ocenjujejo, da bo zaradi geografskega položaja Avstrija, vse dokler bo obstajala, 
držala kontrolo nad slovenskim ozemljem in nad dostopom do najpomemb-
nejšega pristanišča Trst. Zato se bo germanizacija nadaljevala. Vendar je ključ-
nega pomena sledeče: v študiji je bilo zapisano prepričanje, da Slovenci nikoli 

The Slovenes. Hand-
book prepared 
under the direc-
tion of the histori-
cal section of the 
Foreign Office. – No. 
14a (Confidental), 
January 1919 (izvod 
hrani Imperial War 
Museum v Londonu). 
Gre za prvo študije o 
Slovencih, s katero so 
sploh prišli v obzorje 
britanske zunanje 
politike. Študija ocen-
juje, da Slovenci niso 
državotvoren narod.
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niso ustanovili lastne države, nimajo lastne nacionalne tradicije in ne zgodo-
vinskih pravic, na katere bi se lahko sklicevali pri oblikovanju svoje politike.35

Ne bi torej mogli reči, da pred koncem vojne britanski politiki niso že dovolj 
natančno poznali slovenskega naroda. A so, kot tudi druge velesile, ocenjevali, 
da nima dovolj notranje moči za vzpostavitev avtonomnega položaja, kaj šele 
lastne države. Zato se z njim niso kaj dosti ukvarjali. In zato tudi po nastanku 
jugoslovanske države niso videli zavor za uresničitev londonskega pakta. Slo-
vencem pa je šele upor med drugo svetovno vojno ponudil priložnost za vzpo-
stavitev državnosti in popravo meja.

Slovenska usoda po prvi svetovni vojni je bila odločena v okviru (tajnih) 
mednarodnih dogovorov, različnih kupčevanj v kontekstu pariške mirovne 
konference, dvomov v slovensko nacionalno vitalnost in predsodkov do Slo-
vencev. Posledica je bila razdelitev med štiri države, od katerih so se nacionalno 
uspeli okrepiti le v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev oz. v Kraljevini Jugo-
slaviji. Neugodne zunanjepolitične razmere, nemoč in nespretnost slovenskih 
politikov ter nezainteresiranost srbskih oz. novih jugoslovanskih oblasti so 
imele za posledico, da je Italija dobila zahodni del slovenskega ozemlja, tj. Pri-
morsko, Koroška pa je bila izgubljena na plebiscitu. Slovenci so bili postavljeni 
pred novo stvarnost: živeli so v štirih državah z različnimi političnimi sistemi, 
vsi pa so imeli v osnovi avtoritarno izhodišče in so bili v nacionalnem smislu 
Slovencem nenaklonjeni. Več kot tretjina Slovencev je ostala izven matične-
ga ozemlja, Slovenija je ostala brez Trsta, v katerem je živelo 57.000 Slovencev, 
s tem pa je ostala tudi brez najmočnejšega industrijskega centra in izhoda na 
morje. Primorski Slovenci so bili v času med obema vojnama načrtno italijani-
zirani, izpostavljeni fašističnemu nasilju in gospodarsko zatirani, zaradi česar 
se jih je bilo okrog 100.000 prisiljenih izseliti, večinoma v Jugoslavijo (okrog 
70.000) ali v Južno Ameriko in druge kraje. Kljub temu so Primorci uspeli 
obdržati ٬ javno ali ilegalno ٬ kulturne organizacije in se jezikovno in kulturno 
ohraniti kot Slovenci, bili pa so tudi prvi v Evropi, ki so se fizično uprli fašiz-
mu. Slovence v Avstriji so formalno ščitila zaščitna manjšinska določila saint-
germainske mirovne pogodbe, vendar jih je Avstrija izpolnjevala le deloma. Po 
anšlusu (zanj so glasovali tudi Slovenci, da bi se izognili očitku o nelojalnosti in 
posledicam, ki bi jih taka ocena prinesla) se je postopoma stopnjeval nacistični 
pritisk. Končni cilj je bil popolna izselitev in ponemčenje Koroških Slovencev, 
to pa so nacisti začeli izvajati med drugo svetovno vojno. A cilja vendarle niso 
uspeli uresničiti.

Pozitiven dosežek v narodnostnem smislu po prvi svetovni vojni je bila 

35 Imperial War Museum, London, The Slovenes. Handbook prepared under the direction of the histori-
cal section of the Foreign Office. – No. 14a (Confidental), January 1919.
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priključitev najbolj vzhodnega dela ozemlja, Prekmurja, čeprav je bila zavest 
o tem, da so tudi Prekmurci del slovenskega naroda, šibka in je bilo privaja-
nje na skupno življenje v času med obema vojnama (pa tudi še kasneje) polno 
predsodkov in stereotipov. Slovensko Porabje je po trianonski pogodbi pripa-
dlo Madžarski, Slovence so, v skladu s teorijo, da so Vendi, skušali pomadžariti. 
V revni in zaostali pokrajini se je slovenski jezik obdržal predvsem s pomočjo 
Cerkve.

Zemljevid, v katerega so vrisani črta premirja z Italijo, določena 3. novembra 1918, ozemlje, ki so ga 
okupirali Italijani, ozemlje na Koroškem, ki so ga zasedli avstrijski Nemci, ter meje, ki jih je ljubljanska 
Narodna vlada štela za upravičene s slovenskega stališča (Slovenska kronika 20. stoletja 1900–1941 
(Ljubljana, 1997), 210)
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Božo Repe

"YOU ARE FREEING US, BUT AT THE SAME TIME CUTTING US 
INTO PIECES."
The attitude of the Major Powers towards Slovenians 
during the First World War and at its End

SUMMARY

The First World War resulted also in the entry of Slovenians in the international 
scene. Hitherto large countries that directly or indirectly decided the fate of 
Slovenians did not know much about them. The fate of Slovenians after The 
First World War was determined by (secret) international agreements, vari-
ous bargains as part of the Paris Peace Conference, doubts about the Slovenian 
national vitality, and biases against the Slovenians. This resulted in a division 
among four countries, among which only the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes, later the Kingdom of Yugoslavia, managed to nationally fortify itself. 
Unfavourable external conditions, helplessness and clumsiness of Slovenian 
politicians as well as a lack of interest by Serbian, later new Yugoslav, authori-
ties resulted in Italy claiming the western part of the Slovenian territory (i.e. Pri-
morsko), and Carinthia being lost in a plebiscite. Slovenians faced a new reality: 
they were now living in four countries with different political systems, but in 
essence all four had had authoritative foundations, thus nationally adverse to 
the Slovenians. More than a third of Slovenians remained outside of their eth-
nic territory; also, Slovenia has been deprived of Trieste, hitherto the home of 
57.000 Slovenians. What is more, the country has lost its most powerful indus-
trial centre and the exit to the sea.
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UDK 94(437.4=163.6)"1914/1915"
1.01 Izvirni znanstveni članek
 

"Kot teleta smo bili": 
izkušnja in spomin na Galicijo

Marko Štepec
Mag., muzejski svetovalec 

Muzej novejše zgodovine Slovenije 
Celovška 23, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: marko.stepec@guest.arnes.si

Izvleček:
Avtor v prispevku predstavlja vojno izkušnjo avstro-ogrskih vojakov iz 
slovenskih nabornih območij na vzhodnem bojišču. Avgusta 1914 so bili s 3. 
korpusom avstro-ogrske armade večinoma poslani v Galicijo, kjer so doživeli 
ognjeni krst. V slabem letu od poletja 1914 do poletja 1915 so utrpeli številne 
izgube. S svojo silovitostjo in tragičnostjo se je vojna močno vtisnila v spomin 
slovenskih vojakov. Zato so se ohranili številni dnevniški in spominski zapisi s 
katerimi so pisci ohranjali spomin in premagovali travmatično vojno izkušnjo. 
Po jesenskem umiku na Karpate so bili vojaki prisiljeni v vkopavanje v strelske 
jarke in vojna se je spreminjala v pozicijsko. Avstro-ogrska vojska je neuspešno 
skušala rešiti utrdbeno mesto Przemysl iz ruskega obroča. V bojih so bili številni 
vojaki zajeti in so odšli v dolgotrajno ujetništvo, kjer so v težkih delovnih in 
vremenskih pogojih opravljali težaška dela. Slovenski vojaki so se vračali domov 
več let po končani vojni, številni pa so ostali pokopani daleč od domovine, 
največ na pokopališčih in poljanah Galicije. 

Ključne besede:
prva svetovna vojna, vzhodno bojišče, Galicija, slovenski vojaki, spomini

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 15 (2015), št. 2, 357–376, 47 cit., 7 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Naslovno misel, "kot teleta smo bili, do zadnjega človek ni vedel kaj, kam in 
kako", je v svojem neobjavljenem rokopisu, ki ga hrani družina, zapisal rezervni 
častnik 27. domobranskega pehotnega polka, stotnik Herman Vidmar. Nana-
šala se je na pot in srečanje z vojno v Galiciji – deželi na severovzhodnem robu 
širše domovine, o kateri so skupaj z zvestobo cesarski hiši govorili šolski učbe-
niki. Na podlagi dnevniških in spominskih zapisov ter zbranih neobjavljenih 
rokopisov, ki so jih pisali častniki, podčastniki in vojaki, bomo kratko predstavili 
nekaj drobcev slovenske vojne izkušnje na vzhodnem oziroma "severnem" boj-
nem polju. Poudarili bomo obdobje do sredine l. 1915, ko je bila na obravnava-
nem bojišču v sestavi avstro-ogrske vojske, skupaj z drugimi narodi monarhije, 
tudi glavnina vojakov iz slovenskih nabornih območij. "Grozno, kaj sem v tem 
času prestal je težko opisat. Če bi kdo dobil kedaj ta papir v roke bo lahko uga-
nil, kje sva bila," si je 14. junija 1915 zapisal slovenski vojak.1 Pisci dnevniških in 
spominskih zapisov, ki so služili kot izhodiščni vir, so skušali ohraniti spomin 
na doživeto in obenem s pisanjem premagovati travmatično vojno izkušnjo in 
nerazumevanje okolice. Večinoma so pisali brez namena, da bi svoje pisanje 
objavili in pogosto z njihovim pisanjem niso bili seznanjeni niti bližnji svojci.

26. julija 1914 je mobilizacijski razglas z oznako C na območju graškega 
3. korpusa, kamor so sodila slovenska naborna območja, pozval "neaktivne 
osebe v službovanje". Pri tem je naštel pehotne polke št. 7, 17, 27, 47, 87 in 97; 
bataljone poljskih lovcev št. 7, 8, 9 in 20; dragonski polk št. 5; polke s poljskimi 
topovi št. 7, 8 in 9 ter vojake drugih rodov vojske: poljskih havbic, gorskega in 
trdnjavskega topništva, saperje, pionirje, sanitetne oddelke in trena itd., skupaj 
s pehotnimi polki c. kr. deželne brambe št. 3, 4, 5, 26 in 27, ki so morali v največ 
24 urah po objavi razglasa odriniti v službovanje.2 Mobilizacijski razglasi s spre-
minjajočimi se letnicami vpoklicanih letnikov – vedno mlajših oziroma starej-
ših v primeru črnovojniških enot – so postali stalnica vojne.3 Alojzij Novak je 
pozneje v kroniki črniške župnije v zvezi s pomanjkanjem moških zapisal, v 
vednost prihodnjim rovom, 

kako je v vasi kadar mora odriniti vse moški svet od 18.–50. leta pod orožje: Ni več 
gospodarjev, očetov, bratov, stricev. Danes se res ne najde med civilnim prebival-
stvom doma drugega kot otrok, žene in starčke. Od tretjega poziva (43.–50. leta) 

1 Muzej novejše zgodovine Slovenije, Jože Tronkelj, Zapisi 15. 3. 1915–21. 6. 1915, rokopis (dalje: 
Tronkelj, Zapisi 15. 3. 1915–21. 6. 1915, rokopis).

2 Muzej novejše zgodovine Slovenije, Zbirka plakatov in razglasov 1914–1918, Razglas o mobilizaciji, 
26. julij 1914. 

3 Muzej novejše zgodovine Slovenije, Zbirka plakatov in razglasov 1914–1918, Razglas delovite napo-
vedbe in sklica c. kr. črne vojske, 26. julij 1914. 
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so ostali doma le dva podžupana in par očividno nesposobnih.4 

Takšne so bile razmere po številnih krajih monarhije. Zaradi teritorialno 
urejenega načina nabora so moštva vojaških enot odražala narodno strukturo 
mobilizacijskih okrajev.5 Zunaj vojaških enot 3. korpusa so bili v ogrski Honved, 
pehotne in druge enote 5. korpusa, vpoklicani slovenski vojaki iz Prekmurja. 
Vojna je slovenske vojake dobro premešala po vseh avstro-ogrskih bojiščih, kjer 
so skupaj z ostalimi narodi monarhije umirali za domovino in cesarja.6 Avgusta 
1914 so vojaki s slovenskih nabornih območij s svojimi pohodnimi bataljoni 
večinoma odšli na vzhodno bojišče, na balkansko bojišče pa je – poleg posa-
meznih vojakov, ki so bili dodeljeni v druge enote – odšel bataljon celjskega, 
spodnještajerskega 87. pehotnega polka in vojaki 26. in 27. črnovojniškega 
polka s Štajerske in Kranjske . Vojake so na pot pospremile množice, ki so se od 
njih poslavljale z zastavami in s cvetjem. Pred odhodi so potekale poslovilne 
maše. V Ljubljani jo je daroval tudi škof Anton Bonaventura Jeglič. Na železni-
ških postajah se je patriotsko navdušenje mešalo s tesnobo slovesa. Postojnski 
katehet Andrej Ažman je v župnijski kroniki zapisal, da se je v Ljubljani zbra-
la "velika množica vojaštva na Vodnikovem trgu. Nagovoril in blagoslovil jo je 
dekan Matija Kolar. Ta klečeča množica s smrtjo posvečenih ljudi, kdo bi popi-
sal ta prizor. Molče gremo domov, vlaki, natlačeni vojakov, pa drdrajo sem in 
tja."7 Železniški transporti vojakov pohodnih bataljonov so se v takšnem vzduš-
ju odpeljali po južni železnici – od Trsta, Ljubljane, Celja in Maribora mimo Pra-
gerskega, prek ogrskih ravnin proti Galiciji na bojišče proti Rusij na vzhodnih 
mejah države. Civilni promet na južni železnici je bil povsem podrejen vojaškim 
potrebam. Vlak z vojaki tretjega bataljona 97. pehotnega polka je ob "velikan-
skem razburjenju pri civilih in vojakih" zapustil Trst in odpeljal proti Galiciji. 
"Nepopisen prizor, nikdar ga ne bom pozabil: Živijo, živijo, zbogom, zbogom, 
vmes pa jok in kričanje, šopki in darila še letijo v vozove, robci se vihtijo v zraku, 
z rokami in klobuki še zadnji pozdrav, vojaki odgovarjamo: zbogom, zbogom, 
dokler nas ni vlak zapeljal v ovinek."8 Častnik ljubljanskega 27. domobranskega 
pehotnega polka Herman Vidmar se je spominjal slovesa v Ljubljani: 

14. avgusta je stala moja četa s trenom za bataljon kot prvi transport 3. korpusa 
za Galicijo na ljubljanskem kolodvoru. Ljubljančani so nas okinčali s cvetjem in 

4 Alojzij Novak, Črniška kronika. Frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno (Gorica, 
2014),79.

5 Janez Švajncer, Svetovna vojna (Maribor, 1988). 
6 Slovenci + prva svetovna vojna 1914–1918, Muzej novejše zgodovine Slovenije, ur. Marko Štepec 

(Ljubljana, 2010)
7 Župnijski arhiv Postojna, Andrej Ažman, Postojnska župnijska kronika, tipkopis, 61.
8 Moravec Slavko, "S 97. pešpolkom na fronto 1914", Vojno zgodovinski zbornik, št. 133 (2003), 21.
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trakovi. /…/ Pot na kolodvor je bila triumfalna. Vsa Ljubljana je bila na nogah. Moji 
prijatelji so mi bili vedno ob strani na pločnikih.9 

France Kočevar se je v svojih rokopisih spominjal odhoda prvega bataljona 
celjskega 87. pehotnega polka. V dnevnik si je zabeležil, da je 28. julija prispel 
v Celje:

/…/ še tisti dan smo šli na Teharje, kjer je bil 1. bataljon pehotnega polka št. 87. Tam 
smo čakali na odhod do 14. avgusta. Med tem časom smo imeli v okolici različne 
orožne vaje. V petek popoldan 14. avgusta smo odšli v mesto Celje z mnogimi 
raznovrstnimi barvnimi, velikimi in malimi zastavami, neznansko okinčani. Šli 
smo čez glavne ulice na kolodvor in bili od velike množice celjskih prebivalcev 
pozdravljeni in se ob solnčnem zahodu odpeljali.10 

Trije bataljoni vojakov 26. strelskega polka iz Maribora so odšli na pot 16. 
avgusta, prav tako "polni navdušenja, okinčani s cvetlicami in spremljani od 
navdušenega ljudstva". Tako je zapisal njihov kronist, poročnik Fric Novotny v 

9 Zasebni arhiv Mojce Vidmar, Herman Vidmar, Spomini, rokopis, družinska last (dalje: Vidmar, 
Spomini, rokopis).

10 Muzej novejše zgodovine Slovenije, Franc Kočevar, Življenjepis od vojske od 26. julija 1914, rokopis 
(dalje: Kočevar, Življenjepis od vojske od 26. julija 1914, rokopis). 

Odhod vojakov 17. pehotnega polka iz Ljubljane proti Galiciji, avgust 1914 (foto: Henrik Obereigner, 
hrani Angelika Hribar)
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uradni polkovni Mali zgodovini, ki je izšla v "lastni založbi polka" v Mariboru l. 
1918.11 Uradni pisci in časnikarji, ki so takoj ob začetku vojne prišli pod nadzor 
osrednjega vojnotiskovnega urada, so seveda zamolčali vso tesnobo slovesa, ki 
je med odhajajočimi vojaki in njihovimi svojci ni manjkalo. Vojnotiskovni urad 
je s svojimi oddelki in cenzuro skrbel, da so bile časopisne novice usklajene z 
vojnimi cilji.12 Vojaki so se odpeljali proti Stryju in Zydarowu, kamor so prispeli 
v treh dneh. Številni pisci so nadaljevanje vožnje mimo Blatnega jezera proti 
bojišču opisovali kot precej naporno in v sozvočju z mislijo Hermana Vidmarja, 
da je bila "vožnja na bojišče deloma triumf, bolj pa tortura". Vzdušje zmagoslav-
ja je povzročal bučni sprejem in slovo od množice, kar se je ponavljalo na vseh 
postajah ob poti proti bojišču. Civilisti so vojakom delili hrano prek vagonskih 
oken in jih navdušeno bodrili ob pričakovani hitri zmagi in srečnem povrat-
ku. Mučno je bilo, ker so "vlaki ponekod vozili le 25 km na uro in brezkončno 
dolgo zastajali na postajah in sredi proge."13 Ciljna postaja enote, v kateri je slu-
žil stotnik Vidmar in ki je bila po narodni sestavi moštva ena najbolj slovenskih 
vojaških enot, je bilo prav tako mesto Stryj v Galiciji: "Zvagonirali so nas 18. 
avgusta ob 10. uri zjutraj na postaji Komorow, približno 10 km severovzhodno 
od Stryja /…/. Štiri dni je trajalo, da se je polk v tem rajonu zbral."14 Vojaške enote 
so zaradi številnih železniških transportov, logističnih razlogov in presenečenja 
nasprotnika izstopale iz vagonov daleč od končnega cilja. V tistih dneh, ko so 
se začeli dolgotrajni vojaški pohodi proti avstro-ogrsko-ruski meji, je prišlo do 
sončnega mrka, ki so ga vojaki razumeli kot slabo napoved prihodnosti:15 

Po treh dneh smo dobili prvo toplo hrano. Popoldansko sonce je bilo še visoko 
na nebu, ko se je nenadoma začelo temniti. Jaz sem se takoj spomnil, da je bil 
napovedan sončni mrk. Fantje in možje, ki pa tega niso vedeli, so s strahom začeli 
gledati v nebo. Nekateri so popadali na kolena in začeli moliti. Drugi so si skrili 
obraz v dlani in se stisnili k zemlji ter kričali: Sveta je konec! Po prvi zmedi in 
negotovosti je svetloba spet pregnala temo, spet je posijalo sonce. Toda strah pred 
negotovostjo se je vselil v vse, tudi vame. Mimo je prišla starka, in ko je zagledala 
vojsko, kako izmučena leži na golih tleh, se je prekrižala.16 

11 Fric Novotny, Mala zgodovina c. kr. strelskega polka št. 26 (Maribor, 1918), 3 (dalje: Novotny, Mala 
zgodovina c. kr. strelskega polka št. 26). 

12 Marko Štepec, "Slovenec 1914–1918", v: Slovenec. Politični list za slovenski narod (1873–1945). 
Kratek pregled zgodovine ob 100-letnici začetka njegovega izhajanja, ur. Mateja Tominšek Perovšek 
(Ljubljana, 2013), 18–23.

13 Vidmar, Spomini, rokopis.
14 Prav tam.
15 Jurij Mušič, "Ognjeni krst slovenskih fantov 1914. Ob petdesetletnici", Kronika, časopis za slovensko 

krajevno zgodovino 13 (1965), št. 2, 86 (dalje: Mušič, "Ognjeni krst slovenskih fantov 1914".
16 Janez Jurca, V daljavi so želje (Celje, 1974), 13.
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Tako se je dogodka ob poti od Stryja proti ruski meji spominjal Janez Jurca. 
Jurij Mušič je v svojem pionirskem besedilu o ognjenem krstu slovenskih vojakov 
in redkem slovenskem strokovnem besedilu o vzhodnem bojišču zapisal, da 

je tega dne popoldne, ko so čete III. kora hitele proti Lvovu, mrknilo sonce, kar se 
je tolmačilo kot slabo znamenje. Kazalo je, kakor da sama narava negoduje spričo 
bližnjega klanja in da se je zaradi tega zavila v žalno obleko. Vojaki so bili zato še 
bolj potrti, ker so ta pojav tolmačili kot prst božji.17

Vojaki so morali dnevno prehoditi več kot 25 kilometrov v polni bojni 
opremi, ki je tehtala do 40 kilogramov: 

22. avgusta okoli 9. ure dopoldne je bil alarm in odhod. Začela se je križeva pot, ki 
je trajala do 25. avgusta popoldne. Marširali smo, a nikdo ni vedel kam. Ceste, pota 
,natrpane vozov, vojaštva, vse blatno, dež, hodilo se je ¼ ure, stalo ½ ure in narobe. 
Nismo prišli z mesta. Morali smo paziti na red in disciplino, bilo je zapovedano, 
da se ljudi lahko tepe /…/. Jedli smo, kadar smo pač jedli. Na jed naposled ni nikdo 

17 Mušič, "Ognjeni krst slovenskih fantov 1914", 86.

Vojaki 17. pehotnega polka pri počitku v vzhodni Galiciji, avgust 1914 (foto: Henrik Obereigner, hrani 
Angelika Hribar)
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več mislil, le malo počivati, malo spati. 25. avgusta smo prišli v neko vas približno 
10 km zahodno od Przemyslanov. Po počitki ob 19. uri trobi alarm in nato pot 
skozi Przemyslane.18 

Celodnevne in nočne dolge pohode, ki so že pred prvimi spopadi izčrpa-
vali vojake, je avstro-ogrski generalni štab pod poveljstvom generala Franza 
Conrada von Hötzendorfa19 načrtoval in občasno vadil že na orožnih vajah. 
Več dni je bilo potrebnih, da se je polk v celoti zbral na določenem kraju, saj 
je bil železniški transport vojakov, orožja in opreme precej zahteven logistični 
podvig. Že na prvih pohodih so bili prekinjeni redni obroki hrane in zaostaja-
nje preskrbe je vojakom počasi napovedovalo slabše čase. Posebej pa so se v 
vojnih razmerah kmalu pokazale neizkušenost, slaba organiziranost, posledice 
pomanjkljivih zemljevidov in izčrpanost vojakov.20 Herman Vidmar je v svo-
jem rokopisu opisal in skiciral tragičen dogodek, ko so vojaki 27. domobran-
skega pehotnega polka med nočnim pohodom nepričakovano prekrižali pot 
vojakom iz bližnjega bataljona avstro-ogrske enote in je prišlo do medseboj-
nega streljanja in prvih ranjencev ter mrtvih vojakov: "Neprodirna tema, vse 
utrujeno, vznemirjeno, zbegano, neprespano. Ni čuda, da se je povsod strahove 
videlo in streljalo."21 Pravi ognjeni krst in srečanje z rusko vojsko pa sta se zgo-
dila malo pozneje. Ruska carska armada je presenetila s hitrejšo mobilizacijo in 
mnogo boljšo vojaško pripravljenostjo, kot so jo pričakovali njeni nasprotniki. 
Razmere v carski vojski in razloge, da je tudi po letu 1918 obveljala sterotipna 
predstava o njeni nepripravljenosti, socialni neprevodnosti in hierarhiji, je ori-
sal Norman Stone v svoji razpravi o vzhodnem bojišču.22 Avgusta 1914 sta se 
avstro-ogrska in ruska armada spopadli na obsežnem območju pri reki Dnje-
ster. Avstro-ogrski vojaki so pričakovali rusko konjenico – Kozake, ki so se jih 
v tistih dneh, sodeč po spominskih in dnevniških zapisih, najbolj bali, namesto 
njih pa jih je presenetil izjemno močan topniški in strojnični ogenj. 

V mislih smo imeli le Kozake. Proti 15 uri zagledamo na hribu kakih 1500 m gručo 
konj. Seve smo jih morali smatrati Kozake. Kje so Kozaki? Ni jih, pač pa artilerija, 
ki nas neusmiljeno obdeluje. Svojo četo razvrstim v redko linijo, druge store isto. 
Rusi pa s kanoni na nas. Kot začarani smo obstali. Kozaki bi morali biti, a niso. 

18 Vidmar, Spomini, rokopis.
19 Feldmarschall Conrad, Aus Meiner Dienstzeit 1906–1918, Bd. I –V (Berlin–Leipzig–München, 1921–

1925); Lawrence Sondhaus, Franz Conrad von Hötzendorf: arhitekt prve svetovne vojne (Ljubljana, 
2006).

20 Mušič, "Ognjeni krst slovenskih fantov 1914", 84–93.
21 Vidmar, Spomini, rokopis.
22 Norman stone, The Eastern Front 1914–1917 ( London, 1998), 17–36. 
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Artilerija je! Pa še brez infanterije. Zbrihtali smo se in samostojno odredili napad.23 

V prvem spopadu z rusko vojsko so bile avstro-ogrske enote in med njimi 
enote z vojaki 3. korpusa povsem zdesetkane: "Naši imajo velike izgube. Vidim 
mnogo mrtvih in težko ranjenih, mnogo jih zapušča bojno črto in krevsa nazaj. 
Okoli 18. ure dobim tudi jaz grozen udarec nad desnim kolenom."24 Ognjeni 
krst se je piscem spominskih in dnevniških zapisov s svojo silovitostjo in tra-
gičnostjo močno vtisnil v spomin. Ivan Matičič je dogodke pri Przemyslanih 
opisal: 

Tako smo se pehali še dva dni naprej in 26. avgusta 1914 pri Pšemyslanih zadeli 
na Ruse, ki so nas že čakali več dni, zakopani v tri vrste ... In tedaj so nas pošteno 
"požegnali" in z gostim ognjem in svincem krstili naš polk in ves tretji kor. In v 
nekaj urah je bilo dopolnjeno in končano vse naše ogromno delo, vse priprave. 
Naše čete so šle naprej kot teleta v klavnico, brez glave, brez vodstva. Prej smo 

23 Vidmar, Spomini, rokopis.
24 Prav tam.

Po boju – padli vojaki na krvavih poljanah vzhodnega bojišča (Muzej novejše zgodovine Slovenije)



365

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

vedno mislili, da pojde vse tako v redu, kot je šlo na vežbališču in ob paradah 
/.../. A zdaj je padalo vse navzkriž, zvijalo se v krvi, ječalo, skrivalo se, bežalo /.../. 
Vse navzkriž je treskalo, žvižgalo, frčalo – gališke poljane so zakrvavele /.../. Take 
vojne si nismo predstavljali in o tem nam niso nikdar pravili naši oficirji, ki so 
tudi bili zdaj vsi presenečeni in vsi brez glave in se skrivali, kamor so vedeli in 
znali, vodstvo pa prepuščali mladim kadetom, ki niso bili mnogo zmožnejši od 
aktivnih oficirjev.25 

Podobno se je na območju jugovzhodno od Lvova godilo tudi ostalim slo-
venskim polkom 3. korpusa avstro-ogrske armade. France Kočevar se je s prvi-
mi ranjenci srečal 26. avgusta, ko je "videl prvega dragonarja, obstreljenega v 
levo bedro" (vojaka mariborskega 5. dragonskega polka). Opisal je tragedijo 
celjskega pehotnega polka, ki je sledila: "Ob pol peti popoldan [smo] naskočili 
na sovražnika /.../ v petih urah je dve tretjini moštva ležalo na bojnem polju 
seveda vse Rusom v oblasti; to je bilo strah in groza tak boj."26 Po sedemnaj-
sturnem maršu je 26. avgusta 1914 v dolini reke Zlote lipe 17. pehotni polk v 
kotlini pred vasjo Majdan Gologorski prišel v ruski topniški, šrapnelski ogenj, ki 
je zdesetkal kranjski polk.27 Kmalu je ostala le še polovica moštva sposobna za 
boj. Mariborčani so v 26. strelskemu polku doživeli svoj ognjeni krst vzhodneje 
pri Žukowem. 

Šlo je naprej v najgostejšem topovskem ognju, dokler pohoda ni ustavil šele besni 
ogenj ruskih strojnih pušk. Sovražnik je bil v znatni premoči in je, vsled izkušenj 
japonske vojne, izbral zelo ugodne postojanke ter se popolnoma zakopal. Vzlic 
temu so čete vzdržale, dokler niso vsled pomanjkanja pomoči lastnega topnitva 
imele toliko izgub, da so se morale umakniti.28 

Leta 1914 so vojaki tako doživeli usodno srečanje z vojno in množično 
umiranje na bojnem polju, ki se jim je nepozabno vtisnilo v spomin: "Tla so 
razrita in poteptana. Kamor se ozremo – sami mrtveci. Na nekaterih mestih 
so nametani drug na drugega, naši in Rusi, vsi lepo složno skupaj,"29 je pozneje 
kolektivno vojno izkušnjo opisal Maks Simončič. 

Časopisi v zaledju, tudi slovenski, so pod močnim vplivom vojnotiskov-
nega urada in cenzure takrat poročali predvsem o avstro-ogrskih uspehih in 

25 Ivan Matičič, Na krvavih poljanah. Trpljenje in strahote z bojnih pohodov bivšega slovenskega planin-
skega polka (Ljubljana, 1922), 17.

26 Kočevar, Življenjepis od vojske od 26. julija 1914, rokopis.
27 Mušič, "Ognjeni krst slovenskih fantov 1914", 89–90. 
28 Novotny, Mala zgodovina c. kr. strelskega polka št. 26, 3.
29 Maks Simončič, Galicija, Spomini padlega vojaka (Ljubljana, 1935), 71.
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vojakih, ki so z lahkoto premagovali zapreke in ovire. Navdušeno so poročali o 
avstro-ogrskem vojaškem uspehu v bitki pri Krasniku in v zvezi z dogodkom so 
se kupovale priljubljene propagandne razglednice. 

Na vzhodnem bojišču se je bila jeseni 1914 avstro-ogrska vojska prisiljena 
umakniti prek reke San proti Karpatom in Beskidom na prelaz Dukla in vojska 
se je v mrzli zimi počasi pričela vkopavati v strelske jarke. Za grebenom kar-
patskih hribov se je odpirala ogrska ravnina in avstro-ogrska vojska se je zače-
la pripravljati na obrambo. "Od 16. oktobra do 1. tedna novembra je stal naš 
polk pri Sanoczanyh Rusom nasproti. Tu so naši vojaki prvikrat spoznali vojno 
v strelskih jarkih. V začetku so bili dolgi, hudi boji, pozneje so popustili in začela 
se je živahna vojna v postojankah."30 Vojaki so se v hudih vremenskih razmerah 
in izjemno nizkih zimskih temperaturah utrjevali in kopali strelske jarke. Tudi 
na vzhodnem bojišču se je vojna počasi spreminjala v pozicijsko. Pred tem je 
avstro-ogrsko vrhovno poveljstvo prisegalo na nujnost stalnih ofenzivnih pre-
mikov in pri tem pozabilo na rušilno moč topniškega in strojničnega orožja, ki 
je zdesetkalo vojake in jih prisililo v kopanje obrambnih zaklonov. Med sloven-
skimi vojaki, ki so služili v manjšem številu v različnih enotah in rodovih avstro-
-ogrske vojske, je bil tudi rezervni častnik Vojeslav Mole, ki je prišel v Galicijo 
prek Krakova, kjer se odpeljal k 10. pehotnemu polku v Przemysl in bil ranjen 
v prvih spopadih bitke pri Krasniku. "Sicer pa niti nismo vedeli, da se nahajamo 
v veliki bitki na široki fronti, ki je dobila ime bitke pri Krasniku in je imela še 
dolgo trajati."31 Na poti iz sanitetne postaje v dolgotrajno ujetništvo ga je mlad 
ruski častnik začudeno vprašal, zakaj avstro-ogrska vojska "ne zna niti izkopa-
ti pravih strelskih jarkov".32 Vojeslav Mole mu kot umetnostni zgodovinar na 
vprašanje ni znal odgovoriti. 

Po umiku avstro-ogrske vojske proti Karpatom in Beskidom je utrdbe-
no mesto Przemysl  ostalo ujeto v ruskem obroču. Mesto, obdano s številni-
mi utrdbami33 in obsežnim obrambnim pasom strelskih jarkov je bilo izjemno 
pomembna obrambna točka, ki je varovala prehode čez reko San in železniško 
progo od Lvova proti Krakovu. Oktobra 1914 ga je skušala ruska vojska zasesti, 
a ji s slabo topniško podporo in pehotnimi napadi ni uspelo, zato se je odločila 
za izčrpavanje in stradanje obkoljenih branilcev, ki so bili ujeti v mestu brez 
ustreznih zalog hrane. Pomanjkanje se je pojavilo hitreje, kot je bilo pričakova-
no, ker so iz obsežnih mestnih rezerv pred tem preskrbovali vojsko na njihovi 

30 Novotny, Mala zgodovina c. kr. strelskega polka št. 26, 5.
31 Vojeslav Mole, Iz knjige spominov (Ljubljana, 1970), 128.
32 Prav tam, 131.
33 Tomasz Idzikowski, Fort I "Salis-Soglio" (Architectura et Ars Militaris; 3) (Przemysl, 2004); Tomasz 

Idzikowski, Fort VIII "Łętownia" (Architectura et Ars Militaris; 4) (Przemysl, 2004); Tomasz Idzikowski, 
Fort XV "Borek" (Architectura et Ars Militaris; 5) (Przemysl, 2004); Tomasz Idzikowski, Fort XI 
"Dunkowiczki" (Architectura et Ars Militaris; 11) (Przemysl, 2006).
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poti proti ruskemu bojišču.34 
Pehotni polki so se zaradi izgub, ki so vključevale mrtve, ranjene, obolele, 

pobegle in ujete vojake, po potrebi vsak mesec dopolnjevali z nadomestnim 
bataljonom vojakov. Čeprav so bili nadomestni bataljoni običajno številčno 
šibkejši od običajnih, se je do konca vojne v posameznem pehotnem ali domo-
branskem pehotnem polku, ki naj bi štel štiri do pet tisoč vojakov, zamenjalo 
tudi prek dvajset tisoč vojakov. Številni vojaki iz slovenskih nabornih območij 
so z nadomestnimi bataljoni prihajali  na vzhodno bojišče,  na Karpate večino-
ma prek Budimpešte. Na bojišču so se srečali s težkimi življenjskimi in vremen-
skimi pogoji. Franc Zupančič si je v svojih dnevnikih za 10. in 11. januar 1915 
zabeležil: 

Mi obiramo uši. Zunaj sneži. Zvečer sedimo kot ponavadi zopet skupaj trije 
Slovenci in sicer poročnik Peternelj, Mehle in jaz, ter praporščak Rohracher, vsi 
enih misli, osobito [predvsem] zadnji, da je vse skupaj "massenmord" [pokol] 

34 Ősterreich-Ungarns Letzter Krieg 1914–1918, Erster Band, Das Kriegsjahr 1914 (Wien, 1930), 378–
450; Matjaž Bizjak, "Przemysl – simbol nepremagljivosti", Revija Obramba, april (2008), 52–55.

Porušena utrdba XI. Duńkowiczki v Przemyslu, 1915 (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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/…/. Ob ¾ 8h odhod v "stellunge" [položaje] za 48 ur. Snega zelo mnogo. Ležali v 
"dekung" [kritju] v zemlji. Ponoči strašen snežni vihar.35

Zadnja povsem samostojna avstro-ogrska vojaška operacija v Galiciji 
s ciljem preboja ruskega obroča in rešitve obkoljenega mesta Przemysl se ni 
posrečila in 22. marca 1915 se je "trdnjava Przemysl" po šestmesečnem oblega-
nju vdala: 

To je bil konec Przemysla. Drugi dan se je pričelo uničevanje orožja in municije; 
kmalu so bile vse utrdbe uničene. Bilo je nekaj groznega, zemlja se je tresla kakor 
na sodni dan. Prvi dan pomladi so bili Rusi že v Przemyslu /.../. Z nami so lepo 
ravnali: dobili smo takoj dovolj prepečenca in cigaret. Ostali smo še dva dni v 
mestu in potem odkorakali do Radivnega.36 

Številni slovenski vojaki so že prej prišli v rusko ujetništvo in v zapisih opi-
sali svojo ujetniško usodo in dolgotrajno pot domov. "Stražili so nas kozaki. Tri 
dni so nas gnali brez hrane in tudi počitka je bilo premalo. Kdor je hranil še kaj 
drobtin, je bil srečen. Izpod Karpatov do ruske meje smo hodili 15 dni."37 Nji-
hovo število še vedno ni povsem znano, na podlagi dnevniških in spominskih 
zapisov pa lahko vse bolje rekonstruiramo njihovo vsakdanje življenje in 
usodo v ujetniških taboriščih na ruskih prostranstvih, kjer so v težkih delovnih 
pogojih in drugačnih klimatskih razmerah gradili prometno infrastruktoro na 
daljnem severovzhodu ter opravljali številna druga težaška dela v industriji in 
kmetijstvu. Vse države so ujetnike uporabljale za težka fizična dela in z njimi 
nadomeščale pomanjkanje delovne sile. V zaledju bojnih črt so tako nastajala 
velika ujetniška in delovna taborišča kot del militariziranih gospodarstev, ki jih 
je urejala stroga vojaška zakonodaja.38 "Če sem pogledal po tovariših jetnikih 
sem videl žalostne slike. Nekateri so bili slabo oblečeni, imeli so nosove in ušesa 
čisto vijolične. Marsikdo je prišel ob življenje."39 Slovenskim ujetnikom v Rusiji 
so se tako vtisnile v spomin slabe delovne in vremenske razmere, ki so se jim 
le stežka privajali, prav tako pa so jim v spominu ostali ruski prebivalci, ki so v 
njihovi ujetniški usodi pogosto prepoznavali usodo svojih zajetih sinov in jih 
temu primerno gostoljubno sprejeli. 

35 Franc Zupančič, Dnevnik 1914–1918 (Ljubljana, 1998) 11.
36 Aleksander Ličan, Spomini iz Sibirije, dogodki slovenskega vojaka – ujetnika v svetovni vojni (Ljubljana, 

1936), 10.
37 Martin Muc, Skozi Sibirijo, Zgode in nezgode slovenskega vojaka v svetovni vojni, 1. del (Ljubljana, 

1933), 11.
38 Robert Jackson, The Prisoners 1914–18 ( London, New York , 1989); Verena Moritz, Zwischen Nutzen 

und Bedrohung, Die russischen Kriegsgefangenen in Ősterreich 1914–1921 (Bonn, 2005).
39 Jože Hameršak, Skoz prvo svetovno (Ljubljana, 1994), 48.
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Gospodinja mi prične pripovedovati, da ima sina ujetega v Avstriji. Strašno tarna 
v strahu, kako je tam lačen. Pokaže mi njegov naslov. Ko vidim naslov, rečem: "Vaš 
sin je pri dobrem kmetu. Bil je za hlapca ravno v moji rojstni fari in jaz sem dobro 
poznal tega kmeta, bila je velika kmetija, kmet se je pisal Toplak, iz vasi Ločič, 
pošta Urban pri Ptuju." Rekel sem jim: "Bodite brez skrbi! Ker je vaš sin v mojem 
rojstnem kraju, vam zagotavljam, da ni lačen, samo če bo ostal do konca vojne pri 
tem kmetu. Ko sem jih tako potolažil, niso vedeli, kaj bi mi dali.40 

Pri tem je slovenskim ujetnikom pri boju za preživetje in vključevanju v 
skupnost pomagalo tudi znanje slovenskega, tj. slovanskega jezika. To jim je 
omogočalo vsaj osnovno komunikacijo in pozneje hitrejše učenje ruščine. 
Nekateri so se prvič srečali z velikimi hlebci belega kruha, ki jih do takrat niso 
videli, pa tudi s povsem drugačnimi higienskimi razmerami in navadami. 

Po neuspešnih samostojnih avstro-ogrskih ofenzivah za deblokado Prze-
mysla sta 11. nemška in 4. avstro-ogrska armada na širšem območju Gorlic maja 

40 Prav tam, 55.

Prevoz ranjencev na železniški progi Csemernye–Kelcse do bolnišnic v zaledju (Muzej novejše zgo-
dovine Slovenije)
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1915 začeli veliko skupno ofenzivno operacijo in s prebojem prisilili rusko voj-
sko k obsežnemu umiku. Avstro-ogrska vojska je končno osvobodila Przemysl 
in Lvov. V tem času je na bojišče prišel slovenski vojak Jože Tronkelj, ki je svoje 
prvo srečanje z bojiščem opisal: "Popoldan nam je vsem čedalje bolj tesno. Iz 
smeri fronte se sliši vpitje in rdeč križ vozi kar naprej. Od vsakega avtomobi-
la kaplja kri, sanitejci nosijo na trasah pokrite ranjence, nekateri so tiho, drugi 
vpijejo."41 Po preboju pri Gorlicah in Tarnowu se je bojna črta premaknila proti 
ruski meji, se ustalila in bojišče je začelo dobivati značilnosti pozicijske vojne. 
Poleg razvejanega sistema ujetniških taborišč in vojaških delavnic so v zaledju 
na obeh straneh bojne črte nastajali razvejani sistemi sanitetnih postaj in voj-
nih bolnišnic. Za njihovimi zidovi so požrtvovalni zdravniki in bolniške sestre 
skušali reševati življenja težko ranjenih vojakov. Jože Tronkelj, ki je bil spomladi 
1915 ranjen v bojih v okolici Lvova, se je spominjal, da mu je v bitki zmanjkalo 
tal pod nogami in ko je hotel vstati, 

desna noga ni bila več zmožna /.../ razrezal sem hlače in pogledal rano. Na desni 
strani na bodlnu so ven štrlele 3 kosti, prijel sem eno s prsti, jo pomajal in hitro 
potegnil ven. Pri tem bruhne iz luknje še z večjo silo črna kri. Nato sem potegnil 
še druge dve ter pustil rano odprto, da jo je spiral dež. Potem sem na to rano pri-
tisnil debelo plast vate in še eno na drugo stran ter na tesno povil. Bolelo me še ni 
preveč, samo peklo. Čutil sem tudi drugod po životu bolečine /…/ kako dolgo sem 
spal, ne vem, ko sem se prebudil, ni bilo več vode, sijalo je sonce, toda na drugi 
strani kot prej, torej je bil že drugi dan. 

Imel je veliko sreče, da so ga bolničarji nezavestnega opazili med množico 
padlih in ga prinesli v železniško čuvajnico ob progi, kjer je bilo zbranih že vse 
polno ranjencev: "Eni so hodili, drugi ležali. Eden ni imel spodnje čeljusti, drugi 
nobene noge. Zdravniki so za silo prevezovali in hiteli kar mogoče hitro. Ko 
sem bil jaz na vrsti, so mi vzeli proč mojo obvezo, so se čudili, da še živim, da 
mi ni utekla kri." Sodeč po njegovem zapisu so bili različni alkoholni napitki 
pomembno pomirjevalo in blažilo bolečin, ko so ranjenci čakali na prevoz do 
sanitetne postaje in pozneje do bolnišnice v Lvovu, Lembergu: 

To je bila grozna vožnja. Je trkalo, da so mi v nogi kosti kar reglale, kri je letela še 
od voza po progi, posebno kadar je katero od koles zadelo na vezi ali škrable ob 
šinah. Jaz sem kričal kot obseden in grozil vozniku, naj vsaj počasi vozi, toda on 
je bil gluh. Hi, to sem slišal celo vožnjo po najmanj 10 km dolgi progi. Toliko da 
so me privlekli še živega na drugo postajo ob veliki planjavi, kjer je bilo glavno 

41 Tronkelj, Zapisi 15. 3. 1915–21. 6. 1915, rokopis.
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zbirališče. Po planjavi in povsod so ležali ranjenci.

V bolnišnici v Lvovu je ponovno izgubil zavest in prestal težko operacijo. 
Ko se je prebudil, je pred seboj zagledal "krasen angelski obraz". 

Za boga, kje sem, kaj je tu, premišljal sem en trenutek. Imelo je tisto bitje gole 
roke in ena teh je bila v bližini mojih ust naslonjena na stranico postelje. Ne vem, 
kaj me je obsedlo, bliskovito sem dvignil glavo proti roki ter z zobmi zagrabil za 
komolec tisto bitje, da je zakričalo na ves glas. 

Ko se je zbudil, mu je postalo jasno, da je prvi glas, ki ga je slišal po dolgo-
trajni operaciji, glas bolniške sestre. Pozneje se ga je bolniška sestra s povito 
roko na široko izogibala.42

* * *

V slabem letu, od poletja 1914 do maja 1915, je avstro-ogrska vojska utrpela šte-
vilne izgube na vzhodnem in balkanskem bojišču. Pri tem je vojna v krvavi vrti-
nec potegnila tudi civilno prebivalstvo, ki je trpelo vojaško nasilje. Z območja 
bojev so se številni civilisti umaknili v begunska taborišča v notranjosti monar-
hije. Tudi prebivalci Štajerske in Kranjske so se že leta 1914 srečali s prvimi voj-
nimi begunci iz Galicije in zanje organizirali dobrodelno pomoč. Na severnem 
delu vzhodnega bojišča je bila avstro-ogrska zaveznica Nemčija vojaško mnogo 
uspešnejša, bitka pri Tannenbergu na močvirnih mazurskih območjih je posta-
la prava metafora ruskega poraza z dolgotrajnimi posledicami. "Njena sled se 
vleče skozi mnoge kulturne plasti – od spominskih in tradicijskih do poetičnih 
in političnih."43 

Avstro-ogrska vojska je na "severnem bojišču" za izjemno drago ceno člo-
veških življenj, tako med vojaki kot med civilisti, pridobila bojne izkušnje, ki 
so vplivale na njeno nadaljnje bojevanje tudi na italijanskem bojišču. V stra-
teškem smislu je tragična izkušnja neuspešnih ofenzivnih operacij na avstro-
-ogrskem delu ruskega bojišča neposredno vplivala na poveljnika Svetozar-
ja Borojevića in njegov strogi obrambni koncept bojevanja, s katerim mu je 
pozneje na soškem bojišču kljub stalnemu pomanjkanju vojaških enot uspelo 
zadržati številčnejšega nasprotnika. Slovenski vojaki so se takrat, na vzhodnem 
bojišču, prvič borili pod njegovim poveljstvom. Evropska bojišča prve svetovne 

42 Tronkelj, Zapisi 15. 3. 1915–21. 6. 1915, rokopis. 
43 Igor Grdina, Vedno znova Tannenberg (Ljubljana, 2015), 17.
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vojne so seveda dihala kot celota in v obdobju priprav in uspešne avstro-ogr-
sko-nemške ofenzive na vzhodnem bojišču so antantne države pritiskale na 
Kraljevino Italijo, da začne vojno proti Avstro-Ogrski. Avstro-ogrska armada je 
takrat začela z mrzličnimi pripravami na obrambo svoje jugozahodne meje in 
s tem je bilo povezano tudi premeščanje enot z vzhodnega bojišča: "Pravijo ofi-
cirji, da se je v Italiji začelo, da bomo šli tudi mi proti Italijanom. Hujše ne more 
biti, kakor je tu,"44 je zapisal Jože Tronkelj. Maja 1915 so iz nabornih vojašnic 
v zaledju in z vzhodnega bojišča na kraški rob prestavili vojake 10 pohodnih 
bataljonov, pehotnih polkov iz slovenskih nabornih območij. Med vojaškimi 
enotami z velikim odstotkom slovenskega moštva je le 97. tržaški polk, razen t. 

44 Tronkelj, Zapisi 15. 3. 1915–21. 6. 1915, rokopis.

Grob podčastnika 
Andreja Krajška iz 
celjskega 87. peho-
tnega polka na voja-
škem pokopališču 
Łosie (foto: Marko 
Štepec) 



373

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

i. soškega bataljona, zaradi svoje italijansko-slovensko-hrvaške narodne sesta-
ve ostal na vzhodnem bojišču vse do konca vojne. Skupaj s črnovojniškimi, pro-
stovoljskimi in šibkimi rezervnimi enotami jim je uspelo za silo sestaviti šesto 
kilometrsko obrambno črto proti Italiji. Oktobra 1915 so se jim pridružili še 
preostali vojaki 3. korpusa in na soškem bojišču večinoma ostali vse do pomladi 
1916, ko so jih po 5. soški bitki začeli premeščati na južnotirolsko bojišče zaradi 
sodelovanja v avstro-ogrski ofenzivi severno od Asiaga. Avstro-ogrska ofenziva, 
"kazenska ekspedicija", ki je z imenom sledila neuresničenim željam njenega 
načrtovalca, se je po začetnih uspehih zaradi pomanjkanja rezervnih enot in 
uspešne ruske ofenzive na vzhodnem bojišču ustavila. Obsežna ofenziva ruske 
vojske pod poveljstvom generala Alekseja Brusilova je ponovno ogrozila avs-
tro-ogrsko bojno črto in postala pomembna prelomnica v vojni na vzhodnem 
bojišču. To so občutili tudi številni slovenski vojaki, katerih bataljoni so bili 
ponovno poslani na vzhodno bojišče. 

Številni vojaki so v Rusiji dočakali konec vojne, kalvarijo državljanskega 
spopada, pri katerem so predvsem v želji povratka domov sodelovali na obeh 
straneh ruske revolucije,45 in grenkobo pozne vrnitve v povsem spremenjeno 
domovino, ki jih pogosto ni sprejela tako, kot so pričakovali.46 Nekateri so se 
domov vrnili nekaj let in več po končani vojni. Pot domov je v primeru slo-
venskega vojaka Martina Muca trajala vse do konca dvajsetih let. Tudi zaradi 
slabe skrbi matične države za avstro-ogrske vojake slovenske narodnosti so se 
posamezniki iz ujetniških taborišč in oddaljenih krajev vračali pozneje, kot so 
si to želeli. Martinu Mucu se je šele l. 1926 uspelo vkrcati na ladjo v pristanišču 
Šanghaj, kamor je pobegnil iz Sovjetske zveze. Prek Hongkonga, Saigona, Sin-
gapurja, Colomba, Sueškega prekopa in Port Saida se je vrnil v Evropo. S staro 
oguljeno obleko in skromnim kovčkom se je 25. februarja 1927 vrnil v rojstno 
Metliko. Tam ga ni nihče več pričakoval, saj je bil razglašen za mrtvega, njegova 
žena pa je umrla že 21. oktobra 1922.47 

Pripovedi preživelih pripadnikov poražene armade o bojiščih, vojaški izku-
šnji in zvestobi cesarju ter drugačni domovini so v novi državi ostale odrinjene 
od šolskih učbenikov in državnih komemoracij ter prepuščene pozabi in dru-
žinskemu spominu. Še težje je bilo povratnikom na Primorsko, ki jo je zasedla 
italijanska vojska. Njihove vojne izkušnje, skupaj s spominom italijanskih voja-
kov, ki so služili v avstro-ogrski vojski, niso bile vključene v državno kolektivno 
memorijo. Številni vojaki se seveda niso nikoli vrnili domov in so ostali poko-

45 Jakob Grčar, Deviška zemlja v krvi. Zapiski iz Sibirije (Celje, 1936).
46 Petra Svoljšak, "Ujetniki", v: Slovenci + prva svetovna vojna 1914–1918 (Ljubljana, 2010), 65–66.
47 Martin Muc, Skozi Sibirijo, Zgode in nezgode slovenskega vojka v svetovni vojni, 2. del (Ljubljana, 1934); 

Marko Štepec, "Martin Muc", v: Pot domov, ur. Monika Kokalj Kočevar in Marko Štepec (Ljubljana, 
2015), 45, 46.
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pani na pokopališčih in obsežnih poljanah Galicije in hribovja Karpatov, kjer je 
med prvo svetovno vojno izgubilo življenje največ slovenskih vojakov. 

Grob neznanega avstro-ogrskega vojaka na vojaškem pokopališču Grybów (foto: Marko Štepec) 
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Marko Štepec

"WE WERE LIKE CALVES": 
THE EXPERIENCE AND MEMORY OF GALICIA

SUMMARY

The article which is based on selected diaries and memoirs, including unpub-
lished manuscripts and other material, presents the war experience of the Aus-
tro-Hungarian soldiers from Slovenian conscription areas on the eastern front. 
The highlighted time period is until the second half of the year 1915, when 
Slovenian soldiers, together with other nations of the Habsburg Monarchy, par-
ticipated in battle in the battlefields of Galicia. After the general mobilisation of 
troops in August 1914, the mobilised troops of the 3rd Corps were sent to the 
eastern front. A crowd of civilians, music, flags and flowers accompanied their 
departure. Before departure, farewell Masses were held and patriotic enthusi-
asm mixed with the separation anxiety. The rail transport of Austro-Hungarian 
troops, weapons, and equipment to the northeastern borders of the monarchy, 
where they clashed in August 1914 with the Austro-Russian army, had been a 
challenging logistical feat. The baptism of fire broke the illusion of a short war, 
and with its violence and tragedy strongly imprinted itself in the memory of Slo-
venian soldiers. After the withdrawal into the Carpathian Mountains in autumn, 
the Austro-Hungarian army began to dig trenches, thus leaving the fortified 
city of Przemisl, which guarded the crossings over the River San and the rail 
link between Krakow and Lvov, deep in the Russian ring. In October 1914 the 
Russian army attempted to capture it, but with her poor artillery support and 
infantry attacks failed to do so. Austro-Hungarian attempts to save the city had 
also failed, and after a six-month siege the "fortress city of Przemysl", together 
with its starving defenders, capitulated. Once again, numerous Austro-Hungar-
ian soldiers had been sent into captivity, where they performed backbreaking 
work in harsh weather conditions. After the joint German-Austro-Hungarian 
breakthrough of the German front line at Gorlice, the frontline moved to the 
Russian border and stabilized. In May 1915 the entry of Italy into the war and 
the opening of a new battleground resulted in the relocation of troops from 
the Slovenian conscription areas to the Isonzo front. The large-scale offensive 
of the Russian army under the command of General Alexei Brusilov in the sum-
mer of 1916 had once again threatened the Austro-Hungarian positions and 
became an important turning point in the war on the eastern front. It took a 
great many Slovenian soldiers of the Austro-Hungarian army years to return 
home. Many remained buried in the cemeteries of Galicia, where the most Slo-
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venian soldiers had lost their lives. In the newly established country, the war 
experience of survivors was alienated from school textbooks and public com-
memorations, thus remaining alive only in the memories of family members or 
to sink into oblivion. As a result, many war veterans turned to writing to main-
tain memory and to cope with the traumatic experience of war.
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Uvod

Otomansko cesarstvo je za Slovence dolgo časa predstavljalo sinonim za tur-
ške vpade na krščanska ozemlja, ki so izvirali še iz časov poznega srednjega 
veka. Prav tako je bilo Otomansko cesarstvo v slovenskem časopisju negativno 
obravnavano v balkanskih vojnah 1912 in 1913. V prvi svetovni vojni, z vsto-
pom Otomanskega cesarstva v vojno na strani centralnih sil, se tudi slovensko 
časopisje in politična elita postavita v bran Otomanskega cesarstva, ki se je 
borilo proti velikim apetitom imperialnih antantnih sil. Za medvojno pisanje 
slovenskih časopisov je bila značilna propaganda, ki je ustvarjala predsodke o 
nasprotnikih, njihovi manjvrednosti in tako postala pomemben element boje-
vanja. Kmalu po začetku vojne so novice o dogodkih na svetovnih bojiščih, 
obvestila o odlikovanih, ranjenih, ujetih in padlih vojakih preplavile strani slo-
venskih časopisov, ki so imeli tudi različne vojne dopisnike. Slednji so delovali 
pod okriljem vojnega tiskovnega urada, večkrat pa so tudi povzemali uradna 
poročila tujih časopisov obeh vojskujočih se strani. Časopisi so vsebovali tudi 
veliko vsebin o domačih polkih, o zbiranju pomoči za družine, invalidne voja-
ke, osirotele otroke, vsebovali pa so tudi novice iz bolj oddaljenih front, kjer se 
slovenski vojaki niso borili. V skoraj vsaki številki slovenskih časopisov zasledi-
mo tudi novice o aktivnostih Otomanskega cesarstva in njegove vojske. V slo-
venskem prostoru je v času prve svetovne vojne izhajalo več časopisov, ki so 
predstavljali določene politične opcije in svetovne nazore: klerikalne, liberalne 
in socialdemokratske. Na slovensko javno mnenje je najbolj vplival klerikalni 
tisk, saj so imeli klerikalci večinsko podporo v slovenski družbi.

V prispevku so zajete analize poročanj dveh najpomembnejših slovenskih 
časopisov takratnega časa, in sicer klerikalnega in najbolj branega časopisa na 
Slovenskem z naslovom Slovenec, ter analizi nekaj let starejšega in tudi prilju-
bljenega liberalnega časopisa Slovenski narod. Poročanja Slovenca in Slovenske-
ga naroda so dopolnjena z objavo prispevkov in fotografij o Dardanelah v ilu-
striranem tedniku Ilustrirani glasnik. Prispevek natančneje obravnava odzive 
omenjenih časopisov na vojaške spopade v Dardanelah, in sicer začenši z ana-
lizo dogodkov že pred in po vstopu Otomanskega cesarstva v vojno na strani 
centralnih sil oktobra 1914. Sledita analiza prvih poročil o sporu velesil zaradi 
Dardanel in analiza prvih spopadov med turško vojsko in antantnimi zavezni-
ki. Antantne sile niso dosegle uspeha, kar pozdravlja tudi slovensko časopisje, 
ki konča s poročanjem o dardanelski krizi z odhodom zaveznikov iz Galipo-
lija januarja 1916. Povzeta je tudi zgodba dveh topniških enot avstro-ogrske 
vojske, ki sta bili poslani v pomoč otomanski vojski na polotok Galipoli. V teh 
enotah so služili tudi nekateri Slovenci, ki jih prispevek omenja. V prispevku 
uporabljam pojma Otomani in Otomansko cesarstvo, čeprav velik del evrop-
skih zgodovinarjev zaradi poenostavitve uporablja besedo Turki za Otomane 
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in Turčija za Otomansko cesarstvo, kar je anahronistično. Tudi slovensko časo-
pisje med prvo svetovno vojno je največkrat uporabljalo besedi Turki in Turčija 
namesto Otomani in Otomansko cesarstvo. Država, ki jo danes poznamo kot 
Turčijo, se je na začetku prve svetovne vojne imenovala Otomansko cesarstvo, 
ki je bilo večje od današnje Turčije. Poleg tega so se v otomanski vojski poleg 
Turkov borili tudi Arabci, Kurdi, Armenci, Grki in druge etnične skupine. 

Otomansko cesarstvo vstopi v vojno 

Dardanelska kriza oziroma dardanelske bitke so bile posledica odločitve Oto-
manskega cesarstva, da oktobra 1914 vstopi v vojno na strani Nemčije in central-
nih sil. Velika Britanija in Francija sta zato začeli razmišljati o načinih napada na 
Otomansko cesarstvo, predvsem zaradi Dardanel, saj bi s tem Rusiji odprli plovbo 
med Črnim in Egejskim morjem. Nadejali so se, da bodo s tem dosegli tudi odlo-
čitev v vojni – izločitev Otomanskega cesarstva. Antantne sile pa so imele poleg 
Dardanel tudi druge apetite po otomanskem ozemlju, zato je šibko Otomansko 
cesarstvo postalo navidezno lahek plen za apetite antantnih velesil. Ko sta 29. 
in 30. oktobra 1914 dve nemški križarki pod otomansko zastavo napadli ruska 
črnomorska mesta, je Otomansko cesarstvo vstopilo v vojno na strani centralnih 

Ladje otomanske vojne mornarice v Carigradu, razglednica, poslana 20. novembra 1914 (Muzej novejše 
zgodovine Slovenije)
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sil. Že v zimi 1914/1915 je otomanski general in vojni minister Enver paša ukazal 
napad na tradicionalnega sovražnika, carsko Rusijo. Napadel je na Kavkazu, ven-
dar kakšnih uspehov otomanska vojska ni dosegla, razen da je Rusijo odrezala od 
preskrbovalnih poti, ko ji je zaprla prehod čez ožini Bospor in Dardanele.

Zato so francosko-britanske sile poskušale napasti Dardanele s pomočjo 
mornarice, saj so imele na morju večkratno premoč. Februarja in marca 1915 
so britanske in francoske ladje obstreljevale Dardanele, vendar niso uspele priti 
do ožin. Namesto napada z morja so zavezniki poslali na kopno pet pehotnih 
divizij. Izkrcati so se hoteli dvakrat, toda Otomani so bili pripravljeni na napad. 
Antantnim silam so prizadejali hude izgube in decembra 1915 ter v začetku 
januarja 1916 so se le-te morale umakniti. V teh bojih je najvidnejšo vlogo med 
otomanskimi generali odigral paša Mustafa Kemal, kasneje imenovan tudi Ata-
türk. Največji britanski zagovornik operacije pri Galipoliju in Dardanelah, Win-
ston Churchill, ki je bil takrat prvi lord admiralitete oziroma minister za vojno 
mornarico, je moral zaradi poraza zapustiti svoje mesto. Tako so Otomani pre-
prečili, da bi antantne sile prišle do črnomorskih ožin, kar je pomenilo da je 
Rusija ostala brez morske povezave z Evropo in brez zavezniške oskrbe.1 

Vse te dogodke je spremljalo tudi slovensko časopisje, ki v Otomanskem 
cesarstvu ni imelo lastnih poročevalcev oziroma vojnih dopisništev, zato je o 
dogodkih, povezanih z Otomanskim cesarstvom in Dardanelami, največkrat 
povzemalo druge časopise in vojna dopisništva znotraj monarhije, pa tudi 
nemško, otomansko in celo britansko, francosko ter italijansko časopisje. Že 
pred izbruhom dardanelske krize je slovensko časopisje poročalo o možnosti 
vstopa Otomanskega cesarstva v vojno, ki so ga nazadnje sprejeli z odobrava-
njem. Po poročanju iz Carigrada naj bi Otomansko cesarstvo mobiliziralo kar 
200.000 mož, nemohamedancem pa naj ne bi bilo treba služiti v vojski, če so 
plačali 30 turških funtov, ker se nanje ni dalo zanesti. Vsi slovenski časniki so 
se spraševali, proti komu je naperjena otomanska mobilizacija, hkrati so tudi 
navajali, da je 72 nemških častnikov ostalo v Carigradu in da bo Otomansko 
cesarstvo najverjetneje vstopilo v vojno, seveda skupaj z Nemčijo. Časopis Slo-
venski narod je povzemal besede Enverja paše, ki je navajal razloge za mobi-
lizacijo otomanske vojske: "Turčija je smatrala za potrebo, da odredi splošno 
mobilizacijo svoje armade in mornarice z namenom, da vsestransko zavaruje 
svojo nevtralnost v veliki evropski vojni. "2

Slovensko časopisje je tudi omenjalo, da se še vedno ne ve, proti komu 
Otomani kopičijo vojsko v Trakiji. Pojavljali so se tudi najverjetnejši scenariji, 

1 Povzeto po: Dušan Nećak, Božo Repe, Prelom: 1914–1918. Svet in Slovenci v 1. svetovni vojni 
(Ljubljana, 2005), 405; Peter N. Stearns (ur.), The Encyclopedia of World History: Ancient, Medieval, 
and Modern Chronologically arranged (Cambridge, 2001), 656.

2 "Turški vojni minister o vojaškem položaju Turčije", Slovenski narod, 1. september 1914, let. 47, št. 205, 2.
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prvi, da bo Otomansko cesarstvo skupaj z Bolgarijo udarilo proti Grčiji, Srbiji 
in Romuniji, ter drugi, še bolj verjeten scenarij, da bodo Otomani, Bolgari in 
Romuni udarili proti Rusiji. Slovensko časopisje je povzemalo tudi, da se vojno 
stanje čuti tudi v Carigradu, kjer je trgovina ohromljena in draginja vse hujša. 
Veliko je bilo poročil o umazani igri ruske diplomacije, ki želi sejati sovraštvo 
med Bolgarijo, Romunijo in Otomanskim cesarstvom, o strahu francoskih boj-
nih ladij, da ne bi Otomani izkrcali vojske v Egiptu, in o možnosti vojne med 
Otomani in Grki. Celoten mesec september leta 1914 je bil poln informacij o 
otomanskih pripravah na vojno in o otomanskem oboroževanju.3

31. oktobra 1914 je Otomansko cesarstvo napovedalo vojno antantnim 
silam, kar je pozdravilo tudi slovensko časopisje. Novice, ki povzemajo tuje 
časopisne hiše, poročajo o napadih otomanskih ladij na ruska črnomorska 
mesta in ruske ladje.4 Eno od novic o razlogih vstopa Otomanskega cesarstva v 
vojno, objavljeno v Slovencu, je sestavljal tudi citat govora zborničnega predse-
dnika Halil Beja iz decembra 1914: "Vsled naukov, ki nam jih je dala zgodovina 
in prisiljeni po naši zemljepisni legi, smo sklenili zvezo z Nemčijo in z Avstro-
-Ogrsko. Od tega dne naprej tvorimo tudi mi dejansko del velesil in pridobimo 
v svoji notranji in zunanji politiki popolno neodvisnost."5 

Po vstopu Otomanskega cesarstva v vojno so se decembra 1914 že pojavile 
prve vesti o manjših spopadih med britanskimi ladjami in otomanskimi torpe-
dnimi čolni. Kmalu za tem so se pojavljale nove novice o obstreljevanju Dardanel 
in da obstreljevanje ni imelo in ne bo imelo uspeha tudi v prihodnje. Veliko je 
bilo tudi poročil o francoskem in britanskem ladjevju pred Dardanelami in da so 
Dardanele zaprte s potopljenimi ladjami starejšega tipa. Poleg krize v Dardane-
lah slovensko časopisje veliko poročalo tudi o turških bojih z Rusi na Kavkazu, 
Egiptu in o problemih, ki jih je imelo Otomansko cesarstvo s Perzijo.6 Kritično 
so obravnavali tudi novice, da se Velika Britanija odpoveduje Dardanelam in jih 
prepušča Rusom, kar naj bi v političnih krogih sprožilo veliko razburjenje, saj naj 
bi bili za obstreljevanje Dardanel krivi prav Rusi. Veliko zanimanja in analiz se je 

3 Podrobneje glej: "Turčija in panislamizem kot zaveznika", Slovenec, 3. september 1914, let. 42, št. 200, 
1; "Odločilne priprave v Turčiji", Slovenec, 4. september 1914, let. 42, št. 201, 4; "Turška vstaja k novim 
časom", Slovenec, 12. september 1914, let. 42, št. 206, 2; "Turčija se pripravlja", Slovenski narod, 4. sep-
tember, let. 47, št. 208, 3.

4 Nigel Steel, Peter Hart, Defeat at Gallipoli (London, 1914), 6; "Vojska med Rusijo in Turčijo – Turško 
brodovje bombardira ruska mesta ob črnomorski obali – več ruskih ladij potopljenih", Slovenec, 31. 
oktober 1914, let. 42, št. 249, 3; "Turško brodovje začelo s sovražnostmi proti Rusiji", Slovenski narod, 
30. oktober 1914, let. 47, št. 258, 3.

5 "Turčija v vojski", Slovenec, 2. januar 1915, let. 43, št.1, 4
6 "Nameravano forsiranje Dardanel", Slovenski narod, 9. december 1914, let. 47, št. 291, 2; "Turška 

vojna", 9. januar 1915, let. 48, št. 6, 2; "Turška vojna", 19. januar 1915, let. 48, št. 14, 2; Turčija v vojski, 
Slovenec, 9. januar 1915, let. 43, št. 6, 3; "Angleška se odpove Dardanelam", Slovenec, 12. januar 1915, 
let. 43, št. 8, 5.
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posvečalo ruski politiki, ki naj bi v prvem letu vojne, pa tudi kasneje, imela velik 
vpliv na Veliko Britanijo in Francijo, s katerima si je Rusija želela imperialno raz-
deliti ozemlja, za katera so bile zainteresirane vse tri velesile. To je bila tudi pod-
laga za pogajanja z Italijo. Zato si je tudi Velika Britanija močno prizadevala, da 
se londonski pakt sprejme, ob tem pa se uredijo tudi odnosi za povojni čas med 
velesilami. Čeprav je šlo za zapleteno vprašanje rusko-britanskih odnosov, je bilo 
v osnovi preprosto: britanska diplomacija se je marca 1915 odločila Rusiji prizna-
ti pravico, da zasede Carigrad ter Bospor in Dardanele, s tem pa je dobila njene 
koncesije za območje severne Perzije in Sueškega prekopa, zlasti pa za to, da se v 
celoti ugodi italijanskim zahtevam. Francozi so se dogovoru pridružili za konce-
sije na severu Afrike. Obe državi sta Rusijo s tem pridobili tudi za to, da ni sklenila 
separatnega miru z Nemčijo. Car Nikolaj je sicer imel glede ozemelj, dodeljenih 
Italiji, dvome, saj je podpiral Srbe in njihove aspiracije na Jadranu, a Bospor in 
Dardanele so bile zanj "vhod v dnevno sobo".7 

Dardanelske bitke

Dne 19. februarja 1915 je britanski admiral Sackville Carden začel pomorski 
napad z britansko-francosko floto. Do 25. februarja je prišel do vhoda v ožino, 
potem pa se je njegovo napredovanje ustavilo. Ves mesec februar so sledila 
poročila o zavezniškem obstreljevanju Dardanel. Poleg tega je bilo veliko novic 
o ruski težnji, da napadejo Carigrad, saj so po povzemanju nemškega časnika 
Deutsche Tageszeitung Rusi zbirali v Odesi armado, ki naj bi preko Midije napa-
dla Carigrad, Čataldžo.8 Dne 20. februarja 1915 je Slovenec podal obsežnejše 
poročilo in analizo obstreljevanja Dardanel, ki ga je povzel po "Agence tele-
graphique Milli": 

Danes zjutraj je osem angleških in francoskih oklopnih križark obstreljevalo 
sedem ur zunanje dardanelske utrdbe, a naših topov v utrdbi niso mogli prisiliti, da 
umolknejo. Sovražnik je izstrelil 600 strelov iz topov kalibra 15 cm. Poškodovane 
so bile tri sovražnikove oklopne križarke, med njimi tudi admiralska ladja. Na 
naši strani je bil ubit en častnik in en vojak, en vojak pa je bil lahko ranjen.9 
Konec februarja in marca 1915 je dardanelsko vprašanje dobivalo vedno 

7 Uroš Lipušček, Sacro Egoismo: Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915 (Ljubljana, 2012), 
187–202.

8 "Petrograd in Carigrad", Slovenec, 17. Februar 1916, let. 43, št. 38; "Rusija pripravlja napad na Carigrad", 
Slovenec, 23. februar 1915, let 43, št. 43, 4; "Obstreljevanje Dardanel", Slovenec, 10. februar 1915, let. 43, 
št. 32, 4; "Turška vojna", Slovenski narod, 20. februar 1915, let. 48, št. 41, 2; "Po svetu", Ilustrirani glasnik, 
25. marec 1915, let. 1, št. 30, 360.

9 "Francozi in Angleži obstreljevali Dardanele", Slovenec, 20. februar 1915, let. 43, št. 41, 6.
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več prostora v slovenskem časopisju. Pojavile so se novice o pomembnosti dar-
danelskih ožin za Ruse, ki so izsiljevali odprtje trgovinskih poti iz Sredozemske-
ga v Črno morje. Slovenec piše: 

Vojaških in političnih vzrokov je dovolj. Rusiji vedno bolj primanjkuje vojnega 
materiala, zato potrebuje pot skozi Dardanele, ker je pot čez Arhangelsk v Belem 
morju zamrznjena in pot po sibirski železnici predolga. Velika Britanija pa je 
nujno potrebovala rusko žito.Za osvojitev Dardanel sta odprti dve poti. Zelo 

Naslovnica časnika 
Slovenec, 3. marec 
1915, let. 43, št. 50
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nevarno in z velikimi izgubami spojeno "forciranje" 71 km dolge dardanelske 
črte in 28]/2 km dolgega Bospora z močnimi pomorskimi silami Angležem ne 
prija, ker se boji za svoje lepe ladje. Druga pot je, da sukcesivno osvajajo utrdbe in 
odstranjujejo ovire; kratko rečeno: sistematični oblegovalni napad z pomorskimi 
silami in s četami na suhem v velikem obsegu. Tudi ta pot je spojena z velikimi 
izgubami.10 

Dne 3. marca 1915 se je analiza krize v Dardanelah pojavila na prvi strani 
časopisa Slovenec, kjer je uredništvo ugotavljalo politični pomen posesti Cari-
grada – če antantne sile zasedejo otomansko prestolnico (ali jo dobi pozne-
je Rusija ali pa se ozemlje nevtralizira), bodo morale balkanske države oči 
nekoliko bolj odpreti, enako velja tudi za Italijo, za katero to vprašanje ni brez 
pomena. V analizi dardanelskega vprašanja je pisec razpravljal o možnosti, ali 
je mogoče priti po morju do Carigrada. 

Za naš vojni položaj je seveda posest Carigrada in neovirana pot skozi Dardanele, 
oziroma iz Rusije velike važnosti. Rusija lahko da po tej poti svojim zaveznikom 
ogromno množino hrane, zavezniki pa Rusiji vojnega materiala. To dejstvo bi 
seveda zelo podaljšalo vojne operacije na vzhodu in zahodu.11

Slovensko časopisje je veliko poročalo tudi o tem, da antantne sile pretira-
vajo v zvezi z dogodki v Carigradu in da je prebivalstvo popolnoma mirno. Pisa-
lo se je tudi o sporih znotraj antantnih zaveznic glede Dardanel, zbiranju ruskih 
čet proti Dardanelam, poškodbah britansko-francoskega ladjevja, predvsem 
pa so bili kritični do Rusije, ki si je želela otomanskih ožin. Slovenski časopisi 
so obenem pisali o izmišljenih novicah, ki jih je objavljalo britansko časopisje, 
češ da so se antantne sile že izkrcale, da dosegajo uspehe in zaključujejo, da 
obstreljevanje Dardanel ni doseglo uspeha in da gre pri tem le za demonstracijo 
moči.12 Poskus vojne mornarice je dosegel vrhunec 18. marca 1915, ko je vice 
admiral John de Robeck, ki je zamenjal admirala Cardena, poslal svoje ladje v 
napad. Potem ko so eno od francoskih ladij potegnili na kopno, da se ne bi 
potopila, je de Robeck drugim ladjam ukazal umik. V drugi polovici marca je 
britanski minister za vojno lord Kitchener ukazal izkrcanje na polotoku Galli-
poli. Britanska 29. divizija ter avstralski in novozelandski korpusi (Anzac) naj bi 
se skupaj s francoskimi kolonialnimi divizijami združili pod poveljstvo gene-
rala sira Iana Hamiltona pri grškem otoku Lemnos. 29. divizija se je izkrcala na 

10 "Boj za Dardanele", Slovenec, 26. februar 1915, let. 43, št. 45, 2.
11 "Dardanele", Slovenec, 3. marec 1915, let. 43, št. 50, 1.
12 "Napad na Dardanele", Slovenski narod, 16. marec 1915, let. 48, št. 61, 2; "Boji za Dardanele", Slovenec, 

16. marec 1915, let. 43, št. 61, 4.
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odsekih S, V, W, X, Y na rtu Helles, vojaki Anzaca na nebranjenem delu severne-
je, Francozi pa naj bi uprizorili diverzijsko izkrcanje na azijski obali. Antantne 
sile so začele z izkrcanjem 25. aprila in se uspešno izkrcale z velikimi izgubami. 
O teh dogodkih so vneto pisali tudi slovenski časopisi, ki so se postavili v bran 
Otomanskemu cesarstvu in pisali o velikih izgubah antantnih sil, ki pa ne bodo 
kar tako odnehale z napadi. Poročali so tudi o poškodovani francoski ladji Gau-
lois in da Francozi postajajo pesimistični glede Dardanel.13

Konec aprila in v začetku maja so se ponovno pojavile vesti o novih napa-
dih na Dardanele. Tokrat je slovensko časopisje poročalo o napadih pehotnih 
divizij antantnih sil. Časopisje, ki je večinoma povzemalo otomanska uradna 
poročila, je ugotavljalo, da je bila otomanska obramba uspešna ter da zbirajo 
antantne sile nove enote za napad na Dardanele. V časopisu Slovenec je bila 

13 Nigel Steel, Peter Hart, Defeat at Gallipoli (London, 19914), 31; "Napad na Dardanele", Slovenski 
narod, 20. marec 1915, let. 48, št. 64, 3, "Boji za Dardanele", Slovenec, 23. marec 1915, let. 43, št. 88, 3.

Ilustrirani glasnik, 15. 
april 1915, št. 36, str. 
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zanimiva tudi objava čestitke cesarja Franca Jožefa otomanskemu sultanu ob 
obletnici njegovega prihoda na oblast. Zapisal je sledeče besede: 

V posebno radost mi je, da uporabim priliko, ki mi jo nudi obletnica nastopa vlade 
Vašega Veličanstva, da Vašemu Veličanstvu najiskrenejše voščim srečo kakor tudi 
otomanski državi. Najtopleje želim, da bi bili napori naših bojnih sil na kopnem 
in na morju s skupnem boju, vsiljenem nam po naših sovražnikih, ovenčani s pol-
nim uspehom in da bi bile po zmagoviti vojni usojene našim narodom dobrote 
dobe miru in blagostanja.14 

Veliko se je problematiziralo tudi o Churchillovi krivdi, saj je 18. marca 

14 "Napad na Dardanele", Slovenski narod, 3. maj 1915, let. 48, št. 99, 2, 3.

Ilustrirani glasnik, 6. 
maj 1915, št. 36, str. 
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1915 zaukazal napad na Dardanele proti volji lorda Fisherja. Slovenski narod je 
navajal, da je potrebno zaradi takih in podobnih neuspehov britanske morna-
rice ponovno uveljaviti kolegialno strukturo admiralitete in da dobijo mornari-
ški lordi svoje prejšnje kompetence.15 

Dne 19. maja je otomanska vojska z močnim napadom na zaliv Anzac sku-
šala s številčno premočjo osvojiti položaje Anzaca, vendar napad ni uspel. Sle-
dile so številne novice o bojih, predvsem pa se je izpostavilo neuspešno britan-
sko-francosko izkrcanje pri Kum Kalehu, ki je bilo odbito in ustavljeno pri Sed-
dil-Bahru, levo nasprotnikovo krilo pri Ari-Burnu pa je bilo potisnjeno v morje. 
Desno krilo se je uspelo obdržati, uničena pa je bila celotna divizija izkrcevalne 
antantne armade. Slovensko časopisje je pohvalilo odlično in hrabro vojskova-
nje otomanskih čet. Nato je bil po povzemanju britanskih časopisov (London 
News) posredovan podatek, da se na antantni strani pojavljajo nove zahteve 
po svežih enotah za Dardanele. Britanski viri, povzeti v slovenskih časopisih, 
so zahtevali najmanj 250.000 zavezniških vojakov, hkrati pa so priznavali, da je 
bil otomanski odpor učinkovit in močan.16 Posebno zanimive objave o darda-
nelski krizi je objavljal tudi ilustrirani tednik z naslovom Ilustrirani glasnik. 15. 
aprila 1915 je objavil posebno številko glasila, ki je imela na naslovnici foto-
grafijo utrdb v Dardanelah, in temeljito razlago geografske lege in zgodovine 
otomanskih ožin ter doživljanje dveh nemških bojnih ladij, ki sta sodelovali v 
bitkah pri Dardanelah. Ilustrirani glasnik je 27. maja 1915 objavil tudi fotogra-
fijo ponesrečenega zavezniškega izkrcanja na območju Dardanel, hkrati pa je 
podal poročilo o ponesrečenih zavezniških napadih na dardanelske utrdbe in 
vest, da so zavezniki v bojih izgubili že 40.000 mož. Hkrati je tednik navajal, da se 
je v Carigradu organiziralo veliko slavje in da je sultan dobil naziv "zmagoviti".17

Junija in julija so se Britanci, vkopani v jarke na severu rta Helles in podprti 
na desnem boku s Francozi, odločili za nove ofenzive. Silam antante je uspe-
lo pridobiti nekaj ozemlja, a brez trajnejšega učinka. Za antantne izgube je bil 
odgovoren Churchill, ki je bil zaradi tega odstavljen in je izgubil nadzor nad 
admiraliteto. Britanci se s ponižanjem v Dardanelah niso sprijaznili, zato so 
ponovno organizirali izkrcanje v zalivu Suvla, severno od zaliva Anzac, vendar 
je bil ob začetnem napredku napad kmalu ustavljen.18

Avgusta 1915 so se zopet vneli boji med antantnimi silami, ki so se izkrcale 
pri Galipoliju in turško vojsko. Slovenski narod je povzemal otomansko uradno 
poročilo: 

15 "Napad na Dardanele", Slovenski narod, 4. maj 1915, let. 48, št. 100, 2.
16 "Boj za Carigrad", Slovenec, 17. maj 1915, let. 43, št. 109, 6.
17 "Iz zgodovine Dardanel", Ilustrirani glasnik, 15. april 1915, let. 1, št. 33, 397, 398; "Po svetu", Ilustrirani 

glasnik, 27. maj 1915, št. 39, 467, 468.
18 Nigel Steel, Peter Hart, Defeat at Gallipoli (London, 1914), 214–225.
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V noči od 3. na 4. avgusta je sovražnik pred strelskimi jarki našega levega krila 
sprožil mino in poskusil napad, a je bil z izgubami odbit. Dognali smo veliko 
število padlih sovražnikov pred našimi strelskimi jarki. Tisto noč je artilerija 
našega desnega krila bombardirala sovražno torpedovko, ki je bila zadeta in 
se je goreča umaknila. Pri Sedil Bahru je slabejši, časoma prenehajoči infanteri-
jski in artiljerijski dvoboj. Vojaštvo je pri napredujočih napadih na levem krilu 
vzelo sovražniku 200 metrov ozemlja proti njegovim strelskim jarkom. Sovražni 
letalci so vrgli bombe na bolnišnico Naga - Bere in Sedil Bahru, dasi je bila vidna 
zastava Rdečega polumeseca. Štiri ranjeni vojaki so bili ubiti, 14 drugih oseb pa 
poškodovanih.19 

Slovensko časopisje so preplavile tudi vesti, da so med francoskimi in bri-
tanskimi četami, ki so zasedale Gallipoli, izbruhnile bolezni, ki zahtevajo velike 
žrtve. Na ozemlju, ki ni zavarovano proti žgočemu soncu, so obolevali vojaki, 
še posebej zaradi pomanjkanja vode. Velik problem je bil tudi v tem, da je bila 
voda, pripeljana na ladjah, dostikrat že pokvarjena, kar je povzročilo izbruh 
različnih nalezljivih bolezni.20 Slovensko časopisje, ki je v glavnem povzema-
lo otomanska uradna poročila, je 27. avgusta poročalo, da so samo v zadnjih 
treh dneh antantne sile izgubile 20.000 mož (vštevši ranjene) in da sovražnik ni 
napredoval. Nezadovoljstvo okupacijskih čet, posebno francoskih, naj bi nara-
ščalo in pri tem se v članku že omenja možnost umika antantnih vojakov iz 
Gallipolija.21

Ko so antantne enote ponovno napadle iz zaliva Suvla in Anzac, so se nji-
hovi poskusi kmalu izkazali kot neuspešni. Zaradi neuspehov so zamenjali 
generala Hamiltona, ki ga je nasledil general Charles Monro, le-ta pa je zaradi 
slabega stanja vojske predlagal umik. Po obisku na Gallipoliju je Kitchener pre-
dlagal umik iz Suvle in Anzaca, 7. decembra 1915 pa je britanska vlada ukazala 
evakuacijo vojske iz Galipolija.

Slovenski fantje in dardanelska kriza

V bojih proti antantnim silam na Galipoliju so sodelovale tudi avstro-ogrske 
topniške enote, ki pa niso odločujoče vplivale na otomansko zmago. V bojih 
sta sodelovali 240 mm baterija možnarjev št. 9 in 150 mm baterija havbic št. 36. 

19 "Boj za Carigrad", Slovenski narod, 7. avgust 1915, let. 48, št. 179, 3.
20 Prav tam.
21 "Boj za Carigrad", Slovenski narod, 30. avgust 1915, let. 48, št. 198, 3; "Turčija v vojski", Slovenec, 27. 

avgust 1915, let. 43, št. 196, 6.
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Problem avstro-ogrske pomoči je bil v tem, da je prva enota dosegla ognjeni 
položaj na Galipoliju šele novembra 1915, saj je bila pred tem oskrba Otoman-
skega cesarstva po kopnem otežena zaradi bojev centralnih sil s Srbijo. O šte-
vilčnosti Slovencev v teh dveh enotah ne vemo veliko, vemo pa, da je bilo po 
dardanelski krizi s turškim odlikovanjem "železni polmesec" (Harp Madalya-
si) odlikovanih preko 50 Slovencev samo v eni bateriji, medtem ko o drugih 
nimamo podatkov. Časopis Slovenec je objavil tudi imena odlikovanih Sloven-
cev: ognjičar Franc Nosan, desetnik Franc Košir, oba iz Glinc pri Ljubljani, ter 
še trije drugi Slovenci. Pojavljajo se še druga imena Slovencev, ki so delovali na 
Dardanelah: Mirko Kos iz Trbovelj, Avgust Klanjšček z Goriške, Miha Ravnik iz 
Bohinjske Bele, Petrič iz Vipave, Filip Rogel iz Št. Pavla, Matej Renčelj iz Dutovelj 
in Martin Povše iz Laškega trga.22 

22 Drago Sedmak, Kam usoda jih je peljala? (Nova Gorica, 2014), 75, 76, 77; "Slovenski fantje ob 
Dardanelah", Slovenec, 24. januar 1916, let. 44, št. 18, 3; "Turška odlikovanja med slovenskimi fanti", 
Slovenec, 15. januar 1917, let. 45. št. 11, 4.

Velika vojna 1914/1916, razglednica (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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Sklep

Antantne sile Otomanskega cesarstva niso uspele izločiti iz vojne – dobile so 
celo novega nasprotnika ٬– Bolgarijo, ki je vstopila v vojno na strani centralnih 
sil. Z umikom iz Galipolija je bil končan poraz Britancev in Francozov v boju 
za Dardanele in Carigrad, obenem so bile pokopane tudi ruske želje, da dobijo 
isto. Po navedbah Slovenskega naroda naj bi več kot 100.000 mož izgubili samo 
Britanci v svojih brezuspešnih bojih, k temu je treba prišteti še podobne izgube 
Francozov.23 Slovenski narod je po evakuaciji antantnih sil objavil besede oto-
manskega vojnega ministra Enverja paše:

Z božjim varstvom smo prepodili sovražnika tudi iz Sedilbara. O bitki, ki smo jo 
tri dni pripravljali in včeraj popoldne s svojim napadom pričeli, še nismo dobili 
natančnega poročila. Vemo pa to, da so vsi pred vojno izkopani strelski jarki pri 
Sedilbaru in Tekeburnu zasedeni s trani turške vojske, poleg tega pa so naše čete 
pri prodiranju zaplenile številne topove. Poleg tega so v naše roke prišla številna 
sovražnikova taborišča z vso vojaško opremo in materialom. Naša artilerija je 
potopila tudi sovražno transportno ladjo, tako da velikanskega plena še nismo 
mogli prešteti. Sovražne izgube cenimo so po mojih ocenah zelo visoke.24 

V bojih na Galipoliju je ključno vlogo na otomanski strani odigral general 
Mustafa Kemal paša, kasneje tudi turški predsednik in bolj znan pod imenom 
Atatürk, ki je s svojimi enotami preprečil prodor zavezniških enot v notranjost 
Otomanskega cesarstva proti Carigradu. S porazom zavezniških sil je Rusi-
ja ostala brez morske povezave z Evropo in brez oskrbe antantnih zaveznic. 
Otomanska zmaga v dardanelski krizi je bila le kratkotrajna, saj je oslabljeno 
cesarstvo proti koncu vojne postopoma izgubljalo svoja ozemlja. Dardanelska 
kriza pušča tudi odprta vprašanja o številu in vlogi Slovencev, ki so se borili ne 
samo na tleh nekdanjega Otomanskega cesarstva, ampak tudi na drugih, manj 
znanih bojiščih prve svetovne vojne.

23 "Turčija v vojski", Slovenec, 11. januar 1916, let. 44, št. 7, 3, 4.
24 "Angleži zapustili Sedilbar", Slovenski narod, 10. januar 1916, let. 49, št. 6, 2
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Blaž Torkar

THE RESPONSE OF SLOVENIAN NEWSPAPERS TO THE DARDANELLES 
CRISIS

SUMMARY

This paper discusses the coverage of the Dardanelles Campaign in Slovenian 
newspapers (Slovenec, Slovenski narod and Ilustrirani glasnik). At that time, 
Slovenia was part of Austro-Hungarian Monarchy and up until the First World 
War, Slovenians considered the Ottoman Empire a synonym for the Ottoman 
rule over the Christian population, which had lost its autonomy in the Late 
Middle Ages. However, after the beginning of war, Slovenian newspapers star-
ted to change its attitude towards the Ottoman Empire. When in October 1914 
the Ottoman Empire joined the Central Powers to fight against the Entente 
Powers, the Central Powers greeted the decision of the new ally and started 
reporting on the successes and failures of the Ottoman Armed Forces and its 
enemies. The news on the developments on the Ottoman fronts in Slovenian 
newspapers mainly based on the reports from various war correspondents, and 
the press agencies and newspapers in other countries. The Dardanelles Cam-
paign was covered extensively by the Slovenian press, which focused on the 
historical and strategic importance of the Bosporus and the Dardanelles and 
the clashes between the Allies. The news was especially critical of Great Britain 
and Russia, which wanted the Dardanelles to itself, and reported on the failed 
Allied bombing of the Dardanelles forts, and the spread of diseases, victims, and 
lack of water among the Allied troops. The end of the Dardanelles Campaign 
was announced with great excitement, celebrating the success of the Ottoman 
Armed Forces. Slovenian soldiers also participated in the Austro-Hungarian 
units which were sent to the Dardanelles. Most of them were in No. 36 battery 
of 150 mm howitzers and No. 9 battery of 240 mm mortars. We still do not have 
exact number how many of them fought on the Dardanelles but we have lists 
of more then 50 decorated Slovenians with War Medal (Harp Madalyasi).
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Izvleček:
Tržaški Narodni dom je bil od nastanka leta 1904 v središču vsega političnega, 
a tudi družabnega, kulturnega in športnega dogajanja v narodnjaškem taboru 
v Trstu. Prispevek prikazuje, kako se je prva svetovna vojna zrcalila v dogajanju 
v Narodnem domu od časa neposredno po umoru Franca Ferdinanda 
Habsburškega do prihoda italijanskih vojaških oblasti v Trst novembra 1918, 
in sicer na podlagi poročanja narodnjaškega dnevnika Edinost. Iz napovedi, 
poročil, komentarjev, a tudi oglasov in kratkih notic je mogoče slediti dogajanju 
v narodnjaškem taboru ter splošnemu dogajanju v mestu. Slika, ki jo dobimo, 
nam kaže vse večje mrtvilo, ki je v narodnjaškem kulturnem in političnem 
delovanju (ob stalnem slabšanju splošnih življenjskih razmer) nastopilo po 
izbruhu vojne, v zadnjem letu vojne pa je sledil bohoten razcvet z velikimi, 
nikoli uresničenimi upi za prihodnost. 

Ključne besede: 
Narodni dom, Trst, prva svetovna vojna, Edinost, narodnjaki
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Uvod

Dograditev Narodnega doma med poletjem leta 1904 je bila prelomnega 
pomena za tržaški narodnjaški tabor, za tržaške Slovence ter zgodovino Trsta 
sploh. Po eni strani so z Narodnim domom narodnjaki postavili vidni znak slo-
venske in, kot bomo videli, slovanske prisotnosti v samem središču mesta na 
takratnem Vojaškem trgu, čeprav so italijanski liberalnacionalci na oblasti v 
občinski in deželni upravi skušali to prisotnost na vsak način zanikati in zakriti. 
Po drugi strani pa je Narodni dom nastal iz potrebe, da se narodnjaškim dru-
štvom zagotovijo prostori za delovanje in razvoj v mestnem jedru tudi zaradi 
tega, ker so jim liberalnacionalne mestne in deželne oblasti sistematično one-
mogočale dostop do prostorov v mestu. 

Narodni dom je postal prava "slovenska in slovanska reprezentančna pala-
ča v Trstu", kot so se izrazili sami narodnjaki. V stavbo, zgrajeno po tehnolo-
ško in arhitektonsko najmodernejših standardih, se je vselila njena formalna 
lastnica,1 Tržaška posojilnica in hranilnica (tedaj še edina prava bančna slo-
venska ustanova v Trstu), poleg nje pa skoraj vse pomembnejše narodnjaške 
kulturne, športne, politične, sindikalne in gospodarske organizacije. V njej sta 
dalj časa domovali tudi redakcija dnevnika Edinost in istoimenska tiskarna, v 
zasebna stanovanja v sklopu palače pa so se naselili nekateri vodilni člani naro-
dnjaške stranke (včasih s poslovnimi uradi). V stavbi pa so dobila svoj sedež 
ali prostore za prireditve tudi nekatera društva drugih slovanskih narodov, od 
Češke besede do Srpske čitaonice. Kavarna in restavracija sta postali shajališči 
slovenske in slovanske narodnjaško usmerjene javnosti, hotel Balkan pa pre-
nočišče številnih vodilnih mož slovanskih narodov habsburške monarhije, Bal-
kanskega polotoka in Rusije, ki so prišli na uradni ali zasebni obisk v Trst. 

Postavitev palače je tako v slovenski in slovanski javnosti spremenila doje-
manje geografije mesta, ki je sedaj imelo svoje slovensko/slovansko središče, 
referenčno točko, v odnosu do katere je bilo mogoče na novo definirati mestno 
topografijo. 

Zaradi vsega tega je palača postala simbol, ki so ga kot takega dojemali ne 
le narodnjaki, ampak tudi ostali politični tabori – socialistični in italijanski libe-
ralnacionalni, ki so sestavljali politično stvarnost mesta. 

Po odprtju Narodnega doma se je narodnjaška dejavnost izredno razbo-
hotila, tako z vidika številčnosti kot tudi kvalitete in vsebin. Nastajala so nova 

1 Stavba je bila uradno zapisana kot last Tržaške posojilnice in hranilnice, vendar slednja ni razpolagala 
s kapitalom, ki je bil potreben za njeno postavitev. Očitno je bil pri postavitvi stavbe soudeležen tudi 
kak drug kapital, verjetno češki. O tem glej Marco Pozzetto, "Fabianijeva palača. Dom in dobro utečen 
stroj", v: Marko Kravos et al. (ur.): Narodni dom v Trstu 1904–1920 (Trst–Devin, 1995), 29 (dalje: 
Kravos et al. (ur.): Narodni dom v Trstu 1904–1920).
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društva in organizacije, ki so zajemala vse širšo paleto dejavnosti, bila namenje-
na vse širšemu krogu "odjemalcev" in so vse bolj kapilarno pokrivala teritorij. 
Dejstvo, da je bila v Narodnem domu na razpolago prava gledališka dvorana, je 
omogočilo, da je amatersko Dramatično društvo preraslo v Slovensko gledali-
šče s profesionalnimi igralci. Razpoložljivost gledališke dvorane pa je ustvarila 
ugodne pogoje tudi za razrast glasbene dejavnosti, kar se tiče domačih zborov 
in ansamblov, pa tudi delovanja tržaške Glasbene matice in seveda gostovanj 
priznanih svetovnih glasbenikov. Na političnosindikalnem področju je nasta-
la Narodna delavska organizacija (NDO; precej ponesrečeno se je označila za 
nacionalsocialistično), ki je skušala konkurirati – na začetku kar uspešno – 
slovenskim socialistom. Razna društva so – včasih tudi skupno – organizira-
la prave cikluse predavanj, ki so zajemala najrazličnejše argumente in so bila 
namenjena tako študentom in izobražencem kot "ljudstvu". Viden je bil poskus, 
da se v narodnjaško gibanje organsko vključi vse sloje slovenskega in slovan-
skega življa. Vse to pa je pomenilo, da je bil Narodni dom skoraj vsakodnevno 
prizorišče sestankov, vaj, nastopov, predavanj, shodov in drugih oblik društve-
nega delovanja, ob katerih so se vrstili razni drugi dogodki, od kinematograf-
skih predstav do "ekshibicijskih" nastopov profesionalnih igralcev biljarda. 
Predvsem pa so bile za slovensko in slovansko tržaško javnost privlačne plesne 
prireditve, tako v obliki plesnih vaj kot tudi plesnih venčkov in raznih "veli-
kih plesov". Slednje so v pustnem času z namenom zbiranja sredstev za svoje 

Stavba Narodnega doma na Vojaškem trgu v Trstu v letih pred prvo svetovno vojno (Arhiv Odseka za 
zgodovino Narodne in študijske knjižnice v Trstu) 
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delovanje prirejale razne organizacije (npr. Ciril-Metodova družba, Planinsko 
društvo, NDO). Včasih so bili za te prireditve občinstvu na razpolago kar vsi 
prostori Narodnega doma, seveda z izjemo zasebnih stanovanj, prostorov Trža-
ške posojilnice in hranilnice in drugih gospodarskih dejavnosti ter hotelskih 
prostorov. Zgodba zase pa sta dva velika slovanska plesa, ki so ju združeno pri-
redili Slovanska čitalnica, Dalmatinski skup, Češka beseda, Srpska čitaonica ter 
Hrvaško društvo Strossmayer leta 1912 in 1914. Plesov so se udeležili ne le vsi 
vidnejši narodnjaški politiki ter slovanski gospodarstveniki, ampak tudi najvišji 
predstavniki cerkvenih in državnih oblasti v Trstu. 

Na začetku prvega desetletja 20. stoletja pa se je rast zaustavila, da bi v letu 
pred izbruhom vojne prešla v nazadovanje. Cela vrsta dejavnosti je usahnila, 
nekatere organizacije so zašle v globoko krizo, kar se je seveda najprej zaznalo 
v dogajanju v slovenski reprezentančni palači. 

Za celotno dejavnost je bila značilna močna jugoslovanska in celo panslo-
vanska usmerjenost. Prisotnost čeških, slovaških, hrvaških in srbskih društev ter 
Ruskega krožka v Narodnem domu je bila vse prej kot naključna. Sama naro-
dnjaška društva so v poimenovanjih redno uporabljala pridevnik "jugoslovan-
ski" ali "slovanski", tako da je bila prava redkost, če se je kako društvo označilo 
za slovensko. To je odgovarjalo sestavi članstva številnih društev in organiza-
cij, ki ni bilo izključno slovensko, ampak je vključevalo tudi Hrvate (predvsem 
Dalmatince in Istrane), Čehe, mestoma tudi Srbe in Poljake. Češko narodno 
gibanje, ki je bilo nedvomno politično in gospodarsko najmočnejše med slo-

Češka razglednica gostinjskih prostorov Narodnega doma v Trstu (Arhiv Odseka za zgodovino Narodne 
in študijske knjižnice v Trstu)
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vanskimi narodi monarhije, pa je bilo vzor za celotno slovensko narodno giba-
nje, še posebej za tržaške narodnjake. Predvsem je bilo slovansko povezovanje 
zaznavno v najpomembnejših gospodarskih ustanovah in podjetjih (Jadranska 
banka, razne paraplovne družbe), v katerih se je slovenski in hrvaški kapital dru-
žil s češkim. Na gospodarskem področju je bila jugoslovanska in vseslovanska 
usmerjenost tržaških narodnjakov odraz ugotovitve, da je bil slovenski kapital 
prešibek za uspešno konkuriranje italijanskemu in nemškemu kapitalu in da je 
bilo torej potrebno združiti moči (in kapital) vseh v Trstu prisotnih Slovanov. 

Krepko je bil prisoten tudi občutek panslovanske solidarnosti, ki se je odra-
zil v odkrito izraženi simpatiji in podpori Rusiji v vojnem spopadu z Japonsko 
ter slovanskim balkanskim narodom v času balkanskih vojn. Jugoslovanska 
in slovanska vzajemnost sta bili dejansko dva temeljna elementa narodnjaške 
politike, ki sta se jima pridruževala dinastična lojalnost in avstrijski patriotizem. 

Zaradi izjemnega pomena palače na Vojaškem trgu za narodnjaški tabor 
in za Slovence v Trstu je tržaški narodnjaški dnevnik Edinost pozorno sledil 
samemu nastajanju stavbe ter poročal o vseh pomembnejših mejnikih v njeni 
gradnji, po njeni dograditvi pa je list zapisoval dobesedno vse, kar se je v njej 
dogajalo. Pričujoči sestavek temelji prav na poročilih, komentarjih, napovedih, 
a tudi rubrikah in gospodarskih oglasih, ki jih je v času obstoja palače objavil 
dotični dnevnik. Na njihovi podlagi je mogoče sestaviti zelo natančno kroniko 
dogajanja v Narodnem domu, ki nudi vpogled predvsem v politično dogajanje 
v narodnjaškem taboru, a kaže tudi razvoj kulturne, gospodarske, društvene 
in družbene stvarnosti znotraj (in zunaj) tega tabora ter, vsaj deloma, vsakdan 
lepega dela slovenskega tržaškega življenja.2

 
Umor v Sarajevu in vojna

Jugoslovanska in panslovanska naravnanost t. i. edinjašev je seveda ob umoru 
Franca Ferdinanda postala hudo problematična. V dneh po smrti prestolona-
slednika se je po celi Avtro-Ogrski ustvarila ostra protisrbska klima z napadi na 
srbske ustanove, srbsko lastnino in posameznike (poleg Sarajeva in Mostarja 
so verjetno najhujši bili v Zagrebu, kjer je bila v enem od izpadov ranjena tudi 
slovenska pisateljica Zofka Kveder),3 ki je v časopisju včasih preraščala v splo-
šno protislovansko ščuvanje.4 Tako vzdušje se je pojavilo seveda tudi v Trstu, 
vendar se Edinost ni pridružila "srbofobskim" izpadom, ampak je poudarjala, da 
ni mogoče celega naroda (in toliko manj vseh Slovanov) kriviti za početje male 

2 O zgodovini Narodnega doma glej Kravos et al. (ur.): Narodni dom v Trstu 1904–1920. 
3 "Povodom divjaškega napada frankovcev", Edinost, l. 39, št. 152, 3. 7. 1914, 3. 
4 Glej npr. poročanje Edinosti, št. 150, 1. 7. 1914. 
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skupine ljudi.5 Kljub pozivom Edinosti in njenemu sklicevanju na to, da je bil 
Narodni dom ena od prvih stavb, na kateri je bila po umoru Franca Ferdinanda 
v znak žalovanja izobešena črna zastava,6 pa so se protislovanski izpadi (v sicer 
mnogo milejši obliki kot drugod) v mestu nadaljevali. Stvari je še poslabšala 
ugotovitev policijskih oblasti, da je bil od aprila do oktobra 1913 v tiskarni Edi-
nosti v Narodnem domu kot črkostavec zaposlen eden od udeležencev saraje-
vskega atentata, Nedeljko Čabrinović, ki je po atentatu padel v roke avstrijskih 
preiskovalcev.7 Tržaška policija je zaradi tega zaslišala ravnatelja tiskarne Edino-
sti, po mestu pa so se pričele širiti govorice, da naj bi Narodni dom policija pre-
iskala, v njem našla bombe, aretirala nekaj ljudi in palačo zaprla.8 Govorice so 
bile sicer lažne, vendar je v takih okoliščinah postalo povsem samoumevno, da 
je "slovanska reprezentančna palača" postala tarča protislovanskih demonstra-
cij nekaj stotin ljudi ob avstrijski vojni napovedi Srbiji.9 Edinost je na to odgovo-
rila s sklicevanjem na potrebo, da se v tako težkih in resnih okoliščinah opusti 
vsako mednacionalno obračunavanje in strne vrste za zmago skupne domo-
vine, h kateri bodo znali Slovenci prispevati z večkrat izkazano hrabrostjo in 
domoljubjem.10 

V danih okoliščinah so torej narodnjaki skušali konkretno dokazovati svoj 
patriotizem in navezanost na dinastijo. Tako je npr. Glasbena matica, v znak 
žalovanja za preminulima Ferdinandom in Sofijo, prenesla s 4. na 8. julij vsa-
koletni končni nastop gojencev svoje glasbene šole.11 V Narodnem domu in 
drugod so narodnjaki pričeli zbirati denarne podpore za družine vpoklicanih 
vojakov, jeseni pa je tržaška podružnica Ciril-Metodove družbe (CMD) dobiček 
veselice (po navadi je šel v blagajno same družbe), ki jo je v Narodnem domu 
priredila 3. in ponovila 11. oktobra, namenila avstrijskemu Rdečemu križu ter 
otrokom vpoklicanih vojakov. Iz poročil Edinosti sta jasno razvidna patriot-
ski in lojalistični pridih prireditve: učenci šole CMD pri Sv. Jakobu so uprizo-
rili več "živih alegoričnih slik", največje navdušenje pa je vzbudila tista z naslo-
vom "Živel naš presvitli Cesar!". V njej so učenci upodabljali tržaške Slovence, 
obdane s slovensko in tržaško zastavo, ki prisegajo večno zvestobo habsburški 
monarhiji. Dogodek je dobil poseben pečat zaradi prisotnosti najpomembnej-
ših voditeljev narodnjaške stranke: Gregorina, Rybara, Slavika in Vilfana, naj-
višjeih predstavnikov državnih oblasti v Trstu, C. K. namestnika Hohenlohea in 

5 Glej npr. članek "Ne streljajte preko cilja!", Edinost, l. 39, št 152, 3. 7. 1914, 2–3. 
6 "Italijanskim klevetnikom", Edinost, l. 39, št. 150, 1. 7. 1914, 3–4. 
7 "Atentator Nedeljko Čabrinović v Trstu", Edinost, l. 39, št. 159, 9. 7. 1914, 3. 
8 "Za neumnimi govoricami še neumnejše" in "Iz pretiranosti v pretiranost", Edinost, l. 39, št. 182, 1. 8. 

1914, 3. 
9 "Manifestacije o priliki napovedi vojne", Edinost, l. 39, št. 179, 29. 7. 1914, 2. 
10 "Kocka je padla" ter "Za zveste avstrijske državljane", Edinost, l. 39, št. 179, 29. 7. 1914, 1 oz. 2.
11 "Peta javna produkcija gojencev podružnice 'Glasbene Matice' v Trstu", Edinost, l. 39, št. 153, 3. 7. 1914, 3.
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namestniškega podpredsednika barona Attemsa ter številnih drugih predstav-
nikov oblasti.12 2. decembra pa so posamezniki in narodnjaška društva organi-
zirano sodelovali na prvem vojaškem dnevu: pod nadzorom državnih funkcio-
narjev so v treh "komitejnih lokalih" prodajali "lastne embleme", dobiček pa je 
bil namenjen pomoči vojakom na fronti.13 

V Edinosti je bila seveda glavna pozornost namenjena vojnim dogodkom, 
čeprav se časopis ni posebej odlikoval po gorečnosti in ostrini do sovražnikov. 
Ob obsežnih poročilih o operacijah na frontah, iz katerih je bilo mogoče jasno 
razbrati množični značaj vojska in vojne ter odločilni pomen tehnike, je bilo 
v člankih, ki so opisovali posebne prizore iz vojne, poleg za herojske podvige 
"naših" prostora tudi za viteštvo nasprotnikov in "omikan" odnos med sovra-
žniki.14 Čeprav je list vse bolj pogosto objavljal poročila o prihodu transportov 
ranjencev, sezname "domačih" ranjencev, ki so bili na oskrbi v tržaških in oko-
liških vojaških bolnišnicah, kasneje pa spiske padlih Primorcev, se vojna še ni 
kazala v vsej svoji dramatičnosti. Življenje tistih, ki niso bili na fronti, je teklo 
še precej v tirih predvojne normalnosti, vendar so v Edinosti prve bele lise cen-
zuriranih člankov napovedovale, da obstajajo stvari, za katere je bolje, da jih 
občinstvo ne pozna. 

Društveno delovanje se je sicer močno skrčilo, ni pa povsem zamrlo. V času 
med umorom habsburškega prestolonaslednika in avstrijsko vojno napovedjo 
je bilo v Narodnem domu še nekaj občnih zborov in vaj, po izbruhu vojne pa so, 
poleg že omenjenih veselic CMD, potekali le še tečaji glasbene šole (Glasbene 
matice) ter nekaj sestankov in gledaliških predstav. Vpoklici v vojsko pa so zače-
li kazati svoje posledice. "Deška" šola CMD pri Sv. Jakobu v Trstu je že septembra 
pričela z vpisovanjem učencev, vendar je nujno iskala suplenta,15 mnogo hujše 
težave pa je imela z učiteljskim kadrom Glasbena matica: v vojsko je odšla kar 
večina učiteljev, med njimi ravnatelj šole Šonc ter skladatelja Adamič in Mirk, 
podobna usoda pa je v kratkem doletela tudi učitelje, ki jih je tržaška Glasbe-
na matica zaposlila namesto vpoklicanih. Zaradi tega so dejavnost glasbene 
šole omejili na tečaja klavirja in violine.16 Podobne težave je imelo Dramatično 
društvo. Najprej je moralo za precej časa odložiti začetek sezone,17 ko pa je 22. 
novembra 1914 končno le uspelo uprizoriti igro "Legionarji", je v njej nastopal 
en sam poklicni igralec, Anton Danilo, drugače pa je Dramatično društvo lahko 

12 "Patriotična slavnost Ciril-Metodove šolske mladine", Edinost, l. 39, št. 246, 4. 10. 1914, 2.
13 "Vojaški dan", Edinost, l. 39, št. 299, 27. 11. 1914, 2. 
14 Glej npr. "Sličice iz vojne. Ganljiva epizoda iz vojne" ter "Izmenjava časopisov med strelskimi jarki", 

Edinost, l. 39, št. 299, 27. 11. 1914, 2. 
15 "Razpis službe", Edinost, l. 39, št. 224, 12. 9. 1914, 1.
16 "Glasbena Matica v Trstu", Edinost, l. 39, št. 224, 12. 9. 1914, 1–2. 
17 "Danes v Škedenj", Edinost, l. 39, št. 274, 1. 11. 1914, 2. 
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računalo le na domače amaterje.18 Kasneje je brez glasbenikov ostal gledališki 
orkester, zato je društvo povabilo "vse one gospodične in gospode, ki poznajo 
katerikoli inštrument v orkestru in bi bili pripravljeni sodelovati iz prijaznosti 
/…/ naj se javijo pri g.e. Bičkovi, vratarici Narodnega doma".19 Ohranile so se 
še nekatere običajne prireditve v času božiča in ob novem letu, in sicer božič-
nica učencev šol CMD, predvsem pa silvestrovanje telovadnega društva Sokol, 
na katerem so se zbirali vsi pomembnejši člani narodnjaške elite. V gledališki 
dvorani, kjer je silvestrovanje potekalo ob glasbenih, gledaliških in telovadnih 
nastopih, je bilo splošno razpoloženje ljudi mnogo manj veselo kot druga leta, 
po drugi strani pa so se ljudje zadržali skupaj "... dalje, nego je sicer navada /…/ 
kakor da se ne morejo ločiti drug od drugega ...". Kljub splošni zaskrbljenosti je 
bil govor staroste tržaškega Sokola, poslanca Otokarja Rybara, ki je kot vedno 
sklenil uradni del prireditve, še kar precej optimistično naravnan: poklonil se 
je mnogim od "najboljših" Sokolov, ki so odšli v vojno in v njej padli, številnim 
ostalim, ki so še bili v vojski, pa je zaželel, da bi se čim prej vrnili, da bi nadalje-
vali z delom za boljšo slovensko prihodnost. Pomembno se zdi, da v sicer krat-
kem povzetku poslančevega govora povratek vojakov ni bil vezan na avstro-
-ogrsko zmago oz. da je bil v govoru odsoten vsak habsburški patriotski naglas. 
Isto lahko rečemo za oceno vzdušja med občinstvom: široko je namreč prevla-
dovala želja, da bi že naslednje silvestrovo lahko praznovali ponovno v miru.20 
Podobno mirovniško razpoloženje se je v Edinosti izražalo še v naslednjem letu, 
npr. z objavo članka, v katerem so poudarjali, da je razmerje sil takšno, da ni pri-
čakovati odločilnih dogodkov, ki bi lahko postavili vojni konec, da nobena od 
vojskujočih se strani ne bo mogla dolgo prenašati človeških in drugih stroškov 
vojne, in navdušeno pozdravljali mirovne pozive papeža.21 Sploh pa se je še v 
prvi polovici leta 1915 Edinost v poročanju skušala kazati čim bolj nepristran-
sko, včasih celo odmaknjeno od razvoja na bojnem polju. 

Čeprav je dnevnik izhajal na samo dveh straneh, ki sta prinašali skoraj 
izključno poročila, ocene in dopise o vojni in njenih posledicah in so ju vse bolj 
zaznamovale bele lise cenzuriranih spisov, se je vsekakor zdelo, da je mogoče 
tudi v novem vojnem letu 1915 društveno in družabno življenje nadaljevati raz-
meroma normalno. V palači na osrednjem Vojaškem trgu so se vrstili predvsem 
sestanki in občni zbori, vendar so v njej, poleg dobrodelnih prireditev, še vedno 
prirejali gledališke predstave in glasbene nastope ter celo družabna srečanja in 
proslave. Leto se je tako pričelo s slavnostjo ob 25-letnici urednikovanja Edi-
nosti Maksa Cotiča, ki jo je slavljencu pripravil predsednik političnega društva 

18 "Slovensko gledališče v Trstu", Edinost, l. 39, št. 287, 15. 11. 1914, 2.
19 "Dramatično društvo v Trstu vabi vse", Edinost, l. 39, št. 317, 15. 12. 1914, 2. 
20 "Silvestrov večer "Tržaškega Sokola"", Večerna Edinost, l. 2, št. 1, 5. 1. 1915, 2. 
21 "Dolgo trajanje vojne", Večerna Edinost, l. 2, št. 4., 9. 1. 1915, 1.
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Edinost Josip Vilfan.22 Sledil je dobrodelni koncert ženske podružnice CMD "za 
revno deco" njenih šol, ki je doživel izreden uspeh, saj je občinstvo do zadnje-
ga kotička napolnilo gledališko dvorano Narodnega doma.23 Očitno je tržaško 
narodnjaško občinstvo kar hrepenelo po kulturnih prireditvah in možnostih 
dokazovanja svoje vneme za narodnjaško stvar, saj so morali otroško veselico, 
ki so jo priredili decembra 1914, zaradi izrednega povpraševanja 10. januarja 
1915 ponoviti.24 

Vendar je začetni nalet kaj kmalu usahnil: v naslednjih mesecih sta bili na 
vrsti le poslovilna predstava v vojsko vpoklicanega gledališkega igralca (komi-
ka) Daneš-Gradiša (ki je režiral in bil nosilec glavne vloge v burki "Pojdimo 
na Dunaj")25 ter "čajev večer", ki ga je namesto običajnega velikega plesa Ciril-
-Metodove družbe priredila moška podružnica CMD v Trstu (namesto plesa je 
občinstvo dobilo nastopa pevskega zbora in orkestra ter predavanje o Alpah).26 
Odpoved plesni prireditvi je odgovarjala opozorilu, ki ga je Edinost objavila 
že 9. januarja. V njem je bilo rečeno, da so "razne plesne vaje in druge podob-
ne norčije" v vojnem času povsem neumestne, da je v ljudeh, ki se udeležujejo 
takih prireditev, medtem ko njihovi bratje, očetje in znanci umirajo po boji-
ščih, prav malo človeškega – zato je Edinost napovedala, da ne bo več objavljala 
brezplačnih napovedi takih prireditev.27 Če je Edinost s tem dokazala svojo etič-
nost, je članek obenem dokaz, da so se take oblike druženja še vedno prirejale, 
zelo oster ton pisanja lista pa dopušča domnevo, da jih je bilo kar precej in da 
so bile tudi dobro obiskane. 

Vsekakor je občutljivost uredništva narodnjaškega lista za to, kar se je oči-
tno smatralo kot neprimerno, izhajala iz preprostega dejstva, da je bila tudi na 
straneh Edinosti teža vojne vse bolj zaznavna: spiski ranjenih in padlih so bili 
vse daljši, vse bolj pogosto pa so se pojavljali dopisi in sporočila Primorcev, ki 
so padli v ujetništvo (predvsem rusko). Vpoklici pod orožje so se nadaljevali 
in dodatno hromili delovanje. Oglasi restavracije in hotela so ponujali vse bolj 
redno hrano in pijačo in izpostavljali cenenost svoje ponudbe. 

22 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 7, 7. 1. 1915, 1. 
23 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 7, 7. 1. 1915, 1–2.
24 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 8, 8. 1. 1915, 2.
25 "Slovensko gledališče v Trstu", Edinost, l. 40, št. 35, 4. 2. 1915, 2. 
26 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 74, 15. 3. 1915, 2. Maja, ob smrti enega najvidnejših narodnjaških 

voditeljev Matka Mandića, pa ni bilo nobene žalne svečanosti in so se omejili na to, da so na balkonu 
doma izobesili slovensko trobojnico s črnim žalnim trakom. 

27 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 9, 9. 1. 1915, str.2. 
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Trst v neposrednem zaledju fronte

Če je do maja 1915 Primorska, ki je bila daleč od bojnih rovov, občutila posle-
dice vojne posredno in postopno, pa je vstop Italije v vojno 23. maja 1915 pri-
vedel do nenadnega in radikalnega zasuka. Zahodni deli Avstrijskega primorja 
so postali prva bojna linija, Trst in ostali del Primorske ter Istre pa njeno nepo-
sredno zaledje. Grozote vojne, ki so jih ljudje prej lahko v zelo omiljeni obliki 
prebirali na straneh Edinosti, so sedaj pričeli osebno doživljati. 

Prva posledica italijanske vojne napovedi pa je bil pravi pogrom proti 
postojankam italijanske liberalnacionalne stranke v Trstu, kjer je bila med dru-
gimi požgana tudi stavba, v kateri je imel svoje prostore italijanski liberalna-
cionalni dnevnik Il Piccolo. V Edinosti so se na te dogodke ponovno odzvali z 
odločno obsodbo nasilja in nacionalnega sovraštva proti "italijanskim sodrža-
vljanom", vendar so poudarili, da je bila za "Primorske Slovane" Kraljevina Ita-
lija od nekdaj narodni nasprotnik in sovražnik avstrijske države. Zato se je Edi-
nost z vsem srcem zavzela za zmago Avstrije, ki naj državi zagotovi varne meje, 
"našemu narodu pa za vedno osigurano enotno narodno ozemlje in svobodni 
gospodarski in kulturni razvoj enakopravnega poleg enakopravnih, svojega na 
svojem".28 

Vojna z Italijo je za narodnjake pomenila vpoklic enega od njihovih naj-
vidnejših predstavnikov, državnega poslanca Otokarja Rybara,29 kar se tiče 
Narodnega doma pa je bila prva posledica zaprtje kavarne Balkan.30 Delovanje 
v Narodnem domu se je še dodatno skrčilo in julija so na posvetu zastopnikov 
vseh slovenskih društev iz Trsta in okolice ugotovili, da je še dejavnih le 43 od 
72 formalno obstoječih društev.31 V Narodnem domu so se nadaljevali tečaji 
Glasbene matice, javnih prireditev pa je bilo le nekaj in vse je označeval dobro-
delni oz. patriotski značaj. Novembra je ženska podružnica CMD pripravila 
"otroško prireditev", na kateri so nastopili otroci šol CMD in je bila namenjena 
zbiranju sredstev za nakup toplih oblačil za revne učence in učenke. Italijanska 
vojna napoved je torej kaj kmalu hudo poslabšala razmere tudi za civilno prebi-
valstvo. Prireditev je imela močan patriotski in celo bojevniški predznak, saj so 
poleg igre "Palčki" gojenci šol CMD zapeli vrsto nacionalno buditeljskih, patri-

28 "Vojna z Italijo!", Edinost, l. 40, št. 143, 25. 5. 1915, 2. Poleg tega apela je Edinost objavila tudi poziv 
Tržačanom, ki so ga podpisali vsi tržaški državni poslanci, v katerem so obsojali nasilje, ker bi lahko 
privedlo do hudih posledic, predvsem kar se tiče oskrbe mesta ("Someščani!", Edinost, l. 40, št. 143, 25. 
5. 1915, 2). 

29 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 143, 25. 5. 1915, 2.
30 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 147, 29. 5. 1915, 2. Ni jasno, kateri so bili konkretni razlogi za zapr-

tje lokala, ki je bil center narodnjaškega družabnega življenja. Druženje se je preselilo v restavracijo 
Balkan, saj je Edinost opozorila občinstvo, da bodo v restavraciji postregli z vsem, kar je bilo na voljo v 
kavarni. 

31 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 199, 20. 7. 1915, 2. 
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otskih in vojaških pesmi, višek pa je bil nastop zbora dečkov šole pri Sv. Jako-
bu, ki so oblečeni v uniforme cesarjevo-kraljeve vojske izvedli "venec sloven-
skih vojaških narodnih pesmi".32 Odločno lojalno pa je bila obarvana proslava 
67-letnice vladanja Franca Jožefa, ki jo je ženska podružnica CMD organizirala 
v začetku decembra. Udeležili so se je C. K. namestnik Frei-Skene, tržaški škof 
Andrej Karlin in vsi pomembnejši predstavniki državnih ustanov, od vojske do 
sodstva. Namestnika so ob spremljavi cesarske himne v častno ložo pospremili 
vrhovni voditelji narodnjakov, Vilfan, Rybar in Slavik, proslavo pa so oblikovali 
nastopi gojencev in gojenk šol CMD, ki so najprej uprizorili "živo sliko" pokla-
njanja slovenske mladine cesarju, nato pa zapeli vrsto narodnih in domoljub-
nih pesmi. Proslava, ki se je zaključila s cesarjevo himno, je po pisanju narodnja-
škega dnevnika prerasla v "spontano patriotično manifestacijo" in dosegla lep 
gmotni uspeh: za armado ob Soči so zbrali kar 1.100 kron.33 

Zbiranje pomoči za vojake soške armade je postala ena glavnih skrbi naro-
dnjakov. Konec junija se je Antonija Slavik, soproga "edinjaškega" veljaka, preko 
Edinosti obrnila na narodnjaško javnost, da bi pripomogla k zbiranju tobaka za 
"naše vrle vojake", ki naj bi bili drugače preskrbljeni z vsem, kajenje pa naj bi bila 
njihova edina zabava in uteha v prostem času. Darove – tobak ali denar – se je 
lahko oddajalo pri vratarici Narodnega doma, gospe Biček Razbornikovi, ki je 
postala središče takih pobud.34 Do konca poletja je "odbor tržaških gospa", ki ga 
je vodila gospa Slavikova, sodeloval pri štirih nabirkah in vsakič se je prispevke 
oddajalo v vratarnici Narodnega doma. V tretji, ki se je zaključila 15. avgusta, so 
v Narodnem domu zbrali 75,60 kron, 4250 cigaret, 180 cigarilosov, 20 stekle-
nic kisle vode, 24 steklenic malinovca in "drugih okrepčevalnih sirupov", nekaj 
buteljk vina, nekaj perila (rabljenega in tudi novega) ter večjo količino krp za 
obveze.35

Če je posebna skrb veljala armadi, ki je nastopala proti Italiji, se je med 
narodnjaki močno okrepila vnema v podpiranju avstro-ogrskega vojnega 
napora sploh. Najbolje se je to pokazalo 18. avgusta, ob 86. rojstnem dnevu 
Franca Jožefa, ko je bil na vrsti tudi 2. vojaški dan. Dan prej je predsedništvo 
političnega društva Edinost objavilo proglas, v katerem je poleg voščila cesarju 
izrazilo željo "za zmago Njegovega slavnega orožja in za blagoslovljen mir", ki 
naj slovenskemu narodu omogoči, da bo varen na svoji zemlji in da bo lahko 
pod zaščito pravičnih zakonov z drugimi narodi gmotno in duhovno napredo-
val. Na koncu pa je vse Slovence Trsta in okolice pozivalo, naj 17. in 18. svoje 
domove okrasijo z državno, občinsko in slovensko zastavo ter po svojih močeh 

32 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 311, 9. 11. 1915, 2. Prireditev so naslednji teden ponovili. 
33 "Cesarska proslava v Narodnem domu", Edinost, l. 40, št. 334, 2. 11. 1915, 1.
34 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 178, 29. 6. 1915, 2. 
35 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 235, 25. 8. 1915, 2.
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prispevajo pri nabirki ob vojaškem dnevu.36 Že istega dne so za zgled še posebej 
skrbno okrasili "slovensko reprezentančno palačo", ki je bila polna "črnožoltih" 
in slovenskih narodnih praporov.37 

Naslednjega dne so v mestu za vojaški dan postavili 8. paviljonov, v katerih 
so zbirali darove in prispevke za vojno. Eden od njih je bil v oskrbi narodnjakov 
in je bil seveda postavljen pred Narodnim domom. Okrasili so ga z zelenjem in 
s cvetlicami, slovenske gospodične pa so darovalcem poklanjale cvetje.38 Istega 
dne se je po slavnostni maši pri Sv. Justu zbralo odposlanstvo 55 "narodnih dru-
štev in denarnih zavodov" – številna druga društva, predvsem iz okolice mesta, 
naj bi bila odsotna, ker niso imela koga poslati kot svojega predstavnika, saj 
so bili vsi člani v vojni – in se podalo k C. K. namestniku, da izrazi "vdanost 
tržaškega slovenstva Njegovemu Veličanstvu". Delegacijo je vodil predsednik 
društva Edinost Josip Vilfan. Njegov govor je imel bistveno drugačne vsebine 
in naglase od tistih, ki so bili običajni za Edinost do maja 1915. Odposlanstvo 
se je zbralo, da bi izrazilo "ljubezen, vdanost in zvestobo do Njegovega Veličan-
stva cesarja in kralja" vseh tržaških Slovencev, še zlasti v času vojne preizkušnje 
in nenadejanega italijanskega napada, proti čemur se "bojnemu klicu sloven-
skih vojakov /.../ pridružuje slovesni protest vsega naroda proti grabežljivosti 
nekdanjega zaveznika". Vilfan je govor zaključil z voščilom, da bi cesar "ostal še 
dolga leta ohranjen domovini in svojim zvestim narodom". Avtor dopisa pa je v 
predstavitvi dodal, da tržaški Slovenci "vidimo svojo srečno bodočnost edino le 
pod okriljem ponosnega dvoglavega avstrijskega orla, pod starodavnim žezlom 
naše staroslavne vladarske hiše Habsburžanov, pod očetovsko zaščito našega 
pravico in resnico ljubečega vladarja in gospoda Franca Jožefa".39

V letu 1916 je bila le še ženska podružnica CMD v stanju, da prireja javne 
predstave, ker je pač imela na voljo šolarje in učence šol CMD. Najprej so januarja 
ponovili konec decembra prejšnjega leta uprizorjeno "ljudsko igro Marijana", ki 
je bila edina prireditev, v kateri niso nastopali otroci: vse vloge so uspeli pokriti 
z amaterskimi igralci.40 V začetku marca je sledil nastop več kot 80 otrok (zaradi 
povpraševanja občinstva so ga nato še ponovili). Otroci so občinstvu predstavi-
li vrsto narodnih pesmi in nekaj "dramskih slik" z domoljubno vsebino (zadnja 

36 "Slovenci mesta in okolice!", Edinost, l. 40, št. 227, 17. 8. 1915, 2.
37 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 228, 18. 8. 1915, 1. Edinost je tudi poročala, da je bil 17. avgusta raz-

dejan in odnešen spomenik italijanskemu skladatelju Giuseppeju Verdiju, ki je stal na Trgu sv. Ivana. 
Ni pa iz pisanja jasno, kdo naj bi spomenik – in zelenico, sredi katere je stal – uničil ("Domače vesti", 
Edinost, l. 40, št. 228, 18. 8. 1915, 2).

38 "Domače vesti", Edinost, l. 40, št. 227, 17. 8. 1915, 2. Šolarji in učenci šol CMD pa so se organizirano 
udeležili slavnostne maše ob proslavi cesarjevega rojstnega dne v stolni cerkvi pri Sv. Justu.

39 "Poklonitev tržaškega Slovenstva Njegovemu Veličanstvu", Edinost, l. 40, št. 229, 19. 8. 1915, 1. 
40 "Domače vesti", Edinost, l. 41, št. 7, 7. 1. 1916, 2. 
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je nosila naslov "Mlada prostovoljca").41 Junija so se odvile kar štiri ponovitve 
igre "V kraljestvu palčkov" (namenjene otrokom), decembra pa še dobrodelna 
predstava v korist soške armade. Dejansko so vse prireditve imele dobrodelni 
značaj – dobiček predstave Marijana in dobiček marčevskega nastopa učen-
cev in učenk šol CMD sta bila namenjena pomoči revnim otrokom, zaslužek 
igre V kraljestvu palčkov pa je šel delno sirotam padlih vojakov, delno pa sami 
CMD.42 Zadnjo igro so, po vrsti pevskih nastopov, uprizorili tudi na predstavi v 
korist armade ob Soči, ki so se je ponovno udeležili C. K. namestnik, tržaško-
-koprski škof Karlin in drugi najvišji predstavniki državnih in vojaških ustanov 
v Trstu. Za razliko od proslave 67-letnice vladanja Franca Jožefa I. je bil tokrat 
patriotski navdih mnogo manj prisoten, saj so poleg že omenjene igre učenci in 
učenke šol CMD zapeli cesarsko himno, slovensko in hrvaško narodno himno 
in nekaj drugih pesmi slovanskih avtorjev.43

Podporna in dobrodelna dejavnost je bila vse bolj v ospredju, povsem 
naravno pa je bilo, da je narodnjaški Trst prispevke in darove (za vojsko, a vse 
bolj tudi za revne otroke) oddajal v "reprezentančni palači" slovenskega in slo-
vanskega Trsta. Za vojsko so poleg denarja pričeli zbirati tudi rabljeno perilo, 
krpe, knjige v slovenščini, hrvaščini in češčini ter glasbene inštrumente. Za 
otroke pa so bile v Narodnem domu na voljo obleke, ki so jih kupili z zasluž-
kom dobrodelnih prireditev in so jih nato slovenske dame šivale in prirejale. 
Maja pa so pred palačo ponovno postavili paviljon, tokrat za zbiranje prispev-
kov za Rdeči križ. 

V središču pozornosti pa je bila nedvomno smrt cesarja 21. novembra iste-
ga leta. Le dober mesec pred tem so narodnjaki vestno praznovali cesarjev god 
in Narodni dom okrasili z državnimi, občinskimi in slovenskimi zastavami.44 Po 
njegovi smrti je Edinost nekaj dni zaporedno izšla na štirih straneh, vsaj polo-
vica pa jih je bila namenjena opisovanju lika in dejanj preminulega cesarja. 27. 
novembra se je v Narodnem domu zbrala delegacija tržaških in okoliških Slo-
vencev ter skupno odšla k namestniku, da mu izrazi sožalje ob smrti starega 
cesarja. V govoru Josipa Vilfana, ki je spet vodil delegacijo, je poudarek na dina-
stični lojalnosti Slovencev dosegel neslišane vrhove: "Nad poltisočletna zgodo-
vina je napravila iz vezi, ki spajajo dinastijo in naš narod, del našega narodnega 
bistva." Ko je izpostavil, da se je ta zvestoba še bolj okrepila tedaj, ko je premi-
nuli cesar "poslal svoje junaške čete tudi na to fronto, da odbijejo napad, ki je 
naperjen v prvi vrsti proti tej naši mili slovenski zemlji", je vodja narodnjakov 
zagotovil namestniku, da bodo Slovenci svojo zvestobo dinastiji prenesli tudi 

41 "Domače vesti", Edinost, l. 41, št. 66, 6. 3. 1916, 1.
42 "Podlistek – V kraljestvu palčkov", Edinost, l. 41, št. 157, 6. 6. 1916, 1–2.
43 "Domače vesti", Edinost, l. 41, št. 353, 18. 12. 1916, 1–2. 
44 "Domače vesti", Edinost, l. 41, št. 277, 5. 10. 1916, 2. 
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na svoje sinove in vnuke.45 Delegacija se je ponovno zbrala v Narodnem domu 
1. decembra, da bi se na slovesnosti, ki so jo priredili na namestništvu, pokloni-
la novemu cesarju Karlu. Po govorih predstavnikov tržaškega gospodarstva in 
patriotskih društev je v imenu narodnjaških društev ponovno spregovoril Vil-
fan. V uvodu je naglasil "/.../ neomejeno vdanost in neporušno trajno zvestobo 
in ljubezen novemu našemu vladarju, Nj. Veličanstvu cesarju Karlu I.", vendar 
nato povzel Karlov manifest svojim narodom in naglasil zavezo novega cesarja, 
da se bo zavzel za čimprejšnji častni mir, poudaril pa je tudi njegove obljube o 
spoštovanju ustavnih svoboščin, enakopravnosti vseh državljanov in večji soci-
alni pravičnosti, kar je po Vilfanu še posebej glasno odmevalo v srcih Slovencev. 
Prav zaradi tega Slovenci "kot straža naše države tu ob morju hočemo biti do 
zadnjega zvesti, z vsem svojim srcem vdani svojemu cesarju". Vilfanov zaključek 
pa je to zvestobo nekoliko pogojeval: 

Cesar nas je klical v svojem manifestu: mi se mu odzivamo. On hoče storiti vse 
za nas, mi pa molimo, da Njegovo glavo obsije glorija zmage. On nam obeta mir 
in blagostanje, mi pa stegamo k njemu roke v najglobljem spoštovanju in ga 
pozdravljamo z vsem srcem, z vso dušo.46 

Leto 1917 je glede družabnih prireditev sicer pomenilo dodatno krčenje z 
nekaj novostmi. Poleg ženske podružnice CMD so se med prireditelji pojavili 
tudi moška in šentjakobska47 podružnica družbe ter Čitalnica pri Sv. Jakobu. 
Izginile so gledališke predstave (razen ponovitve otroške igre V kraljestvu palč-
ku prav na začetku leta) ter eksplicitno patriotsko označene prireditve, ki so jih 
zamenjali zabavni večeri, varieté večeri ter šolske prireditve in predstave. Glav-
na novost, varieté, je bil na nizki kvalitetni ravni, saj je Edinost priznavala, da je 
bil prvi varieté večer, ki ga je 4. marca priredila v Narodnem domu Čitalnica pri 
Sv. Jakobu, poln "nedostatkov" in z mučno dolgimi presledki med točkami.48 
Vendar so te prireditve pomenile, da so se na odre in k nastopanju vračali v 
večjem številu tudi odrasli. Čeprav so jih še vedno prirejali v dobrodelne name-
ne (zaslužek varieté večera je bil npr. namenjen organizaciji oskrbnic vojniških 
sirot), tovrstne prireditve niso bile več namenjene podpori vojakom in vojne-
mu naporu, ampak žrtvam vojne, pa naj so to bile sirote padlih vojakov ali pa 
siromašni učenci šol CMD. Nedvomno so bile te vrste prireditev lažje izvedljive 
kot gledališke predstave ali pevski nastopi, vendar je bil to trend, ki se je uvelja-

45 "Sožalje tržaških Slovencev!, Edinost, l. 41, št. 332, 18. 11. 1916, 1.
46 "Trst cesarju Karlu I.", Edinost, l. 41, št. 336, 2. 12. 1916, 1. 
47 Sveti Jakob (S. Giacomo v italijanščini) je ena največjih tržaških mestnih četrti. V času Avstrije je bila 

to največja proletarska četrt z veliko prisotnostjo Slovencev. 
48 "Domače vesti", Edinost, l. 42, št. 67, 8. 3. 1917, 2.
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vil v vseh tržaških okoljih in bi lahko nakazoval na zasičenost javnosti s patriot-
sko retoriko in voljo po bolj lahkotnih prilikah druženja. 

Drugo novost pa sta predstavljala občni zbor in seja političnega društva 
Edinost, ki sta bila maja oziroma julija. Po dveh letih popolnega mrtvila, ki je 
sledilo občnemu zboru 17. maja 1915, se je 13. maja politična organizacija 
narodnjakov ponovno uradno zbrala in razpravljala. Kot je pisala Edinost, so se 
v tem času, tudi zaradi prepovedi javnih političnih zborovanj po italijanskem 
vstopu v vojno, narodnjaki ukvarjali predvsem s problemom prehrane mesta in 
okolice ter s težavami vsakodnevne, drobne pomoči ljudem v času vseh večjih 
stisk. Vendar je velika navzočnost na občnem zboru pričala o potrebi razgo-
vora in odločitev v spremenjenih političnih okoliščinah. Narodnjakom je bilo 
jasno, da je pomenilo ustoličenje novega cesarja, predvsem pa to, kar je zapisal 
v nastopnem manifestu, ki ga je naslovil na narode cesarstva, uvod v novo dobo 
avstro-ogrske monarhije.49 Nuja, da se začrtajo nove smernice delovanja, je bila 
taka, da se je zborovanje odvijalo, čeprav je bila prepoved političnih sestankov 
še vedno v veljavi.50

Občni zbor je bil nedvomno politično pomemben mejnik. Kot je uvodo-
ma povedal predsednik društva Vilfan so se politične razmere "zadnji čas pač 
res precej izpremenile. Po več kot triletnem presledku se otvori zopet naš par-
lament. /.../ Vendar je parlament organizem, ki naj bi slonel na svobodni volji 
ljudstva, in je treba, da žnjim oživi tudi politično življenje ljudstva, da se oglase 
žnjim želje in zahteve ljudstva." Tajnik Čok je poudaril, da je bil za primorske 
Slovence "najvažnejši in najusodnejši" trenutek vstop Italije v vojno. Dodal je 
še: "Dogodki zadnjih dveh let na soški fronti so zapisani med najslavnejšimi listi 
zgodovine Jugoslovanov obdonavske monarhije; v njih se z vso jasnostjo zrca-
li nezlomljiva volja do zmage, do ohranitve skupne domovine, ki jo hočemo 
braniti s plamtečim navdušenjem."51 Vendar avstro-ogrski patriotizem ni bil 
brezpogojen. V novih, obetavnih, a tudi nevarnih okoliščinah52 so primorski 

49 "Domače vesti", Edinost, l. 42, št. 133, 14. 5. 1917, 2. V prvem, kratkem poročilu o občnem zboru je 
Edinost zapisala, da "stopamo v novo dobo Avstrije, v dobo res ustavne Avstrije /.../" ter da je bil občni 
zbor potreben, da bi "podal našemu delu za to obetajočo se lepšo bodočnost tista merodajna navodila, 
ki nas morejo, dosledno izvajana, v resnici dovesti do tistih doseg, katerih si želimo v prospeh naše 
narodne stvari tu doli ob naši Adriji, in žnjimi vred v soodgovarjajoči uspešni razvoj tiste državne misli, 
katera more našo državo iz dosedanjih prekopicavajočih se zmot in zmed dovesti do edino pravega 
smotra — do države enakoveljavnih in enakopravnih narodov". Torej so bila tu velika pričakovanja, 
vendar še vedno v sklopu habsburške monarhije. 

50 "Občni zbor političnega društva 'Edinosti'", Edinost, l. 42, št. 134, 15. 5. 1917, 1. Glej tajniško poročilo I. 
M. Čoka. 

51 "Občni zbor političnega društva 'Edinosti'", Edinost, l. 42, št. 134, 15. 5. 1917, 1.
52 V nekaterih krogih naj bi se celo razmišljalo in govorilo "o potrebi neke notranje kolonizacije, da bi se 

naseljevali na naših tleh tuji elementi, dočim pa morajo naši lastni rojaki s svojih domačih tal v najod-
daljenejše kraje." ("Občni zbor političnega društva 'Edinosti'", Edinost, l. 42, št. 135, 16. 5. 1917, 2. Glej 
poročilo o gospodarskih, socialnih in kulturnih zahtevah). 
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Slovenci zahtevali priznanje popolne enakovrednosti in enakopravnosti. Po 
izvolitvi novega vodstva društva53 so "edinjaši" odobrili pet resolucij. S prvo (o 
vprašanju preskrbe mesta in okolice) so pozvali vlado, naj odpravi pomanjklji-
vosti in dostojno poskrbi tudi za tržaško zgornjo okolico, ki naj bi bila zapo-
stavljena. Druga se je nanašala na "narodne, gospodarske, socialne in kulturne 
zahteve" in je terjala, naj se v interesu "splošnega gospodarskega, socijalnega 
in kulturnega napredka, kolikor posebno radi težkih nalog bodočnosti /…/, da 
se narodnostne razmere, kakor v vsej državi, tako zlasti v teh deželah uredijo 
čim prej, in sicer na podlagi ustave v demokratičnem duhu v zmislu popolne 
enakopravnosti". Konkretno so od vlade zahtevali, da na Primorskem, še pose-
bej pa v Trstu, uresniči "predpogoje za neovirani gospodarski in kulturni razvoj 
domačega slovenskega prebivalstva" – v prvi vrsti na področju šolstva in jav-
nih uradov. Tretja resolucija je zahtevala "združenje Jugoslovanskih narodnih 
sil", sklicujoč se na "v vseh delih našega naroda čuteno željo". V "življenskem 
interesu slovenskega naroda in vsega jugoslovanskega plemena v tej državi" so 
"edinjaši" zahtevali, naj se – po češkem zgledu – vsi "jugoslovanski" poslanci 
združijo v "enotno parlamentarno skupino, ki naj nekvarno strankarskim orga-
nizacijam služi koncentraciji vseh sil v delu za skupno narodno stvar". Četrta 
resolucija je bila naperjena "proti italijanskim aspiracijam na južno-slovansko 
ozemlje". V njej niso le najodločneje protestirali proti italijanskim pretenzijam 
po južnoslovanskih pokrajinah avstro-ogrske monarhije, ki so bile v kričečem 
nasprotju z narodnostnim načelom, tradicijami in gospodarskimi interesi teh 
ozemelj, in niso zgolj izražali upanja, da bo "hrabra soška armada" uspela v krat-
kem sovražnika izgnati iz okupiranih delov države, ampak so izrazili tudi upa-
nje, da bo avstrijska vojska uspela osvoboditi leta 1866 Italiji priključena slo-
venska ozemlja (Beneško Slovenijo). S tem in s preureditvijo notranjih razmer 
v avstro-ogrski državi naj bi bili postavljeni pogoji, da se omogoči izpolnitev 
"davne želje našega naroda po združitvi vseh slovenskih in sploh južnoslovan-
skih dežel". Zadnja, peta resolucija pa je zadevala preskrbo "družin vpoklican-
cev, vdov in sirot in pohabljencev" in je zahtevala reformo obstoječih predpi-
sov, da bi lahko prizadetim zagotovili dostojne podpore, sorazmerne "žrtvam, 
doprinesenim za obrambo države".54 

53 Vodstvo so sestavljali: predsednik dr. Josip Vilfan, odborniki Makso Cotič, dr. Ivan M. Čok, Josip 
Durnik, Anton Miklavec, dr. Otokar Rybar, dr. Edvard Slavik, Josip Šorn ter Vladko Ternovec. Izvolili so 
tudi devet namestnikov odbornikov in tri pregledovalce računov. Novi časi so se kazali tudi v dejstvu, 
da so na občnem zboru posebej poudarili pomen delavstva in posebno pozornost ter posluh namenili 
delavski podružnici društva Edinost iz Sv. Jakoba. Prebrali so sporočilo, ki ga je podružnica poslala 
občnemu zboru, ter v odbor izvolili tudi dva zastopnika, ki ju je v sporočilu določila šentjakobska sek-
cija: Josipa Durnika in Josipa Šorna ("Občni zbor političnega društva 'Edinosti'", Edinost, l. 42, št. 135, 
16. 5. 1917, 2).

54 "Občni zbor političnega društva 'Edinosti'", Edinost, l. 42, št. 134, 15. 5. 1917, 2. 
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Občni zbor je torej nakazal nove smernice političnega delovanja narodnja-
kov: združitev vseh "južnoslovanskih" političnih sil monarhije, da bi dosegli 
enakopravnost in enakovrednost z ostalimi narodi, in zedinjenje vseh "južno-
slovanskih narodov". Zaenkrat je vse še ostajalo v okviru Avstro-Ogrske, vendar 
ne ravno dolgo. Politična situacija se je razvijala s pospešenim tempom in je 
v nekaj mesecih privedla do novega zasuka narodnjakov. Čeprav je oktobrski 
preboj avstrijskih in nemških čet pri Kobaridu premaknil fronto nekaj sto kilo-
metrov od Trsta ter privedel skoraj do zloma Italije in je oktobrska revolucija 
nakazovala izhod Rusije iz vojne ter možnost prerazporeditve velikih vojaških 
sil centralnih cesarstev na zahodno fronto, na kateri bi se novi nasprotniki, 
Američani, lahko pojavili le v drugi polovici leta 1918, in je torej izgledalo, da se 
na bojnem polju tehtnica nagiba v prid Avstro-Ogrske, Nemčije in njunih zave-
znic, so v narodnjaških vrstah očitno presodili drugače. Novo usmeritev je izra-
zil predsednik društva Edinost Vilfan ob bržkone namerno izbrani priložnosti: 
na velikem silvestrovanju, ki sta ga po dveh letih v Narodnem domu ponovno 
priredili tedaj najpomembnejši dejavni narodnjaški društvi, tržaški podružnici 
Glasbene matice in Ciril-Metodove družbe. Ob polnoči je pred nabito polno 
gledališko dvorano Narodnega doma Vilfan po uvodni omembi zadnjih doga-
janj na bojnem polju (globok prodor vojska centralnih sil na italijansko oze-
mlje, premirje na vzhodni fronti) in ugotovitvi, da vojni še ni videti konca, izra-
zil nezadovoljstvo glede razmer v Avstriji. 

In tudi pogled na našo državo, ki naj bi nam bila kakor rešilen otok sredi grozečega 
valovja, ni povsem zadovoljiv. Res je, da je bil parlament zopet sklican in da so 
ljudski zastopniki lahko uveljavili pritožbe in zahteve trpečih mas, vendar se 
je pokazalo, da vojna ni prav nič ukrotiIa – nasprotno: da je še bolj razdražila 
imperijalistične težnje onih narodov, ki so bili vajeni doslej gospodovati drugim. 
Zaman je modri vladar /…/ podelil občno politično amnestijo, kar je kakor dar z 
nebes imelo pomiriti: kar je bilo od naše strani sprejeto s spoštljivim in hvaležnim 
umevanjem /…/ to je ٬ one druge razjarilo le do še večjega besnila.

 Kljub besnenju vojnega viharja in zaostrovanju mednacionalnih nasprotij 
pa se le vidi

 /…/ v daljavi kakor luč iz teme, ki napolnjuje srca z upanjem v boljšo bodočnost. 
Ta luč je ideja samodeločbe narodov. Oživlja se nam nada, da bomo samosvoji in 
združeni v lastni državi, v kateri ne bodo gospodovali mogočniki in diplomatje, 
ampak jo bo ustvarjalo ljudstvo, in ne bo prikrojena po samovoljno in proti-
naravno določenih mejah, ampak kot narodna enota, ki ne bo slonela na sirovi 
sili, marveč na nravstvenem temelju medsebojne ljubezni, ker bo združeno, kar 
spada skupaj po naravi. 
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Narodnjaki so torej opustili avstro-ogrski okvir in se oprijeli Wilsonove 
ideje samoodločbe narodov in nacionalne države (čeprav južnoslovanske).55 

Veliki načrti in velika razočaranja

Premik italijanske fronte na Piavo, sklenitev premirja in nato brest-litovškega 
miru med centralnimi silami in sovjetsko Rusijo so kazali svoje učinke tudi v 
Trstu in na Primorskem. Leto 1918 je za mesto oz. deželo pomenilo neke vrste 
normalizacijo, povratek v čas, ko ni bila na frontni liniji. V Trst so se s 1. janu-
arjem vrnili vsi uradi C. K. namestništva56 in del ostalih državnih uradov, ki so 
jih bili po italijanskem napadu preselili v notranjost države, spomladi pa so se 
v domače kraje pričeli vračati tudi vojaki, ki so padli v rusko ujetništvo. Iz tabo-
rišč, kamor so jih premestili iz naselij, ki so se bila znašla na fronti liniji, so se, 
sicer zelo počasi, pričeli vračati tudi izseljeni Primorci. Narodnjaški dnevnik 
se je vrnil k zagovarjanju nujnosti čimprejšnjega miru, odkrito je podpiral vse 
mirovne pobude in pazljivo sledil raznim pogajanjem, predlogom, pogovorom 
in dogovorom, ki so se kar vrstili. Medtem pa je postajala situacija, predvsem na 
področju prehrane, iz dneva v dan hujša in je dobivala dramatične obrise, kar 
je konec januarja privedlo do splošne stavke tržaškega delavstva za "kruh in 
mir". Strani lista so vse več prostora namenjale "aprovizacijskim" novicam, ki so 
postale redna rubrika in so občinstvu sporočale, kaj in kje lahko kupijo z izka-
znicami, ki so bile potrebne za vse širšo paleto izdelkov. Prav tako so postajala 
vse bolj pogosta poročila o dolgih vrstah čakajočih na kruh in druga živila ter 
o izgredih, do katerih je prihajalo. Vendar ni manjkalo le živil, tudi vrste drugih 
nujnih dobrin je primanjkovalo, npr. kuriva. In prav zaradi tega je CMD januarja 
sporočila, da bodo šolske počitnice podaljšane do 15. v mesecu.57 Strani naro-
dnjaškega lista so bile vse bolj polne oglasov, ki so ponujali "slamnate čevlje"58 
in razne druge nadomestke izdelkov dnevne uporabe. Za bralce Edinosti pa je 
bilo že dalj časa normalno, da so bile na straneh lista redno prisotne novice 
in oglasi o sestankih in pobudah dobrodelnih organizacij in uradov, seznami 
darovalcev za vojsko, pozivi za darovanje rabljenega perila, krp, pa tudi čeških 
in slovenskih knjig za vojake. 

Družbena in politična situacija v Evropi je bila burna, nakazovale so se veli-
ke spremembe, ki pa se še niso jasno izoblikovale, zato se je zdelo, da je možen 
vsak izid. To je veljalo seveda tudi za Primorsko in Trst, kjer so se ob vse večjem 

55 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 3, 3. 1. 1918, str 2. 
56 "Domače vesti", Edinost, l. 42, št. 338, 7. 12. 1917, 2.
57 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 6, 6. 1. 1918, 3.
58 "Mali oglasi", Edinost, l. 42, št. 340, 9. 12. 1917, 2. 
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razsulu avstro-ogrske države pričenjale izoblikovati razne opcije glede njune 
bodoče usode. Svojo rešitev so seveda imeli tudi narodnjaki: združitev vseh juž-
nih Slovanov monarhije dvoglavega orla v lastno državo, za katero sicer še ni 
bilo jasno, ali bo v sklopu prenovljene Avstro-Ogrske ali pa izven nje. Vsekakor 
pa so se narodnjaki zavzemali za to, da bi Trst in celotna Primorska z Istro pri-
padli tej novi južnoslovanski državi. Vilfanov govor na silvestrovanju leta 1917 
je bil uvod v bohoten razcvet narodnjaške politične dejavnosti za dosego tega 
cilja. Predpogoj pa je bil ponoven zagon celotnega stroja kapilarno razprede-
nih narodnjaških dejavnosti in organizacij, ki naj k aktivnosti prikliče široke 
množice, v kar so se narodnjaki vrgli z veliko vnemo in uspehom. List Edinost 
je pri mobilizaciji javnosti igral ključno vlogo, zato je pričel z novim letom ob 
nedeljah redno izhajati na štirih straneh. Prvi znak ponovnega zagona naro-
dnjaškega društvenega aparata je bil sicer prav že omenjeni silvestrski večer, ki 
so ga po dveh letih prekinitve ponovno organizirali v predvojnem obsegu. Sle-
dil je bujen razcvet obnavljanja društev in dejavnosti, glavno prizorišče pa je bil 
seveda Narodni dom. V njem so si sledili sestanki in občni zbori, Slovensko gle-
dališče je ponovno zaživelo in pridobilo celo profesionalnega igralca in režiser-
ja, Milana Skrbinška, med marcem in junijem pa je priredilo kratko gledališko 
sezono.59 V teku poletja je gledališče oživelo svojo gledališko šolo,60 zaposlilo 
nekaj tehničnega osebja61 in pridobilo novi profesionalni igralski moči: Štefa-
nijo Paulinovo, dotedanjo prvo subretko varaždinskega gledališča, ter Josipa 
Martinčeviča, karakterista istega gledališča.62 Oktobra je gledališče tako začelo 
s pravo gledališko sezono, vendar je že po nekaj tednih zašlo v težave. Ker je 
imelo gledališče zaradi premajhnega obiska predstav malo denarnih prihodkov 
in je bil ansambel profesionalnih igralcev izredno omejen, je vodstvo k nasto-
panju v "narodnih igrah", ki so zahtevale veliko število nastopajočih, povabilo 
tudi amaterje.63 

Oživela so pevska društva, gledališka dvorana je bila ponovno prizorišče 
pevskih nastopov, koncertov Glasbene matice ter priznanih slovenskih in 
tujih glasbenikov. Ponovno je oživela tudi glasbena šola Glasbene matice, žen-
ska podružnica CMD v Trstu pa je celo obnovila pustno prereditev, ko je na 
pustno nedeljo, 10. februarja, organizirala v gledališki dvorani zelo dobro obi-
skan (in vesel) "družabni večer" s pevskimi nastopi, baletom in kratko igro.64 Z 
delovanjem je ponovno začela tudi Slovanska čitalnica, ki je svoje prostore v 

59 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 77, 22.3.1918, 2.
60 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 212, 6.8.1918, 2. 
61 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 232, 26.8.1918, 2.
62 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 241, 4.9.1918, 2. 
63 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 83, 17.10.1918, 2. 
64 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 41, 14. 2. 1918, 2.
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Narodnem domu prenovila, knjižnico in čitalnico odprla javnosti 1. aprila, pre-
novljene prostore pa slovesno odprla 6. dne istega meseca.65 Z veliko zamudo, 
šele 1. novembra, pa je bila ponovno odprta tudi kavarna Balkan, ki so jo zaprli 
konec maja 1915 po italijanski vojni napovedi Avstro-Ogrski in so jo, po pisa-
nju Edinosti, "stalni gostje /…/ živo pogrešali /…/ in vedno /…/ izražali željo, da bi 
se kavarna zopet odprla".66 

Vendar je bilo razpoloženje očitno zelo optimistično in je presegalo golo 
obnavljanje in prenavljanje predvojnih dejavnosti. Preraslo je v snovanje ambi-
cioznih načrtov za predvideni bodoči razvoj slovenske kulture v Trstu. Prvi tak 
načrt je zadeval gledališko dejavnost. Naprej je 4. junija v Edinosti izšel članek z 
naslovom "Slovensko narodno gledališče ob Adriji", ki je pojasnjeval, da je Dra-
matično društvo angažiralo Skrbinška ne le zato, da bi vodil obnovo gledališke 
dejavnosti v Trstu, ampak predvsem zato, da mu zaupa vodstvo načrtovanega 
stalnega slovenskega gledališča (za kar je društvo tudi že stopilo v stik s števil-
nimi poklicnimi igralci). "Ali ne smemo se zadovoljiti s tem /…/ treba je misliti 
dalje – na stalno slovensko gledališče v lastnem Talijinem hramu," je dodajal 
pisec, ki je nato vabil posameznike, predvsem pa društva, naj začnejo že za časa 
vojne zbirati sredstva za izgradnjo stavbe slovenskega gledališča v Trstu.67 Da je 
šlo za resno namero, je potrdil poziv, ki ga je na slovansko tržaško javnost 16. 
junija naslovilo dramatično društvo: 

Živo so nam še v spominih prekrasne majniške praške slavnosti;68 dokazale 
so nam, da je gledališče ona točka, ki tvori glavno oporišče ne le kulturnemu, 
ampak tudi političnemu gospodarskemu, socijalnemu življenju naroda /…/ Naša 
dramatična umetnost je skromno doslej gostovala v naših skromnih narod-
nih domovih. Pretesni so ji prostori, postali smo večji, krila Genija se širijo, 
kraljica Muz išče dostojnega svetišča. Našemu narodnemu razvoju, rastočemu 
političnemu vplivu, gospodarskemu razmahu mora odgovarjati povečana skrb 
za našo umetnost. Vidni znak tega našega prizadevanja, našega napredka bo: 
Jugoslovansko gledališče v Trstu /…/ Zbirajte, zbirajmo, kakor zbira mravlja, pola-
gajmo kamenček h kamenčku, vztrajno, vneto, navdušeno, požrtvovalno, do 
cilja, ki je Jugoslovanski Talijin hram ob Adriji! 

Pozivu je sledila navedba naslova, na katerega pošiljati prispevke za "Jugo-

65 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 90, 5. 4. 1918, 2. 
66 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 297, 31. 10. 1918, 2.
67 "Slovensko narodno gledališče ob Adriji", Edinost, l. 43, št. 149, 4. 6. 1918, 1.
68 Nanaša se na slavnost, ki je potekala 16. maja 1918, ob 50. obletnici začetka gradnje češkega Narodnega 

gledališča v Pragi. Slavnosti so prisostvovali številni zastopniki slovanskih narodov monarhije, kar je 
slavnost spremenilo v manifestacijo slovanske politične solidarnosti. 
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slovansko gledališče v Trstu", in sicer je to bil "naslov društvenega blagajnika g. 
Frana Rusa, Splošna hranilnica, Trst".69 

Drugi tak načrt na kulturnem področju pa je nastal mnogo kasneje in je bil 
mnogo manj izdelan – to je bila ustanovitev osrednje slovenske "ljudske čital-
nice". Po vrsti neuspešnih sestankov raznih društev je konec oktobra pobudo 
prevzela Slovanska čitalnica, ki je 30. oktobra sklicala sestanek.70 Ni znano, 
kako se je le-ta iztekel (glede na burno dogajanje v tistih dneh v Trstu obstaja 
celo upravičen dvom, da sestanka sploh ni bilo), vendar je tudi ta pobuda ostala 
neuresničena.71 

Na političnem področju je prišlo do pravega razmaha. Po Vilfanovem sil-
vestrskem govoru je Edinost, ki je sicer o akciji v podporo Majniški deklaraciji 
vestno in tudi z navdušenjem poročala (tako da je za nekaj časa uvedla celo 
stalno rubriko, v kateri so objavljali stališča in izjave v podporo skupni jugoslo-
vanski državi organizacij in ustanov iz vseh krajev države), prvič javno pozva-
la slovensko (in slovansko) tržaško javnost k podpisovanju deklaracije, kar 
je bilo moč storiti v prostorih Slovanske čitalnice v Narodnem domu, pa tudi 
pri raznih nabiralcih.72 Podpisovanje deklaracije je postalo množična mani-
festacija političnega opredeljevanja tako s strani zasebnikov kot tudi društev, 
organizacij, občin in drugih političnih ustanov. Veliko novost je predstavljalo 
dejstvo, da so se v politično delovanje množično vključile ženske. Bile so med 
najaktivnejšimi pri podpisovanju Majniške deklaracije (Edinost je objavila kar 
nekaj pozivov slovenskim ženam, naj se podvizajo podpreti deklaracijo), imele 
so veliko vlogo pri sami organizaciji zbiranja podpisov, pa tudi pri organizaciji 
in izvedbi izrecno političnih zborovanj. Pričele so se tudi aktivno zanimati za 
politiko: znan je poziv, ki so ga gospe Zina Rybarjeva, Antonija Slavikova in Ilka 
Stegujeva (soproge ali sorodnice vidnih narodnjaških prvakov) naslovile na 
slovenske žene, naj se udeležijo srečanja o najnovejših razvojih v politični situ-
aciji.73 Politično delovanje se je razširilo med množice in po teritoriju. Narodni 
dom je ostajal srce narodnjaških dejavnosti, vendar so se množične politične 
manifestacije dogajale v glavnem izven njega. Šlo je predvsem za t. i. "Krekove 

69 "Jugoslovansko gledališče v Trstu", Edinost, l. 43, št. 161, 16. 6. 1918, 2. Ni znano, koliko denarja so 
takrat zbrali za gradnjo stavbe, ki ni nikoli nastala. 

70 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 297, 27. 10. 1918, 2.
71 Proti koncu vojne je narodnjaško vnemo zavrla »španska bolezen«, kot jo je označevala Edinost. 10. 

oktobra je C. K. namestništvo v preventivne namene odredilo zaprtje vseh učnih zavodov in javnih 
lokalov –sprva do 21. oktobra, nato pa je zaprtje podaljšalo do 10. novembra. Gledališče je mora-
lo zato prekiniti sezono, tržaški Sokol telovadne vaje, šola Glasbene matice pa je kljub prepovedi iz 
nenaznanih razlogov lahko nadaljevala s tečaji ("Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 276, 10. 10. 1918, 2; 
"Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 285, 19. 10. 1918, 1; "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 274, 18. 10. 1918, 
2; "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 277, 11. 10. 1918, 2).

72 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 18, 18. 1. 1918, 2.
73 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 196, 21. 7. 1918, 3.
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slavnosti", s katerimi so narodnjaške množice želele proslaviti spomin "uteme-
ljitelja jugoslovanske ideje" in prispevati k zbiranju sredstev za postavitev spo-
menika ustanovitelju slovenskega krščanskosocialnega gibanja v Ljubljani. 

Prireditev v počastitev spomina na Kreka je bilo po raznih krajih v oko-
lici Trsta kar nekaj,74 osrednjo pa je 10. marca v središču Trsta priredil poseb-
ni odbor, ki se je odločil, da tako pomembnega političnega zborovanja75 ne 
bo izvedel v narodnjaški "reprezentančni palači", ampak v drugi dvorani v 
mestnem središču. Čeprav so tako izbiro opravičevali s pretesnostjo gledališke 
dvorane Narodnega doma76 (kar so nato dejstva potrdila), se ni mogoče izo-
gniti občutku, da so narodnjaki, ki so se očitno čutili (glede na dogajanje pov-
sem upravičeno) močne, skušali na ta način v (za usodo Trsta) zelo kritičnem 
trenutku posredovati sporočilo, da "njihov" ni več le Narodni dom, ampak je 
njihovo celotno mesto. Tako so bili bržkone prepričani, da so povsem upravi-
čeni svoje politične prireditve organizirati kjer koli v mestnem središču. Stvari 
so šle celo preko začetnih namenov pripravljalnega odbora, ki je za proslavo 
najel gledališče Fenice, največje tržaško gledališče v lasti zasebnikov.77 Vendar 
je bilo zanimanje za prireditev tako veliko, da so bili že štiri dni pred priredi-
tvijo vsi sedeži in stojišča razprodani. Zaradi tega je odbor poiskal večjo dvora-
no in uspel dobiti gledališče Rossetti na Aqvedotu, ki je razpolagalo z največjo 
tržaško gledališko dvorano, a je bilo v lasti občine in pravi "sancta sanctorum" 
italijanskih liberalnacionalcev.78 Izkazalo se je, da je bila glede na zavzetost 
narodnjaške javnosti za počastitev "očeta jugoslovanske ideje" tudi ta dvorana 
premajhna. Na dan prireditve so bila na voljo le še stojišča,79 ki pa so v kratkem 
pošla, zato je Edinost ugotavljala, da so bili "/…/ tisoči /…/, ki bi se je bili radi ude-
ležili, a ni bilo več prostora zanje".80 

Za Trst je bila slavnost nedvomno velik dogodek. V svojem prvem poročilu 
je Edinost zapisala, da 

je strmelo ostalo tržaško prebivalstvo, ko je videlo prihajati po Acquedotu vse one 

74 Iz pisanja Edinosti vemo, da so bile Krekove prireditve na Opčinah, na Proseku, v tržaški četrti Sv. Ivan 
ter v Škednju. 

75 To je bila nedvomno ena od najpomembnejših množičnih političnih prireditev v vsej zgodovini trža-
ških narodnjakov in narodnjaštva. Nanjo so povabili vse člane Jugoslovanskega kluba v dunajskem 
parlamentu, Edinost pa je napovedala, da bo gotovo na njej prisoten tudi predsednik Jugoslovanskega 
kluba in Krekov sodelavec dr. Anton Korošec. Čeprav se ni nihče od članov kluba, niti Korošec, udele-
žil slavnosti, sta vabilo in napoved nakazovala izjemen pomen, ki so ga narodnjaki dajali tej prireditvi 
("Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 59, 4. 3. 1918, 2). 

76 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 54, 27. 2. 1918, 2.
77 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 54, 27. 2. 1918, 2.
78 "Krekovo slavje", Edinost, l. 43, št. 62, 7. 3. 1918, 2. 
79 "Krekova slavnost", Edinost, l. 43, št. 65, 10. 3. 1918, 3. 
80 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 66, 11. 3. 1918, 2.
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množice, posebno pa naše ženstvo v pestrih narodnih nošah, in povpraševalo je 
začudeno kaj neki pomenijo te množice. Znano nam je, da so se tržaški Nemci 
obrnili na pristojno oblast, da naj prepove to prireditev. 

Z ne preveč posrečenim preroštvom je Edinost dodajala: 

Bili so ljudje, ki so morda pričakovali z italijanske strani kakih neljubih pripetl-
jajev, toda bili smo prepričani, da je iz pravega tržaškega italijanstva vsled vojnih 
izkušenj že skoraj docela izuril prejšnji umetno gojeni srd proti našemu narodu, 
in da ni daleč čas, ko bomo mogli govoriti o medsebojnem spoštovanju. Z italija-
nske strani nismo pričakovali motitve svojega slavja, in ga tudi ni bilo.81 

Program slavnosti je obsegal govor poslanca Rybarja, nekaj "živih slik", ki 
so slavile Krekovo vlogo pri uveljavljanju jugoslovanske ideje, ter vrsto pevskih 
nastopov z izvajanjem slovenskih, srbskih in hrvaških nacionalnih oz. domo-
ljubnih pesmi. Slavnost je zaključila "naša jugoslovanska himna "Lepa naša 
domovina"", ki jo je občinstvo poslušalo "stoje, in rekli bi, v dnu svoje duše čute-
če veličastnost trenutka /…/ in čar, ki ga je objel, se je razvezal šele potem, ko je 
zaoril v dvorano: 'Slovenac, Srb, Hrvat za uvjek brat i brat'". Edinost je poudarjala 
ponos razhajajoče se večtisočglave publike, ki je odhajala ob petju himne "Hej 
Slovani" in v trdnem prepričanju, da je postavila pomemben mejnik na poti do 
skupne jugoslovanske domovine (h kateri je seveda spadal tudi Trst).82

Če je bila napoved za bodočnost povsem zgrešena, je bilo jasno, da so bili 
v tistem trenutku narodnjaki verjetno na višku politične moči. Zbiranje sred-
stev za Krekov spomenik v Ljubljani in podpisovanje Majniške deklaracije se 
je nadaljevalo, nov velik množični politični dogodek pa je bil na vrsti 30. maja, 
ko je "ad hoc" sestavljen odbor pri Sv. Ivanu v Trstu ponovno priredil slavnost 
ob prvi obletnici Majniške deklaracije. Dan pred slavnostjo pa so oblasti pre-
povedale, sklicujoč se na še vedno formalno veljavne izredne razmere za vojna 
področja, da bi se na javni prireditvi držali politični govori. Še posebej so oblasti 
nasprotovale temu, da bi imel na prireditvi govor Anton Korošec, ki je tokrat na 
predvečer dogodka res prispel v Trst. Zaradi prepovedi političnih manifestacij 
ga je na kolodvoru pričakala delegacija političnega društva Edinost, pred kolod-

81 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 66, 11. 3. 1918, 2.
82 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 66, 11. 3. 1918, 2. Narodni dom je svojo, sicer obrobno vlogo odigral 

tudi pri tej slavnosti. Po koncu prireditve v Rossettijevi dvorani so v njem organizirali "prijateljsko 
srečanje" vseh, ki so sodelovali pri organizaciji Krekove slavnosti. Teh je moralo biti kar veliko, če so 
za to izbrali gledališko dvorano Narodnega doma. Poročilo Edinosti o tem srečanju prav tako kaže na 
izredno samozavest in optimizem narodnjaške srenje. Prim. "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 67, 12. 3. 
1918, 2.
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vorom pa množica, ki ga je v tišini sprejela in pospremila do Narodnega doma.83 
Da bi omogočilo Korošcu politični govor, je društvo Edinost v zadnjem tre-

nutku sklicalo izredni občni zbor v gledališki dvorani Narodnega doma "/.../ in 
povabilo s posebnimi vabili nanj kar največje število našega ljudstva". Le-to je 
dvorano napolnilo do zadnjega kotička. Popoldne pa se je pri Sv. Ivanu, v pro-
storih tamkajšnjega Narodnega doma, odvijala prireditev, ki se je iz slavnosti 
prelevila v preprosto veselico. Program je zajemal domoljubne pesmi, recitacije 
ter poklone Korošcu, ki se je le na kratko zahvalil za darila in prisrčen sprejem. 
Edinost je naslednji dan zborovanju v Narodnem domu in popoldanski priredi-
tvi pri Sv. Ivanu namenila celo prvo stran (ta je bila skoraj do polovice bela zara-
di rezov cenzure) in del druge. Iz uvodnih vrstic obširnega poročila je razviden 
velik pomen, ki so ga narodnjaki dajali prireditvi, a tudi porajanje zavesti, da jih 
čakajo težki časi: 

Jugoslovanski Trst je doživel svoj veliki dan. Težki oblaki so se zbirali nad njim in 
iz teh oblakov je tudi že rohnel grom in so udarjale strele, a po plodonosnih pol-
janah našega snovanja in delovanja se je že vsipala ledena toča; a kakor vse kaže, 
je bil to morda komaj začetek nevihte, ki naj bi pometla z naših rodnih jugoslo-
vanskih tržaških tal nas in vse naše, kajti včerajšnji naš veliki dan nam je pokazal, 
da nam novi veter, ki je zapihal tam gori z visokega, prinaša v resnici ono, kar so 
nam obetali: vse hujše in vedno hujše. Toda naj le prihaja in naj le tudi pride vse 
ono, kar so nam namenili: včerajšnji naš veliki dan nam je pokazal tudi, da je v nas 
dovolj tiste neomajne, tiste nezlomljive, tiste neuničljive odporne sile, ki je vzrast-
la iz združenja nas vseh brez razlike strank, brez razlike mišljenja, brez razlike 
svetovnega naziranja, da bomo kljubovali viharjem, da bomo tudi iz najhujšega, 
kar so nam namenili, vstali prerojeni in očiščeni v tisto zlato svobodo, ki nam jo 
vrne uresničenje naše velike misli.84 

Kljub črnim napovedim narodnjaki niso izgubili upanja za prihodnost. Nji-
hov zastopnik Ivan Marija Čok je že naslednjega dne sodeloval na konferenci 
v Ljubljani, na kateri so ustanovili Narodni svet za Slovenijo,85 narodnjaki pa so 
v naslednjih mesecih, kot že omenjeno, zasnovali več po vojni neuresničenih 
načrtov. Tudi zaslužek od veselice ob proslavi Majniške deklaracije so namenili 
še enemu takemu projektu, tj. gradnji slovenskega Dijaškega doma.86 Kultur-
na dejavnost se je nadaljevala in celo krepila. Da bi se pripravilo na ne preveč 

83 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 144, 30. 5. 1918, 2.
84 "Proslava obletnice majniške deklaracije Jugoslovanskega kluba", Edinost, l. 43, št. 145, 31. 5. 1918, 

1–2.
85 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 148, 3.6.1918, 2.
86 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 148, 3.6.1918, 2.
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obetavno prihodnost, pa je politično društvo Edinost pomnožilo sestanke in 
posvetovanja zaupnikov in pristašev. V prvi polovici septembra se je v Trst vrnil 
Korošec, tokrat v vlogi predsednika slovenskega Narodnega sveta, da bi sode-
loval na "posvetovanju jugoslovanskih krogov" glede ustanovitve "tržaškega 
odseka" Narodnega sveta.87 Čeprav je Edinost ob tej priliki zapisala, da je usta-
novitev tržaškega Narodnega sveta "pričakovati v najkrajšem času", je konec 
istega meseca poročala, da naj bi prišlo do načelnega sporazuma "glede Naro-
dnega Sveta za Trst in bližnje istrske okraje (podgrajski, koprski in piranski)". 
Obenem je navajala imena članov iz vrst "edinjašev" in pristavljala, da sociali-
sti svojih predstavnikov kljub načelnemu pristanku niso določili v pričakova-
nju odločitve ljubljanske centrale stranke.88 Prva novica, ki jo lahko zasledimo 
v Edinosti o tržaškem Narodnem svetu, se nanaša na tragični dogodek, ki je 
napovedoval še bolj tragične povojne dogodke. 30. oktobra se je namreč pred 
Narodnim domom, kjer je stala "straža jugoslovanskega vojaštva", ki je varovala 
sedež Narodnega sveta, pojavila skupina proitalijanskih demonstrantov – po 
pisanju Edinosti naj bi jih organizirala politična skupina z imenom Fascio Italia-
no, da so napadali razne objekte, ki naj bi bili simboli antiitalijanstva. 

Proti tej straži so udarili laški izgredniki s sabljami, bajoneti in samokresi v rokah 
in počilo je tudi par strelov, nakar je vojaštvo tudi začelo streljati in pognalo laške 
napadalce v beg. Takoj zaslišane priče trde odločno, da je vojaštvo streljalo v zrak. 
Takoj nato se je razglasilo, da leži ob vogalu hotela 'Evropa' ranjenec. Bil je pristav 
državne železnice Anton Irgolič, zadet v desno stran prsi, nezavesten. 

Irgolič je umrl, še preden je dospel v bolnico, Edinost pa je zapisala, da "je 
izključna krivda na laških napadalcih in da so odgovorni za to žrtev tisti, ki so 
izzvali demonstracije in niso znali potem brzdati razvnetih, itak rajši na zlo kot 
pa na dobro nagnjenih življev! Prve jugoslovanske žrtve v Trstu so krivi oni!"89 

Že naslednjega dne, ko je v Trstu vojaštvo pred zastopnikom Narodnega 
sveta Rybarjem zapriseglo zvestobo "novi jugoslovanski državi" in so se odpo-
slanci tržaškega Odbora javne blaginje, ki je prevzel oblast od C. K. namestni-
ka in v katerega so v zadnjem trenutku vključili tudi predstavnike Narodnega 
sveta, pripravljali, da na ladji, ki jo je dal na voljo prav Narodni svet, odplujejo v 
Benetke, da zaprosijo za prihod "antantnih čet" v Trst, se je Edinost čutila dol-
žno, da pojasni bralcem, da se je slovenska trobojnica, ki je plapolala na stavbi 
Narodnega doma, "pozneje zopet snela, prostovoljno, ne da bi bil kdo zahteval 

87 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 250, 13.9.1918, 2.
88 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 266, 30. 9. 1918, 2.
89 "Italijanske demostracije v Trstu", Edinost, l. 43, št. 297, 31. 10. 1918, 1. 
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to".90 Tri dni kasneje je v Trst prispela italijanska vojska, 8. novembra pa se je na 
"slovenski reprezentančni palači", v kateri je še vedno domoval Narodni svet, ki 
je prav tega dne na palačo dal ponovno razobesiti slovensko trobojnico, pojavi-
la italijanska zastava. Edinost je pojasnila, "da si kdo tega ne bo tolmačil napač-
no", da so pač v hotelu Balkan nastanjeni italijanski oficirji in da je eden od njih 
"izvesil z okna svoje sobe draperijo s savojskimi odznaki".91 V isti številki pa je 
narodnjaški list poročal o začetku gonje, ko je pisal, da v mestu določeni krogi 

blodijo in brodijo še vedno po starem blatu narodnega sovraštva in mržnje /…/ 
Vsaki naši kretnji se podtika zloben, Italijanom sovražen namen, vsaka naša 
beseda se izprevrača, da, celo za našo mirnostjo, resnostjo in treznostjo, s kat-
ero presojamo današnje dogodke, slutijo upornost, kovarstvo, in ne vemo kakšne 
revolucijonarne naklepe, seveda proti italijanskemu someščanstvu, proti italija-
nskim oblastim. Tako proglašajo naš Narodni dom za pravcato leglo zarotništva, 
tako so raznesli pred par dnevi vest, da prihajata vsa okolica in ves Kras z gno-
jnimi vilami, sekirami, puškami in menda celo kanoni v mesto, da pokoljeta in 
postrelita v Trstu vse, kar je italijanskega.92 

Dan kasneje je morala Edinost javnosti sporočiti, da prisotnost italijanske 
zastave na oknu "slovenske reprezentančne palače" in sedeža Narodnega sveta 
ni bila stvar pobude posameznika, ampak da je italijanska "trikolora" morala 
viseti po vojaški zapovedi, "z ozirom na to, da stanujejo v hotelu Balkan itali-
janski oficirji".93 

To je bil očitno konec nekega obdobja, ki ga je simbolno zapečatila smrt 
osebe, ki je v Narodnem domu živela in delovala od njegovega nastanka in je 
bila za narodnjaško javnost pravi pojem. Pri njej so se oddajali darovi in pri-
spevki, kupovale so se vstopnice, rezervirala so se mesta za vsakovrstne dogod-
ke in prilike. Govorimo o smrti gospe Tereze Biček Razborikove, vratarice Naro-
dnega doma, ki jo je "španska bolezen" pokopala 11. novembra 1918.94 

Zaključki

Iz pisanja Edinosti o dogajanju v Narodnem domu in okoli njega je v prvi vrsti 
mogoče razbrati posledice, ki jih je imela vojna za prebivalstvo Trsta in Pri-

90 "Včerajšnji dan v Trstu", Edinost, l. 43, št. 298, 1. 11. 1918, 2. 
91 "Položaj v Trstu", Edinost, l. 43, št. 306, 9. 11. 1918, 1. 
92 "Položaj v Trstu", Edinost, l. 43, št. 306, 9. 11. 1918, 1. 
93 "Položaj v Trstu", Edinost, l. 43, št. 307, 10. 11. 1918, 1. 
94 "Domače vesti", Edinost, l. 43, št. 309, 12. 11. 1918, 2.
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morske. V tem smislu je pomenil italijanski vstop v vojno maja 1915 prelom z 
dotedanjim postopnim hujšanjem razmer, ki so doživele skokovito poslabša-
nje, saj je postala celotna Primorska vojna fronta oz. njeno neposredno zaled-
je. Pomanjkanje je nevzdržno raslo tudi potem, ko je bila oktobra 1917 fronta 
potisnjena nekaj sto kilometrov proti zahodu, splošni bedi pa se je pridružila še 
"španska bolezen", ki je razsajala še dober čas po koncu vojne. 

Na področju kulturnega in društvenega življenja je vojna najprej prinesla 
takojšnje omrtvičenje vsega narodnjaškega delovanja, ki je sicer nekoliko oži-
velo v prvi polovici leta 1915, da bi nato stalno padalo do leta 1918, ko je doži-
velo ponovni bohoten razcvet z začrtovanjem velikopoteznih načrtov za nikoli 
dospelo bodočnost. 

Narodnjaško politično opredeljevanje je doživelo v času vojne še večja 
nihanja. Od začetnega ne preveč prepričanega avstrijskega patriotizma, ki naj 
bi odtehtal dotedanje krepko jugoslovanstvo in panslovanstvo, a je mestoma 
prehajal v skoraj nevtralno držo s podpiranjem vseh mirovniških pobud, so 
narodnjaki po italijanskem napadu na Avstro-Ogrsko prešli v odločen dina-
stični patriotizem in se močno aktivirali v podporo avstro-ogrskemu vojne-
mu naporu, predvsem seveda na italijanski fronti. Po smrti starega in nastopu 
novega cesarja pa so pričeli svoj patriotizem in lojalnost pogojevati z izpolni-
tvijo svojih zahtev po enakopravnosti, da bi se na polovici leta 1917 prelevi-
li v odločne zagovornike jugoslovanske enotnosti in državnosti. Na začetku 
naslednjega leta pa je avstrijski okvir postajal vse bolj meglen, vedno bolj pa je 
v ospredje prihajala zahteva po skupni južnoslovanski državi na osnovi pravice 
do samoodločbe narodov. Ta razvoj sta spremljali izredna politična aktivizacija 
množic in samozavestna drža, ki pa narodnjakov v zadnjih dneh vojne nista 
privedli do resnih ukrepov za prevzem oblasti,95 temveč do neke vrste politič-
nega omrtvičenja v upanju, da bodo povojne politične razmere ostale v mejah 
omikanega, a ostrega soočanja med različnimi političnimi in nacionalnimi 
komponentami. Znake volje po kriminalizaciji jugoslovanske politične opcije 
je narodnjaški tabor pripisoval le marginalnim krogom italijanskega nacional-
nega političnega tabora, ne da bi razumel (v tem je bil v dobri in široki družbi), 
da so vojna in njene posledice za vedno spremenile način političnega nastopa-
nja in občevanja. 

95 V Trstu so bile tedaj verjetno edina resnično operativna vojaška sila češke enote, ki so se postavile na 
razpolago tržaškemu Narodnemu svetu. Te enote so bile tudi pripravljene prevzeti v mestu vso oblast, 
seveda v imenu Narodnega sveta. Vendar do tega ni prišlo zaradi nepripravljenosti Narodnega sveta, 
ki mu ni uspelo organizirati lastnih, jugoslovanskih vojaških enot. Namesto prevzema oblasti je tako 
Narodni svet 31. oktobra soglasno sklenil dati na voljo tržaškemu Odboru javne blaginje ladjo, ki 
je nato prepeljala v Benetke tržaško delegacijo, ki je italijanske vojaške oblasti zaprosila za zasedbo 
mesta. Glej Borut Klabjan, Češkoslovaška na Jadranu (Koper, 2007), 109–110. 
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Alessandro (Sandi) Volk

REPORTS ON THE GREAT WAR IN THE TRIESTE DAILY NEWSPAPER 
EDINOST FROM THE TRIESTE NATIONAL HALL PERSPECTIVE

SUMMARY

The purpose of this article is to explain how the Great War was reflected in 
events inside and outside of the Trieste National Hall, a palace that had been 
the pride and symbol of Slovene and Slavic, but mostly patriotic, Trieste, based 
on reports of the patriotic Trieste daily newspaper Edinost. After the initial dis-
play of importance of the National Hall to the Slovenes of Trieste, especially 
those who recognized themselves in the standpoints of the Edinost political 
society, the essay deals with consequences of the Sarajevo murder and the out-
break of war and their impact on the patriotic camp, on its organizations and 
on the palace itself. The patriotic camp found itself in trouble, mostly because 
of its strong Yugoslav and Pan-Slavic orientation. All activities that were part 
of the National Hall had been stagnating and the patriots went from the initial 
peacekeeping orientation to a strict patriotic attitude which supported Italy in 
its declaration of war against Austria-Hungary. Living conditions had aggrava-
ted and everything worsened, when Italy had joined the war. Trieste had been 
struck by hunger, disorders and strikes right before the end of war. The article 
also discusses the rebirth of cultural and political activities that the patriotic 
camp experienced in the beginning of 1918. The reason this renaissance of 
activities thrived is because the patriots had declared themselves for the May 
declaration and for a common Yugoslav country. The theatrical, musical, and 
singing activities had been renewed along with the ambitious plans that were 
forged for the future in rather hard, but perspective times. Furthermore, the 
article describes the political development of the patriotic camp in their urge 
for a common Yugoslav country. Their standpoints were shifting from condi-
tional realism and Habsburg dynasty to the right of self-determination. In the 
end, the text presents early signs of a dark future, to which the patriots respon-
ded according to their pre-war categories and experience. They did not reach 
for methods, which were in accordance with the determined and self-confi-
dent behavior of patriotic leaders, and expectations and wishes of the coastal 
Slovenian people.
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Leta 1914 je v Trstu živelo okoli 243.000 oseb. Od začetka stoletja je bila tu 
stopnja rasti prebivalstva okoli 5.000 prebivalcev letno. Med letoma 1910 in 
1914 je prebivalstvo Trsta naraslo za 17.000 enot in tako nadaljevalo vrtogla-
vo demografsko rast, ki je bila značilna za mesto vse od leta 1860 in še prej iz 
Napoleonovih časov. Prva svetovna vojna je za zmerom ustavila demografski 
razvoj mesta, ki naj bi po načrtih habsburškega imperija moralo v prihodno-
sti doseči 800.000 prebivalcev. Z začetkom spopadov se je na tisoče mladih 
Tržačanov javilo v vojsko ali pa so bili vanjo vpoklicani: samo avgusta 1914 
je bilo vpoklicanih 32.000 moških iz Trsta in 30.000 iz avstrijskega dela Fur-
lanije.1 Nekaj tisoč mladih pa se oblastem ni predstavilo, zbežali so, večinoma 
v bližnjo Italijo, ki je bila še nevtralna. Italijansko patriotsko zgodovinopisje je 
te mlade obravnavalo preprosto kot iredentiste, ki so se leta 1915 prijavili v 
italijansko vojsko, vendar so bili med njimi v resnici tudi anarhisti, socialisti, 
internacionalisti, antimilitaristi in navadni dezerterji. Precejšnje število teh se 
nato ni želelo pridružiti italijanski vojski, tako da so več let preživeli v vojaškem 
zaporu in v več primerih se po vojni niso niti smeli vrniti domov. Izbruh vojne 
je ne nazadnje tudi privedel do aretacije več kot 300 Slovencev in Hrvatov, ki so 
jih sumili, da so prosrbsko ali prorusko usmerjeni. V vseh letih vojne je bilo na 
območju Trsta aretiranih 500 tako imenovanih "slovanskih aktivistov", na celo-
tnem območju Primorske pa skoraj 1000. K demografskemu upadu v prvem 
letu vojne je pripomogla tudi situacija tistih, ki so se ob izbruhu vojne nahajali 
drugje. Avstrijski državljani, ki so bili prisotni v sovražnih državah, so bili inter-
nirani (enako se je dogajalo tudi državljanom sovražnih držav, ki so bili prisotni 
v avstrijski monarhiji). Posebej je bil prizadet pomorski promet (po vsej verje-
tnosti najpomembnejši sektor zaposlovanja v Trstu). Člani posadk, ki so se ob 
vojni napovedi znašli v sovražnikovih pristaniščih (predvsem v pristaniščih bri-
tanskega imperija, saj so tržaške ladjarske družbe trgovale predvsem z britan-
skimi kolonijami), so bili internirani, ladje pa so bile zasežene; v primeru, ko so 
se ladje nahajale v pristaniščih nevtralnih držav ali pa so bile vanje namenjene, 
pa so posadke v njih preživele dolga obdobja, pogosto v težkih gospodarskih 
pogojih, saj je izbruh vojne povzročil močno zmanjšanje trgovskega ladijskega 
prometa. Zaradi tega so mnogi mornarji s Primorske zapustili svoje ladje in se 
vkrcali na ladje nevtralnih ladjarskih družb.2 Nezmožnost vrniti se domov pa 
vsekakor ni prizadela le tistih, ki so se nahajali v tujini, temveč tudi tiste, ki so 
bili na drugih območjih Avstro-Ogrske. S sklepom deželnega glavarstva z dne 9. 
julija 1915 je bilo namreč civilistom omejeno gibanje v smeri proti mestu. Zara-

1   Marina Rossi, "Prigionieri della pace." Annales, št. 18 (1999), 409–410.
2 Franco Cecotti, "Emigranti e marinai", v: Un esilio che non ha pari. 1914–1918. Profughi, internati ed 

emigrati di Trieste, dell'Isontino e dell'Istria, ur. Franco Cecotti (Gorizia, 2001) (dalje: Un esilio che non 
ha pari), 34–39 (dalje: Cecotti, "Trieste 1914–1919"). 
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di vsega tega je vojna leta več tisoč Tržačanov preživelo drugje, zlasti na Dunaju, 
v Gradcu, Mariboru in Celju.3

Medtem so v okviru podjetniškega meščanstva previdno načrtovali svoj 
odhod ali pa obstanek, odvisno pač od ekonomskih in poslovnih interesov. Da 
bi se izognili neprijetnim vplivom vojne, so se pripadniki te poslovne in podje-
tniške aristokracije večkrat odločili, da se preselijo v notranjost Avstrije ali pa v 
tujino. V Švico se je odpravilo več tržaških veljakov – po eni strani zato, ker je 
bila nevtralna država in so tu lahko nadaljevali s svojimi posli med državami v 
vojni, po drugi strani pa zato, da so nekateri imeli dvojno državljanstvo. Neka-
teri so izbrali Grčijo, saj je ostala nevtralna do leta 1917, drugi pa Turčijo, ker 
so bili mladi otomanski državljani, ki niso bili muslimani, oproščeni vojaškega 
nabora. Ta izbira se je izkazala za najmanj posrečeno. Po koncu vojne so itali-
janske oblasti namreč zelo nerade izdajale dovoljenja za vrnitev v Trst podlo-
žnikom držav, ki so se borile proti Italiji. 

Ni bilo malo primerov družin, ki so gojile mednarodne poslovne interese, 
katerih člani so se preselili v različne države, in sicer ne glede na to, na kate-
ri bojni strani so bile, odvisno pač od tega, kje so se nahajale podružnice nji-
hovih firm. Taka strategija je omogočila, da so ohranili svoje dejavnosti tako v 

3 Paolo Malni, "Evacuati e fuggiaschi dal Fronte dell’Isonzo", v: Un esilio che non ha pari, 101 in 145 
(dalje: Malni, "Evacuati e fuggiaschi"); Franco Cecotti, "Trieste 1914–1919. La città spopolata, la città 
rifugio", v: Un esilio che non ha pari, 160 in 177. 

97. pehotni polk (v katerem so bili predvsem primorski Slovenci) odpotuje s posta-
je Trst v Galicijo, poleti 1914 (Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale 
"Leopoldo Gasparini") 
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državah antante kot tudi v centralnih državah in da so kljub konfliktu delovali 
usklajeno. Poveden je primer podjetja barv "Veneziani", ki je bilo v lasti družine 
pisatelja Itala Sveva: slednji in žena sta ostala v Trstu, njeni starši so se naselili v 
Londonu, svak in svakinja v Zürichu, hčerka pa v Firencah.4 

Zelo zanimivo je tudi, s kolikšno lahkoto so se po koncu vojne tržaška pod-
jetja in meščanski sloj prilagodili novim ozemeljskim razmeram tega območja. 
Družine in podjetja, ki so nastala in cvetela pod Avstrijo, z njo imela odlične 
odnose in ji prisegala večno zvestobo, so se čez noč s presenetljivo hitrostjo 
prilagodila novi domovini.

Jasno je, da se je med bogatimi mestnimi družinami in novimi italijanskimi 
oblastmi vzpostavil odnos na podlagi načela daj-dam. Prve so po spoznanju, da 
sta cesarstvo in monarhija dokončno propadla, takoj ugotovile, da lahko imajo 
od prijateljskih odnosov z novimi gospodarji samo koristi, če želijo ohraniti 
lastne gospodarske interese, nove oblasti pa so želele preprečiti beg kapitala 
visoke tržaške družbe v tujino, zato so namenoma spregledale zvestobo, ki jo je 
meščanstvo dotlej izkazovalo Avstriji, in priznavale novo iredentistično in pro-
italijansko preobleko.5

Bliskovito hitrost, s katero je tržaško meščanstvo zvestobo Avstriji zamenja-

4 Cecotti, "Trieste 1914–1919", 161–164.
5 Milan Pahor, "Vzpon in nasilna ukinitev slovenskih denarnih zavodov v Trstu", Annales, št. 8 (1996), 

69–70 (dalje: Pahor, "Vzpon in nasilna ukinitev").

Odhod vojakov s postaje Trst (Arhiv mestnih muzejev v Trstu)
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lo z zvestobo Savojski rodbini, je lepo ošvrknil znameniti tržaški komik Angelo 
Cecchelin, ko je na prvem pustovanju po priključitvi Italiji v gledališču Rossetti, 
oblečen v Franca Jožefa, takole ogovarjal in spravljal v zadrego petičneže, ki so 
sedeli v dvorani in ponosno nosili priznanja novih oblasti: "Herr cavalier, napa-
čen suknjič ste si oblekli!" Ali pa tako: "Dragi prijatelj! Mar ste si mogoče premi-
slili? Me ne poznate več?"6

Z vstopom Italije v vojno proti Avstro-Ogrski je Primorska nenadoma 
postala operativno območje, Trst pa mesto v zaledju fronte, ki je bilo pod nepo-
sredno grožnjo morebitnega italijanskega prodora. Prizadeti so bili tako zlasti 
italijanski državljani, ki so živeli v Avstriji, tako imenovani regnicoli. Pred vojno 
jih je bilo v Trstu nekaj manj kot 40.000. Že v času izbruha vojne med Avstrijo 
in Srbijo se je del njih odločil, da se vrne v Italijo, ker so se bali vojne. Marca in 
aprila 1915, ko so se v Italiji odvijale demonstracije v podporo italijanskemu 
vstopu v vojno proti Avstriji, so postali odhodi regnicolov vedno bolj številni. 
Kljub vsemu se je običajen pretok prebivalcev iz Kraljevine Italije v Trst nada-
ljeval tudi vse leto 1914 in v prvih mesecih 1915. Priseljevanje italijanskih drža-
vljanov v Avstro-Ogrsko (tudi v druge kraje cesarstva in ne samo v Trst) je v tem 
obdobju štelo 32.161 oziroma 2.443 enot. Marca in aprila 1915, ko so se v Italiji 
odvijale demonstracije v podporo italijanskemu vstopu v vojno proti Avstriji, so 
postali odhodi regnicolov vedno številnejši. Meseca maja so se prelevili v pravo 
množično izseljevanje: 10. maja je samo z Reke dospelo do Vidma 800 oseb z 
italijanskim državljanstvom, naslednji dan se jih je tjakaj zateklo celo 2.500. Beg 
se je nadaljeval do predvečera vojne napovedi, 23. maja, ko so avstrijske obla-
sti blokirale železniške proge v smeri Italije. Na tisti dan je Trst izgubil veliko 
večino italijanskih državljanov, ki so v njem prebivali. Ocenjuje se, da jih je bilo 
skoraj 35.000.7

Po podatkih poveljstva mestne policije naj bi v dnevih tik pred vstopom 
v vojno v Italijo prebežalo tudi 740 Tržačanov, ki so imeli avstrijsko državljan-
stvo, a so bili iredentistično usmerjeni, od katerih jih je bilo 200 že uvrščenih 
na "črno listo" in bi jih vsekakor aretirali takoj, ko bi Italija napovedala vojno 
Avstriji.8

Ko se je 23. maja po mestu razširila novica, da je Italija napovedala vojno 
Avstro-Ogrski, se je množica proavstrijskih protestnikov takoj namenila do 

6 Roberto Duiz, Renato Sarti, La vita xe un bidòn. Storia di Angelo Cecchelin comico triestino (Milano, 
1995), 13–14. 

7 Neva Biondi, "Regnicoli. Storie di sudditi italiani nel Litorale austriaco durante la prima guerra mon-
diale", v: Un esilio che non ha pari, 49–69 (dalje: Biondi, "Regnicoli"). 

8 Stefan Wedrac, "Das Wohl des Staates ist oberstes Gesetz" – Die Nationalitätenpolitik der staatlichen 
Verwaltung in Triest zu Beginn des Ersten Weltkrieges", v: Der erste Weltkrieg und der Vielvölkerstaat, 
ur. Heeresgeschichtliches Museum Wien (Wien, 2012), 80 (dalje: Wedrac, "Das Wohl des Staates ist 
oberstes Gesetz").
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poslopij, v katerih so imele sedež glavne iredentistične organizacije. Protestni-
ki so zanetili požar na sedežu Lege nazionale, dnevnika Il Piccolo (ki je pričel 
ponovno izhajati šele po vojni) in športnega društva Ginnastica Triestina (kjer 
je prišlo do incidenta, ki je povzročil eno žrtev). Protestniki so razdejali in uni-
čili vrsto trgovin in skladišč, katerih lastniki so bili proitalijansko in iredenti-
stično usmerjeni, prav tako je bilo uničenih nekaj kavarn, v katerih so se zbirali 
iredentisti, na primer kavarne San Marco, Stella Polare in Chiozza. Enaka usoda 
je doletela tudi otroško zbirališče pri Svetem Jakobu, spomenik skladatelju 
Verdiju na Trgu sv. Ivana pa so pomazali in poškodovali s kladivom. Napadi in 
plenjenje so se nadaljevali tudi dan kasneje. Ob ljudski reakciji so odreagirale 
tudi oblasti, ki so izdale vrsto ukrepov proti upravnim telesom, ki so bila pre-
več proitalijansko usmerjena. Na čelo tržaškega občinskega sveta (v katerem 
je imela večino liberalno-nacionalna stranka) so postavili državnega komisar-
ja, goriškega pa so razpustili. Iredentistična društva so proglasili za protizako-
nita, njihove predstavnike pa so aretirali kot "politično sumljive" in jih poslali 
v internacijo v Avstrijo.9 2.987 moških v letih vojaške služnosti, ki so ostali v 

9 Angelo Visintin, "L’assalto a 'Il Piccolo'", v: Un percorso tra le violenze del novecento nella provincia di 
Trieste – Po poteh nasiljah v 20. stoletju v tržaški pokrajni (Trieste, 2006), 21–25.

Italijanska vojska pri prehodu avstrijsko-italijanske meje blizu Cervignana, 24. maj 1915 (Arhiv Mestnih 
muzejev v Trstu)



427

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

mestu, je interniralo, 1.895 žensk, otrok in starejših so oblasti poslale v konfi-
nacijo (kar pomeni, da so jih preselili v notranjost cesarstva, a ne v taborišča za 
internirane), 8.974 drugih pa so poslali preko Švice v Italijo. Edini regnicoli, ki so 
jih avstrijske oblasti tolerirale na Primorskem, so bile Avstrijke, ki so se poročile 
z regnicoli in tako pridobile italijansko državljanstvo, ter otroci, rojeni iz teh 
zakonskih zvez, ki so bili mlajši od dvanajst let.10

Kot se je že zgodilo z domnevnimi prosrbskimi aktivisti, ki so jih avstrijske 
oblasti dale aretirati leta 1914, so bila tokrat ukinjena iredentistična združenja, 
njihovi predstavniki pa so bili aretirani. Najbolj prepoznavni in prepričani naci-
onalisti so bili kot "politično sumljive" osebe internirani v notranjosti Avstri-
je, predvsem v taboriščih Katzenau blizu Linza in v Oberhollabrunn v Spodnji 
Avstriji. Po poročilih policije je bilo maja aretiranih 243 oseb, drugi pa so bili 
medtem vpoklicani v vojsko.11

Težko bi bilo ugotavljati, v kolikšni meri je izgon regnicolov sovpadal z 
naklepnim "etničnim čiščenjem" ozemlja s strani avstrijskih oblasti z name-
nom, da bi omilili prevladovanje Italijanov na Primorskem. Gotovo pa je, da 
je v zadnjih desetletjih prišlo do poskusov omejevanja italijanske prisotnosti 
bodisi s pospeševanjem priseljevanja drugih etničnih skupin bodisi z omejeva-
njem prihoda regnicolov. Izgon in internacija državljanov sovražnih držav pa 
je vsekakor ustaljena praksa v vseh državah v vojni, zato so bili po vsej verje-
tnosti ti ukrepi avstrijske vlade posledica vojnih potreb in način za doseganje 
večje "etnične lojalnosti" tega območja. Če bi Avstro-Ogrska v vojni zmagala, bi 
se italijanska prisotnost na Primorskem po vsej verjetnosti še dodatno skrčila 
kot posledica stoletnega procesa etnične metamorfoze v prid slovanskemu ele-
mentu, kot se je bilo že zgodilo v Dubrovniku, Splitu, Šibeniku in preostali Dal-
maciji. Menim, da sta postopnemu pohrvatenju na vzhodnem Jadranu botro-
vala bolj propad Beneške republike in posledično skrhanje pomorskih povezav 
z italijanskim svetom na zahodu kot pa avstro-ogrski ukrepi v prid Hrvatom. S 
propadom nadvlade Beneške republike, njene mornarice in pomorskih pove-
zav z vzhodnim Jadranom se je namreč postopoma vzpostavil pretežno kopen-
ski sistem povezav, ki je pospeševal vse trdnejše vezi med obalo in zaledjem. 

Zaradi nove fronte na Primorskem je prišlo do premika velikih skupin 
prebivalstva, ki so živele na območjih, ki so postala del fronte. Ministrstvo za 
notranje zadeve na Dunaju je že pred tem sestavilo načrt evakuacije iz krajev 
v neposredni bližini operacij in morebitnih vojaških ciljev. Že 5. aprila (več kot 

10 Biondi, "Regnicoli", 58–61.
11 Franz Christian Weber, "'Nach Österreich hungern gehen'. Italienische Flüchtlinge in Graz während 

des Ersten Weltkrieges", Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark, št. 88 (1997), 250 (dalje: 
Weber, "'Nach Österreich hungern gehen'"); Wedrac, "Das Wohl des Staates ist oberstes Gesetz", 80.
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mesec in pol pred izbruhom vojne) je načrtovalo pomoč na Štajerskem za pri-
bližno 5.000 razseljenih nemške narodnosti s Primorske. Načrt je predvideval, 
da bi skupno število razseljenih oseb z obmejnih območij z Italijo bilo 92.000, 
od teh 40.000 iz Južne Tirolske in 52.000 s Primorske. Slednje – Italijane in Slo-
vence – bi namestili na zahodnem predelu Madžarske. Kasneje se je skupno 
število razseljenih oseb povečalo na 150.000.12 Med 17. in 22. majem se je spro-
žila evakuacija z območja vzdolž Soče, s Krasa, dela Brd, dela območja Trbiža in 
Tridentinskega, obenem pa iz Pule in južne Istre, saj je bilo istrsko pristanišče 
najpomembnejša pomorska baza avstro-ogrske flote. Na območju Pule je bilo 
evakuiranih 36.000 prebivalcev. Ni jasno, zakaj avstrijske oblasti niso organi-

12 Weber, "Nach Österreich hungern gehen", 238–239.

Avstro-ogrski vojaki 
pripravljajo strelske 
jarke na Soški fronti 
(Arhiv Kulturnega 
konzorcija v Tržiču)
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zirale evakuacije predela med italijansko-avstrijsko mejo in obrambno linijo 
(nekako ob Soči). Preselile so namreč le prebivalce, ki so bili na območju bodo-
čega frontnega zaledja. Zaradi tega je prišlo poleg evakuacije tudi do spontane-
ga izseljevanja prebivalcev z območij avstrijske Furlanije, Brd, Tržiča in okolice 
ter Goriške. Tu so ljudje pričeli bežati pred grožnjo napredovanja sovražnikovih 
enot.

Po napovedih ministrstva za notranje zadeve naj bi bilo v prvo izselitev 
vpletenih 40.000 ljudi. V resnici je bil priliv prebivalstva na varnejša območja 
številčnejši in je trajal ves čas trajanja konflikta. V Tolminu je ostalo 300 oseb, 
pred vojno pa jih je bilo 1.000. Na polovici junija 1915 se je prebivalstvo Gorice, 
ki je pred vojno štelo 28.000 ljudi, zreduciralo na dobrih 15.000 (med temi je 
bilo 3.000 beguncev), po prvi soški bitki se je število znižalo na 9.000, po četrti 
bitki pa na samo 5.000. Ko so avgusta 1916 italijanske čete vstopile v mesto, jih 
je bilo le še 3.500. Gorica je bila naposled ob dvanajsti soški bitki popolnoma 
izpraznjena.

Evakuirane osebe so poslali v notranjost monarhije, zlasti v Spodnjo in 
Zgornjo Avstrijo, na Štajersko in Madžarsko. Ustanovili so številna taborišča, 
v nekaterih primerih so razseljene ločili po narodnosti. Primorski Slovenci in 
Hrvatje so bili v krajih Bruck an der Leitha, Steinklamm in Gmünd, največje 
taborišče pa je bilo v Wagni. Tu so bili nastanjeni večinoma italijanski begun-
ci (novembra 1915 jih je bilo 21.286). Druge razseljene osebe so dobile svoje 

Stanovalci Tolmina bežijo po izbruhu vojne z Italijo (Arhiv Kulturnega konzorcija v Tržiču) 
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mesto po avstrijskih mestih. Pri tem velja opozoriti, da so v Gradcu celo pre-
dlagali blokado prihodov; tu je bilo namreč veliko število prišlekov (februar-
ja 1916 5.225 oseb s Primorske, obenem 473 z vzhodnih predelov cesarstva; 
prvega aprila 1918 jih je bilo v tem mestu največ, kar 9.389, od tega 6.000 s 
Primorske in Trentina).13 Vsem tem so se pridružili tisti, ki so območja zapustili 
prostovoljno. Živeli so v zelo težkih pogojih, saj niso prejemali državne pomoči. 
Večina se je nastanila pri sorodnikih ali prijateljih v krajih, ki jih vojna ni nepo-
sredno prizadela. Ne preseneča, da je veliko število "prostovoljnih" beguncev 
šlo v Trst ali v Gorico, preden bi se vojno območje razširilo tudi na to mesto.14

Tiste, ki niso zapustili območij ob fronti (kraji Gradiška, Farra, vasi v Brdih 
in nekateri predeli Posočja, kjer so potekale vojne operacije), so Italijani po 
osvojitvi avstrijskega dela Furlanije evakuirali v notranjost Kraljevine Italije. 
Tudi Tržič je bil izpraznjen. Po kobariški bitki se je ostalo prebivalstvo, ki je do 
tedaj vztrajalo na Goriškem, pridružilo umiku italijanske vojske v razsulu; ire-

13 Petra Svoljšak, Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno (Ljubljana, 1991) (dalje: Svoljšak, 
Slovenski begunci); Paolo Malni, Fuggiaschi. Il campo profughi di Wagna 1915–1918 (S. Canzian 
d’Isonzo, 1998) (dalje: Malni, Fuggiaschi); Malni, "Evacuati e fuggiaschi", 98–153; Weber, "Nach 
Österreich hungern gehen".

14 Cecotti, "Trieste 1914–1919", 156157, 160, 169.

Begunsko taborišče v Wagni, kjer so bili slovenski in italijanski begunci s Primorske (Arhiv Kulturnega 
konzorcija v Tržiču)
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dentisti, ki so Italijane sprejeli kot osvoboditelje, so zbežali skupaj z italijansko 
vojsko.

Tudi italijanske oblasti so postavile na noge taborišča za begunce, sicer so 
dale prednost manjšim, ponekod samo za kako desetino oseb. Taka nahajališča 
so bila raztresena po vsej državi.

Ocene govorijo, da se je od kakih 260.000 oseb celotnega območja Goriške 
in Gradiške vsaj 100.000 oseb zateklo v Avstrijo in 20.000 v Italijo. V habsburški 
monarhiji je bilo še 40.000 oseb evakuiranih iz Istre, od 10 do 20 tisoč pa iz 
Trsta, kar pomeni, da je bilo s celotne Primorske v Avstro-Ogrski od 140.000 do 
150.000 beguncev, od katerih jih je med 70.000 in 80.000 prejemalo določeno 
državno pomoč.

Težko je interpretirati uradne številke avstrijskega notranjega ministrstva, 
saj se nanašajo na narodnost beguncev, ne pa tudi na območje, od koder so 
le-ti odšli. Po teh ocenah je bilo na dan 1. januarja 1918 razseljenih 114.383 
oseb italijanske narodnosti (tudi s Tridentinskega), 64.259 Slovencev in 11.224 
Hrvatov. Brez državne pomoči (za obdobje od februarja do marca 1917) je bilo 
17.086 Italijanov ter 5.781 Slovencev in Hrvatov.15

Hkrati so z vojnega območja Spodnje Furlanije in Posočja, ki je bilo pod ita-
lijansko zasedbo, v Italijo evakuirali vse, ki so kljub izbruhu vojne sklenili ostati 
na svojih domovih.

15 Malni, "Evacuati e fuggiaschi", 104–105.

Begunci iz Gradiške se vračajo domov po 11. soški bitki, november 1917 (Osebni arhiv avtorja)
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 Italijansko zgodovinopisje prikazuje, da je odšlo s Primorske v Italijo od 
40.000 do 50.000 oseb (vključeni so tudi tridentinski begunci).

Oktobra 1918 je italijansko Ministrstvo za osvobojena ozemlja (Ministero 
per le terre liberate) opravilo popis 50.658 beguncev iz Julijske krajine, ki so se 
tedaj nahajali v Italiji, od katerih jih je bilo 23.390 z območja Goriške in Gradi-
ške, 18.839 iz Trsta, 2.896 iz Istre, 1.836 z Reke, 3.521 iz Dalmacije, 109 iz Trbiža 
ter 67 iz Postojne. Slovensko zgodovinopisje pa navaja, da je bilo vseh begun-
cev, ki so se s Primorske zatekli v Italijo, približno 70.000.16

Trst, čeprav v neposrednem zaledju fronte, ni bil nikoli resno ogrožen 
(razen občasnega bombardiranja, ki je povzročilo okrog 40 žrtev), sindrom 
bega pa se je vsekakor oprijel tudi prebivalcev mesta. Veliko število priseljen-
cev in njihovih družin se je vrnilo v rojstni kraj, drugi pa so morali oditi, ker so 
bili službeno premeščeni v kraje, ki so bili zaradi večje oddaljenosti od bojne 
linije varnejši. Zemljepisna lega Trsta je bila eden od razlogov, zaradi katerih je 
del prebivalcev zapustil mesto, saj so se bali, da bi italijanska vojska prekoračila 
Sočo in bi tako bojna linija prišla do Trsta. Drugi so odšli, ker so se bali, da bi 
mesto zavzeli Italijani: tovrstni razlogi so postali bolj pogosti v zadnjih mese-
cih in zadnjih dneh vojne. Družina Vladimirja Velebita (ki je bil nato leta 1954 
pogajalec Jugoslavije pri sklenitvi londonskega sporazuma) je Trst zapustila že 
leta 1915, ker je zaslutila prihod Italijanov.17 

Skromen delež beguncev z območij operacij in iz Istre se je v Trstu ustalil, 
kar pa ni bila protiutež izseljenim prebivalcem. 

Drugi razlog za zapuščanje mesta je bila lakota, saj se je v teku vojne oskrba 
z živili hudo poslabšala. V mesto so dobavljali bore malo živil, zato so ljudje, ki 
so imeli poznanstva v krajih daleč od območja operacij, izkoristili možnost in 
se izselili, da bi lažje prišli do hrane. Zaradi sestave prebivalstva, ki se je v Trst 
deloma priselilo v prejšnjih desetletjih, je veliko Tržačanov, ki so še imeli stike z 
rojstnim krajem svoje družine, mesto zapustilo v upanju, da bodo na podeželju 
naleteli na boljše prehranjevalne pogoje.18

 Na podlagi podatkov, ki jih je zbrala osredja komisija za kruh, se je v letih 
vojne število rezidentov v mestu vratolomno znižalo: od 243.415 prebivalcev iz 
leta 1914 se je njihovo število naslednje leto znižalo na 157.294, leta 1916 na 
154.000 in leta 1917 na 152.740. Statistike strokovnjaka Luzzatta-Fegiza kaže-

16 Malni, Fuggiaschi, 30; Malni, "Evacuati e fuggiaschi", 105–106; Svoljšak, Slovenski begunci, 11. 
17 Mira Šuvar, Vladimir Velebit. Svjedok Historije (Zagreb, 2001), 28.
18 Piero Purini, "Memoria storica e identità: l’appartenenza condizionante", v: Memorie diverse. Tre gene-

razioni sul confine italo-sloveno di Trieste ricordano il XX secolo, ur. Marta Colangelo (Trieste, 2000), 
72.
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jo, da se je število stalnega prebivalstva leta 1918 zvišalo na 180.000.19 
Drug razlog za tako številčen demografski padec Trsta moramo iskati v brž-

kone popolni prekinitvi aktivnosti v tržaškem pristanišču in drugih gospodar-
skih panogah. Nekatere zasebne družbe so svoje aktivnosti premestile na bolj 
varna območja: vodstvo družbe Lloyd Austriaco se je tako preselilo na Dunaj, 
ladjedelnice Cantieri Navali Triestini v Budimpešto, družbe Stabilimento Tecni-
co Triestino v Linz. V to mesto se je preselila tudi tovarna žganja Camis & Stock. 
Več bančnih zavodov je zaprlo svoje podružnice v Trstu. Tako je osrednja češka 
posojilnica Ustřední Banka Českých Sporitelen odpoklicala osebje in aktivno-
sti v Prago in vodenje zadev prepustila Živnostenski Banki, drugi češki banki 
v mestu. Premeščanja niso doživela le zasebna podjetja, temveč tudi državne 
službe. Sodišče je bilo za mesec dni premeščeno v Postojno, trgovsko in pomor-
sko sodišče ter deželno glavarstvo in javno tožilstvo v Opatijo. Deželno glavar-
stvo se je sicer 1. januarja 1918 vrnilo v Trst, a so ga ponovno premestili, in sicer 
zadnjega oktobra v Gradec. Tjakaj so premestili tudi Vladni urad za pomorstvo 
(Governo Marittimo). Premestili so tudi vodstvo osrednjega poštnega urada ter 
carine in finance. Posledično se je preselilo tudi osebje vseh teh uradov.20

V Wels (v Spodnjo Avstrijo) so premestili Osrednjo direkcijo železnic (Dire-
zione compartimentale delle ferrovie), v Trstu pa je ostala le lokalna podru-
žnica. Zaradi tega (in zaradi prekinitve zvez z Italijo) se je iz Trsta izselila veči-
na železniškega osebja. Odšli so v Ljubljano, Gradec, na Dunaj in v druge kraje 
vzdolž južne železnice ali v manjše postaje na Kranjskem. Premestitev železni-
škega osebja je bila poleg omenjenih regnicolov najštevilčnejša.21 Večinoma so 
to bili Slovenci, ki so prišli v Trst v zadnjih desetletjih, še posebno po otvoritvi 
nove bohinjske proge. Tedaj se je v mesto priselilo skoraj 4.000 oseb (železni-
čarji in njihovi družinski člani).22 V kratkem so se integrirali v mestno tkivo, 
predvsem v mestnih predelih v bližini železnice: v Rojanu in na Greti, pa tudi v 
slovenskem predmestju Sv. Ivan.

Premestitev železničarjev je bila izključno tehnične narave, saj sta jo nare-
kovali potreba po okrepitvi železniških povezav med notranjostjo in bojno 
linijo ter nesmiselnost ohranjanja tolikšnega števila osebja v mestu, kjer so bile 
prekinjene vse povezave z bližnjo Furlanijo. Šele po porazu italijanske vojske 
pri Kobaridu (oktober–november 1917) so nekatere železniške poti ponovno 
spravili v tek.

19 Comune di Trieste, Ripartizione VIII – Statistica, Sviluppo storico della popolazione di Trieste dalle 
origini della città al 1954 (Trieste, 1955), 5–6; Pierpaolo Luzzatto-Fegiz, La popolazione di Trieste 
1875–1928 (Trieste, 1929), 87.

20 Cecotti, "Trieste 1914–1919", 157; Pahor, "Vzpon in nasilna ukinitev", 69–70.
21 Cecotti, "Trieste 1914–1919", 158–159.
22 Attilio Tamaro, Storia di Trieste (Trieste, 1976), 477.
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Slovenski železničarji niso nikoli doživeli popolne vrnitve v Trst. Ob pri-
hodu italijanske vojske na začetku novembra 1918 se je njihovo vračanje blo-
kiralo. Nekateri niso marali živeti pod Italijo. Tako so ostali v krajih na Kranj-
skem, kamor so bili premeščeni, ali pa so se vrnili v kraj porekla. Sredi januarja 
1919 je 539 železničarjev sklenilo, da se izselijo v Kraljevino SHS. Nekaterim 
drugim pa nove italijanske oblasti niso dovolile vrnitve, češ da niso rojeni na 
Primorskem. Ta neuresničena vrnitev je italijanskim oblastem olajšala, da so v 
prvem povojnem obdobju pričele zamenjavo lokalnega prebivalstva z delavci 
regnicoli, in sicer ravno na področju železniškega osebja. Slovenske in nemške 
železničarje, ki so bili še zmerom na Primorskem (bilo jih je okoli 1.000), so 
nove oblasti februarja 1919 masovno odpustile iz službe. Po sindikalnem sporu 
so prvega februarja železničarji oddelka Trst (v katerega so pristopili tudi žele-
zničarji podržavljene južne železnice) z veliko večino oklicali totalno stavko in 
ustavili vse vlake iz Trsta in v Trst. Šlo je za zelo hudo in tvegano merjenje moči, 
saj je bila italijanska zakonodaja na področju stavk zelo stroga, poleg tega pa je 
v Julijski krajini veljal režim okupacije. Vojaške oblasti so menile, da so stavko 
v resnici organizirali jugoslovanski nacionalisti iz Ljubljane, da bi destabilizirali 
socialne razmere v vsej regiji – reakcija guvernerja je bila izredno ostra. Žele-
zničarji, ki so onemogočili delovanje železnice, so bili aretirani, obravnavani po 
hitrem sodnem postopku in obsojeni na zaporno kazen 2–5 let, udeležencem 
stavke pa je bil postavljen ultimat. Zagrozili so jim, da bodo, če se v roku 48 ur 
ne vrnejo na delo, odpuščeni iz službe. 1.500 železničarjev, ki se niso uklonili 
grožnji, je guverner Petitti di Roreto obravnaval, kot da bi sami odstopili. 

Nenadno masovno odpuščanje je zelo negativno vplivalo na delovanje 
celotnega železniškega omrežja, zato je bil guverner pod pritiskom ministrstva 
primoran odrediti ponovno sprejetje v službo za vse delavce, ki bi za to zapro-
sili, a le po poglobljeni preiskavi s strani karabinjerjev o preteklosti delavca in 
njegovi udeležbi v stavki. Kdor je bil ponovno sprejet v službo, pa je bil vsekakor 
zaposlen le pogodbeno.23

Maja je bilo železničarjev, ki so se zaradi množične odpustitve že preselili 
onstran demarkacijske linije, že več kot 900, junija pa je na ponovno zaposli-
tev še zmeraj čakalo 200 delavcev. Drugi, ki so sicer bili ponovno zaposleni, pa 
se v službo niso vrnili. Železničarji, ki so zapustili Trst, so se v glavnem skušali 
zaposliti na jugoslovanskih železnicah. O tem pričajo številna pisma, s katerimi 
so begunci iz Julijske krajine Pisarno za zasedeno ozemlje obveščali o preselitvi 
v kraje vzdolž večjih železniških prog v Jugoslaviji, na primer v Novo mesto, 

23 Almerigo Apollonio, Dagli Asburgo a Mussolini. Venezia Giulia 1918–1922 (Gorizia, 2001), 98–109 
(dalje: Apollonio, Dagli Asburgo a Mussolini); Piero Purini, Metamorfosi etniche. I cambiamenti di 
popolazione a Trieste, Gorizia, Fiume e in Istria 1914–1975 (Udine, 2014), 54–55 (dalje: Purini, 
Metamorfosi etniche). 
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Kočevje, Kranj, Brežice, Krško, Radovljico, Zagreb in pa predvsem v kraje ob 
južni železnici (Rakek, Litija, Sveti Jurij in Ljubljana).24 Mnogi vzdrževalci pa so 
se preselili v kraje, kjer so delovale večje železniške delavnice: v Drvar, Kraljevo, 
Ljubljano in Zagreb.25 Njihova stara delovna mesta so zapolnili novi prišleki iz 
Kraljevine Italije.

S stavko in posledičnim odpuščanjem je guvernerstvu (čeprav to verjetno 
niti ni bil guvernerjev cilj, temveč cilj osrednje italijanske vlade) uspelo obrniti 
na glavo etnična razmerja znotraj železnic, kar je bil tudi prvi načrtni primer 
etnične homogenizacije ozemlja. Izgon železničarjev lahko štejemo kot prvi 
korak etnične bonifikacije na škodo slovanskega prebivalstva Julijske krajine, 
procesa, ki je nato postal sistematičen pod fašizmom. Izselitev železničarjev je 
privedla do depopulacije mestnih predelov v bližini železniške postaje. S popisa 
prebivalstva iz leta 1921 je razviden velik upad prebivalcev na Greti, mestnem 
predelu, kjer je bila poleg Rojana prisotna največja koncentracija železniških 
delavcev. Po podatkih slovenskega zgodovinarja Dušana Nečaka naj bi se avgu-
sta 1919 skoraj vsi slovenski železničarji že izselili, ustanova pa naj bi bila že 
povsem poitalijančena.26

Usoda železničarjev je močno prizadela tudi širšo javnost, še posebno pa 
slovensko tržaško skupnost. O tem zgovorno priča tudi dejstvo, da je še dobri 
dve leti po teh dogodkih, avgusta 1921, prvo parlamentarno vprašanje Virgila 
Ščeka (slovenskega državnega poslanca v rimskem parlamentu v 26. zakono-
dajni dobi) zadevalo prav pomanjkanje železniškega osebja po rodu iz Julijske 
krajine in nadomestitev le-tega z osebjem iz drugih provinc. Na Ščekovo vpra-
šanje je državni sekretar Lombardi odgovoril s temi besedami: 

Število delavcev, novo zaposlenih na progah Julijske krajine po 3. novembru 
1918, šteje okrog 5.100 oseb, od katerih jih je 2.910 z območja Julijske krajine. V 
zaposlitvenem postopku so prošnje za zaposlitev prebivalcev regije zmeraj imele 
prednost in jo še imajo, vendar pa sami prosilci, ki so bili povabljeni na razgovor 
za zaposlitev, niso odgovorili na poziv ali pa so dali dopoved malo po nastopitvi 
službe, včasih pa so službo zapustili brez vsakršne odpovedi.27

24 Arhiv Inštituta za narodnostna vprašanja (dalje: AINV), fond Pisarne za zasedeno ozemlje, fasc. 38, 
dokument št. 425; Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), fond Pisarne za zasedeno ozemlje, fasc. 1, 
"Begunci in opcije". 

25 Aleksej Kalc, "L'emigrazione slovena e croata dalla Venezia Giulia ed il suo ruolo politico", Annales, št. 
8 (1996), 33.

26 Dušan Nećak, "Položaj na slovenskem Primorju v luči Pisarne za zasedeno ozemlje od novembra 1918 
do novembra 1920", Kronika, 20, št. 3 (1972), 159.

27 Marko Tavčar, Virgil Šček v parlamentu. Discorsi parlamentari dell'on. Virgil Šček (Trst–Trieste, 1994), 
49.
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Lombardijev odgovor na Ščekovo vprašanje se kaže kot namenoma dvou-
men in premalo natančen. "Z območja" Julijske krajine namreč ne pomeni "po 
rodu", kar pomeni, da bi zaposleno osebje lahko zaobjemalo tudi osebe, ki so se 
v nove province priselile takoj po koncu vojne. Tudi podatek, da je v samo treh 
letih 2.180 oseb iz drugih predelov Italije dobilo službo v železniškem sektor-
ju Julijske krajine, nedvomno potrjuje dejstvo, da je načrt za poitalijančenje te 
ustanove zagotovo obstajal.

Zamenjava suverenosti je v Trstu povzročila odhod številnih kategorij, ki 
so bile povezane s habsburškim režimom. Kot že rečeno, se je veliko avstrij-
skih državnih funkcionarjev izselilo ob premestitvi njihovih služb na varnejša 
območja že med vojno. Veliko se jih ni nikoli vrnilo, večina visokih funkcio-
narjev habsburškega birokratskega sistema in organov javne varnosti pa se je 
na pot odpravila že v zadnjih dneh vojne in službe pustila v rokah podrejenih 
uslužbencev.28 Pripadniki sil javnega reda, ki niso bili italijanske narodnosti, 
so bili večinoma premeščeni v teku leta 1919 v novonastalo Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev na podlagi meddržavnega dogovora. Na tisoče ljudi je 
zapustilo Julijsko krajino, kar je ponekod privedlo do prave depopulacije. Samo 
iz Pulja se je izselilo od 20.000 do 25.000 oseb, katerih prisotnost v mestu je bila 
v glavnem odvisna od delovanja vojaškega pristanišča.29 Po navedbah Olinta 
Mileta Mattiuza, ki je opravil zahtevno analizo demografskih podatkov, je ob 
koncu prve svetovne vojne Istro zapustilo 50.000 ljudi.30 

Kot že rečeno, večina zaposlenih v javnem sektorju ni bila italijanske naro-
dnosti. Ti uslužbenci so bili podvrženi hudemu šikaniranju ali pa celo prisilje-
ni k odstopu. Funkcionarji neitalijanske narodnosti so prevladovali na pošti, 
v družbi Magazzini Generali (to je bil uradni naziv luške uprave), v ladjarskih 
družbah, občinskih delavnicah, na carini, v orožništvu in pri železnicah. Po 
ocenah iz leta 1910 naj bilo od 4.600 državnih uslužbencev v Trstu kar 3.600 
uslužbencev slovanskih narodnosti, 700 pa nemške narodnosti. Takoj po vojni 
je večina teh uslužbencev zapustila mesto in se preselila predvsem v Avstrijo 
(a tudi v Jugoslavijo). Bivši habsburški državni uslužbenci, ki so sklenili osta-
ti v mestu, so bili ponovno zaposleni v italijanski javni upravi, a ne za stalno, 
temveč je bilo njihovo delovno mesto ves čas pod vprašajem. Po nekaj letih se 
je tudi veliko število teh uslužbencev naveličalo neizpolnjenih obljub o stalni 
zaposlitvi in ubralo isto pot izselitve, ki so jo njihovi kolegi izbrali že takoj po 

28 Apollonio, Dagli Asburgo a Mussolini, 91.
29 Milica Kacin-Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo, 1918–1921 (Maribor–Trst, 1972), 

125; Apollonio, Dagli Asburgo a Mussolini, 97 in 101.
30 Olinto Mileta Mattiuz, Popolazioni dell’Istria, Fiume, Zara e Dalmazia (1850–2002). Ipotesi di quan-

tificazione demografica (Trieste, 2005), 24, 76.
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koncu vojne.31

Nove italijanske vojaške oblasti so uvedle številne druge ukrepe, da bi oško-
dovale narodnostne manjšine in prisilile čim večje število prebivalcev neitali-
janske narodnosti, da bi zapustili Primorsko oziroma se vanjo ne bi vrnili. Med 
najbolj učinkovitimi ukrepi guvernerja Petittija di Roreta je bila prepoved vrni-
tve na Primorsko za vse vojne veterane in civiliste, ki niso bili rojeni na ozemlju 
Primorske, kar je seveda v glavnem prizadelo Slovence, Hrvate in Nemce, ki so 
sicer imeli stalno prebivališče na Primorskem, a so bili rojeni drugje. Seveda je 
ukrep veljal samo za prebivalce, ki niso bili italijanske narodnosti. Druge voja-
ške veterane slovenske, hrvaške in nemške narodnosti, ki so se že nahajali na 
ozemlju, je doletel izgon onkraj demarkacijske linije. Poleg tega so italijanske 
oblasti odredile internacijo za številne prebivalce, ki so pripadali visokim kul-
turnim krogom slovenske in hrvaške skupnosti (po zadnjih raziskavah Goraz-
da Bajca, ki je v zvezi s tem vprašanjem opravil zelo poglobljeno študijo, naj bi 
bilo med novembrom 1918 in poletjem 1919 interniranih skupno 850 oseb).32 
Prav tako so v Jugoslavijo izgnale veliko število duhovnikov in učiteljev, ki so 
bili v njihovih očeh najbolj nevarni nosilci slovanskega nacionalizma in najve-
čja ovira za italijanizacijo ozemlja, niso dovolile ponovnega odprtja nemških 
šol, dale so zapreti kulturne ustanove nemške manjšine (isto usodo so že po 
nekaj letih doživele tudi ustanove slovenske in hrvaške manjšine), popolnoma 
so poitalijančile nekatere mestne ustanove, med katerimi sta bili tudi trgovska 
zbornica in borza. Ob uradnih ukrepih je hkrati prišlo tudi do številnih izbru-
hov nasilja s strani italijanskih protestnikov (že 30. oktobra je bila zabeležena 
prva slovenska žrtev nacionalističnega nasilja), do čistk na škodo bivših avstri-
jakantov in ovadb pripadnikov nemške manjšine, do prvega napada na Naro-
dni dom. Spričo te ustrahovalne kampanje do prebivalcev, ki niso bili italijanske 
narodnosti, so mnogi odšli. Po govoricah, ki so se širile v mestu, naj bi v zadnjih 
dveh mesecih leta Trst zapustilo 40.000 oseb (ki naj bi jih pri priči zamenjali ita-
lijanski priseljenci). Statističnih podatkov za Julijsko krajino v obdobju od leta 
1918 do leta 1920 sicer nimamo, imamo pa nekaj delnih podatkov, ki v grobih 
obrisih jasno nakazujejo, kolikšne so bile razsežnosti povojnega preseljevanja 
večinoma neitalijanskega prebivalstva. Že 18. decembra 1918 se je v Slovenijo 
zateklo 16.019 beguncev, ki so prejemali denarno pomoč jugoslovanske vlade 
za kritje osnovnih življenjskih potreb,33 med septembrom in novembrom 1919 

31 Apollonio, Dagli Asburgo a Mussolini, 226–227.
32 Gorazd Bajc, "Aretacije, internacije in deportacije po prvi in drugi svetovni vojni na območju Julijske 

Krajine. Oris problematike in poskus primerjave", Acta Histriae, 20, št. 3 (2012): 405–406. 
33 Dušan Nećak, "Prispevek k vprašanju primorskih beguncev v letih 1918–1920", Kronika, 21, št. 2, 

(1973), 123–124.
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pa je Pisarna za zasedeno ozemlje v Sloveniji nudila pomoč 15.071 beguncem.34 
Številke seveda ni mogoče preveriti, vendar vemo, da se je v treh letih med 

1921 in 1923, ko so začeli spet zapisovati statistične podatke o odseljevanju, s 
celotnega območja Primorske izselilo 8.309 oseb v Jugoslavijo in 3.235 v Avstri-
jo, kar nedvomno kaže, da je bilo v prejšnjih letih odseljevanje še veliko bolj 
obsežno.35

S pomočjo teh ukrepov novih italijanskih oblasti in spričo naraščajočega 
nasilja, ki je doseglo svoj višek z nastopom fašizma, se je Trst iz multietničnega 
in kozmopolitskega mesta iz dobe habsburškega cesarstva prelevil v "Trieste 
italianissima", kot ga poznamo iz časov fašizma. 

Avtor se želi zahvaliti Maji Pečar in Gorazdu Bajcu za prevod iz italijanščine.

Piero Purini

DEMOGRAPHIC AND ETHNIC CHANGES OF TRIESTE 
AND THE COASTAL REGION (PRIMOSKA) IN THE FIRST WORLD WAR

SUMMARY

The collapse of the Austro-Hungarian Empire and the resulting disappearance 
of the central European administrative and geographic unity, the destruction of 
its educational system and the Hapsburg civil and cultural environment, pro-
duced a strange black hole of information regarding the events in Trieste and 
Primorska before 1918. Italy forced its national historiography and Slovenians 
(on both sides of the Rapallo border) emphasized the national rather than ter-
ritorial aspects.

Only recently, mostly because of the approaching 100th anniversary of the 

34 ARS, fond Pisarne za zasedeno ozemlje, fasc. 1, "Begunci in opcije". 
35 Piero Purini, "Analisi dei dati statistici ufficiali italiani riguardanti l’emigrazione dalla Venezia Giulia 

nel periodo 1921–1938", Annales, št. 20 (2000), 177–178; Purini, Metamorfosi etniche, 161–163. 
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beginning of the First World War, a consideration of the history of this terri-
tory has emerged that places more emphasis on the events themselves rather 
than on their interpretation through the lens of nationalism. Because of the 
increased interest of Austrian historiography, for the formerly largest port of 
the Hapsburg Empire, a history of Trieste and Primorska is starting to emerge 
that transcends the narrow Italian and/or Slovenian horizons and places the 
land and its population into a wider (central) European frame.

The study intends to analyze the movement of the Trieste and Primorska 
population from a global aspect, without focusing on one of its national com-
ponents, as it has been happening for decades from the Slovenian and Italian 
side. It takes the demographic and migration dynamics of the entire population 
of cities and lands into account, using Italian, Slovenian, German and Croatian 
research and sources. The material is flawed – the official statistics from war-
time are incomplete and the material from 1918 to 1920 is lost – but existing 
nevertheless. Many studies focus on this period, although not specifically with 
the demographic and migration aspect. Sadly, they are almost unreachable 
because of banal linguistical reasons: most Italian researchers that research the 
Julijska Krajina do not understand Slovenian or Croatian. For Slovenian histori-
ans from Primorska, finding Italian sources is easy, but they often do not under-
stand German and consequently are not acquainted with research of their Aus-
trian colleagues. The present study intends to contribute a wholesome analysis 
of the migration topic by comparing studies and the research of various sources 
in the attempt to reconstruct the situation and the context that was experi-
enced by all population components on the discussed territory.





441

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

UDK 94(450)"1915/1918":070(497.411)"1915"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Odzivi na vstop Italije v vojno 
v prekmurskem katoliškem tisku

(s posebnim ozirom na Kleklov 
Marijin list in Koledar)

Darja Kerec
Dr., docentka 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk
Kardeljeva ploščad 16, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: darja.kerec@pef.uni-lj.si

Izvleček:
Prispevek prikazuje odzive na vstop Italije v vojno 23. maja 1915 v delu 
prekmurskega katoliškega časopisja, ki ga je v tistem obdobju uspešno 
kot urednik in pisec izdajal Jožef Klekl st. Vodilno vlogo pri informiranju 
prekmurskega bralstva je prevzel mesečnik Nevtepeno poprijeta Devica Marija, 
zmožna Gospá Vogrska (od 1919: Marijin list) skupaj z letno prilogo Koledar. 
Ker je Klekl ti dve ediciji izdajal prav v letih vojne, je iz vsebine, slikovnih prilog 
ter komentarjev k dogodkom doma in po svetu (boji na frontah, pričevanja 
prekmurskih vojakov ter stališče Rimskokatoliške cerkve do antantnih in 
centralnih sil) razbrati in strniti nekaj elementarnih stališč do udeleženk v 
vojni. Vidno je dokaj odklonilno mnenje do drugovercev (pravoslavni in 
evangeličanski verniki), predvsem pa razočaranje in neke vrste resigniranost 
ob italijanski udeležbi v prvi vojni. 

Ključne besede:
1. svetovna vojna, Italija, Prekmurje, Jožef Klekl, Marijin list, Koledar

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 15 (2015), št. 2, 441–454, 35 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Ko je 23. maja 1915 je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski, se je zanimanje 
za pred meseci zgolj morebitnega sovražnika okrepilo tudi v madžarskem in 
prekmurskem tisku. Poleg duhovnika Ivana Jeriča, tudi Maistrovega borca, ki 
se je v tej vojni znašel na soškem bojišču, so se z Italijani spopadli mnogi drugi 
prekmurski možje. Ti so o dogodkih s fronte pisali domačim, pa tudi Kleklu kot 
duhovniku ter izdajatelju oz. časnikarju. Govora je o Jožefu Kleklu starejšem, ki 
je leta 1904 začel izdajati pobožni mesečnik Nevtepeno poprijeta Devica Mari-
ja, zmožna Gospá Vogrska (od 1919: Marijin list). Urejal ga je v letih 1913–1917. 
Leto pred začetkom vojne je ustanovil še politični časopis Novine. Leta 1906 je 
začel izdajati še letno prilogo Marijinega lista – Kalendar Srca Jezušovoga (znan 
tudi kot Kalendar oz. Koledar). Pogosto je objavljal pod psevdonimom "Srčen".1 
Čeprav je urednikoval izmenjaje s svojim bratrancem Kleklom ml.,2 večjih vse-
binskih razlik med njunima načinoma urednikovanja ter izborom tekstov ni. 
Prednjačijo zapisi o svetnikih in svetnicah, svetih oz. romarskih krajih, pape-
žu, Francu Jožefu in umorjenem prestolonasledniku ter lokalnih pastoralnih 
dogodkih. T. i. "bojni glasi" oz. vesti z bojišč so do Slovencev na Ogrskem segli že 
kmalu po izbruhu vojne.

Poleg klasične delitve slovenskih tiskov na t. i. liberalne in katoliške, je 
prav, da se izpostavi tudi delitev na osrednjeslovenske ter ''ogrske'' oz. tiste, ki 
so izhajali v madžarskem delu Avstro-Ogrske, v Prekmurju. Publicistična dejav-
nost v Prekmurju med 1. svetovno vojno je s strani zgodovinarjev in slavistov 
že raziskana, še vedno pa prebiranje posameznih izvodov nekaterih prekmur-
skih tiskov prinaša nove ali manj znane zanimivosti, tudi s področja 1. svetovne 
vojne in odnosa do Italije, njene kulture, vere ter novic z bojišč. Tu ni večjih 
razlik med osrednjimi slovenskimi časopisi ter prekmurskimi verskimi tiski. 
Poskus vživljanja v usodo in tuzemeljsko trpljenje vojaka so bralcem s precej-
šnjo mero empatije skušali približati avtorji besedil v časopisih. No, so prime-
ri, ko je avtor hkrati tudi urednik in zategadelj ponavljajoč se v objavah. Ob 
dejstvu, kako razvejana je bila publicistika med 1. svetovno vojno v slovenskih 
deželah, razen v Prekmurju, nas vsebinska enoličnost v osrednjih katoliških 
tiskih ne more čuditi. 

Na Slovenskem se je o véliki vojni na dnevni, tedenski ali mesečni ravni 
objavljalo v več deset časopisih, glasilih ali mesečnikih. Vestem z bojišč so veliko 

1 SBL (http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi275376/).
2 SBL (http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi275506/).
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prostora namenjali uredniki obeh založniških ''taborov'': liberalci in katoliki.3 
Prekmursko versko časopisje je svetovno vojno izpostavljalo tudi v kontekstu 

3 Osrednji: Slovenski narod, Slovenski gospodar, Učiteljski tovariš, Gorenjec: političen in gospodarski 
list, Domačin, Novi čas (Gorica), Edinost, Sava (Kranj), Štajerc, izseljenski Amerikanski Slovenec, Soča, 
Dolenjske novice, Tedenske slike, Glas naroda: najstarejši list slovenskih delavcev v Ameriki, Proletarec: 
list za interese delavskega ljudstva (Chicago) … Katoliški: Slovenec, Domoljub: slovenskemu ljudstvu v 
poduk in zabavo (Ljubljana), Ljubljanski zvon, Dom in svet ter prekmurska mesečnik Nevtepeno popri-
jeta Devica Marija, zmožna Gospá Vogrska (dalje: Marijin list) in njegov Kalendar Najsvetešega Srca 
Jezušovoga (dalje: Kalendar) ter politični list oz. tednik Novine.

Naslovnica avgus-
tovskega Marijinega 
lista iz leta 1915
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boja proti ''sovragom'': na primer Rusi kot pravoslavci in Italijani kot ''izdajal-
ci'' katolištva ter trojnega sporazuma tri desetletja prej. Posebna skrb pa je bila 
namenjena priprošnjam Bogu ter karitativni dejavnosti, ki se je po enoletnem 
premoru nadaljevala in stopnjevala še iz časov obeh balkanskih vojn.

V Kleklovih objavah, ki se tičejo italijanskega vstopa v vojno, je zaznati pre-
cejšnjo mero posmehljivosti in skoraj pokroviteljsko držo. Če tovrstne obja-
ve postavimo v kontekst same namembnosti in vsebine Kleklovih katoliških 
tiskovin, to ne preseneča. Klekl se na bralce, razumljivo, tudi v vojnih vesteh 
vedno obrača najprej kot duhovnik. 

Seznanjanje bralcev o Italijanih v vojni lahko v dveh izrazito pastoralnih 

Naslovnica Kalendar-
ja iz leta 1917
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tiskovinah (če pustimo ob strani Novine), torej v mesečniku Marijin list in 
Kalendarju, po vsebini in dikciji razdelimo v štiri osnovne oz. prevladujoče 
modele ali vzorce:

1. faktografske oz. splošne objave;
2. zapisi udeležencev (t. i. pisma s fronte);
3. Kleklovo osebno videnje Italije kot ''izdajalke'';
4.  Kleklovo izpostavljanje tradicionalno katoliške Italije (ki se je izneveri-

la in se zdaj bori ob rami z ''drugoverci'').

Ob vstopu Italije v vojno je Klekl v preglednih novicah o poteku vojne zapi-
sal: "Med tem, da so se naši s pol sveta bíli, so taljanje tüdi veliko želo dobili. 
Že aprila [1915, op. D. K.] so želeli, da Austrija njim prek da Trentino, nemški 
Bozen, Gorico, Gradiško. Trst, prej, naj bode slobodna dežela i.t.d.''4 O dogovar-
janju Italije z antanto je Klekl zapisal: ''Pogučavanje je trpelo celi majuš. 23-ga 
maja je Taljansko nam objavilo bojno.''5 Svojilni zaimek ''naši'' v prvem stavku 
gornjega citata se nanaša na vse pripadnike vojske Avstro-Ogrske – ne glede na 
narodnost. 

Pri črkopisu je Klekl nedosleden; imena držav in narodov velikokrat izpiše 
z malo začetnico, pri Italiji in Italijanih je to še posebej opazno. Italijani so tako 
enkrat ''taljani'', spet drugič ''Taljani''. Italija je ''taljanska'', ''Taljanska'' ali ''Taljan-
sko'' (v izvirnih Kleklovih besedilih vedno brez črke i/I na začetku). Imena kra-
jev z območja soške fronte enkrat zapiše v slovenskem, spet drugič v nemškem 
črkopisu (npr. Gorica, Görz) … Izrazoslovje je precej arhaično ali izrazito pre-
kmursko, pogosti so tudi fonetični zapisi: bojna – vojna, bitje – bitka, osoda 
– usoda, vojüvanje – bojevanje (vojskovanje), streljanje s štükami (s topovi). 
Nekatere besede so tudi podvojene: sovražnik – neprijatel, zračne ladje – zra-
koplivi (zrakoplovi), zvestoba – vernost … Kleklova nedoslednost v zapisovanju 
besed, posebej krajevnih imen in narodov, je razumljiva, saj je ob poslanstvu, ki 
ga zahteva duhovniški poklic, vse delo, povezano z (i)zbiranjem, pisanjem, ure-
janjem zapisov oz. člankov ter oblikovanjem besedil, opravljal praktično sam. 
Prav tako je potrebno izpostaviti dejstvo, da ga je pri pisanju vodila tudi domo-
ljubna namera prekmurskim bralcem približati slovenski knjižni jezik oz. ute-
čene publicistične izraze z druge strani Mure, zato je v objavljenih besedilih še 
pred letom 1919, ko je bilo Prekmurje združeno z matico, najti besede, ki niso 
del prekmurskega knjižnega jezika. Pomemben preskok je bilo tudi izdajanje 
Marijinega lista v gajici od leta 1913 dalje. Vpliv na pojavnost ''novih'' sloven-
skih besed gre iskati tudi v Mohorjevih knjigah, ki so imele številne naročnike 

4 Kalendar (1916), 134.
5 Prav tam.
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tudi v Prekmurju. Tako se je bralstvo ''že'' konec 19. stoletja seznanjalo z bese-
diščem iz štajerskih, kranjskih in koroških tiskov, kar pa je razburjalo lokalno 
madžarsko oblast in promotorje madžarizacije v Prekmurju.6

Vojaško nezvestobo Italije in Italijanov kot najvišjo obliko mednarodnega 
izdajstva je Klekl v kontekstu novic o italijanskem vstopu v vojno zelo rad izpo-
stavljal. Tako je razočarano ugotavljal, 

da je Italija prelomila zvestobo Avstro-Ogrski, kar se ni še nikoli zgodilo. Po tride-
setletnem zavezništvu [to je trojni sporazum med Avstro-Ogrsko, Nemčijo ter 
Italijo leta 1882, op. D. K.], v katerem se je Italija ozemeljsko povečala, jih je v uri 
nevarnosti zapustila in z vihtečo zastavo prestopila k njihovemu sovražniku. 

Ob tem je dodal, da ''italijanski grabežljivosti oz. poželjivosti Avstrijci in 
Madžari niso mogli zadostiti oz. jih nasititi''.7 Ob tem je Klekl izpostavil 3. soško 
bitko od oktobra do novembra 1915 in dodal, da hočejo Italijani z vso silo 
osvojiti Gorico.8

Posebno mesto so imela pisma vojakov s fronte, bodisi v daljši obliki bodisi v 
''vestički'', kot je tista od znanega prekmurskega duhovnika Ivana Jeriča, povelj-
nika čete na soški fronti: ''Zahvala! Izjávlam nájtoplejšo zahválo presv. Srci Jezu-
sovomi in Bl. Dev. Mariji, za čüdovitno skázano milost i srečno rešenje ednoga 
oddelka, na mené zavüpanega. – (Ivan Jerič, četovodja).''9 Kot je v svojih Spo-
minih pisal Jerič, je bil 2. junija 1915 dodeljen sedmi brigadi pod poveljstvom 
generala Stroherja. Zadolžen je bil za komunikacijo, bil je komandir telegrafskega 
voda.10 Da je iz vojne vihre skušal potegniti vsaj nekaj pozitivnega, pričata njegov 
spis Zgodovina madžarizacije v Prekmurju in spomin na soško fronto: 

25. maja 1915 sem prišel na soško fronto. Tu sem prišel v stik s primorskimi 
Slovenci. Ob njih, zlasti še duhovnikih, se je še bolj utrdila moja slovenska narod-
na zavest. Konec prve svetovne vojne me je doletel na Piavi. Ob moji vrnitvi v 
Prekmurje sem se takoj pridružil skupini, ki je potem vse storila, da Prekmurje 
iztrga iz rok Madžarov in ga priključi Jugoslaviji.11

6 Ivan Jerič, Zgodovina madžarizacije v Prekmurju, uredil Alojz Benkovič (Murska Sobota, 2001), 27 
(dalje: Jerič, Zgodovina madžarizacije). 

7 ''Prelomljenje vernosti, kakše se je ešče nikdar ne zgodilo, je prišlo od taljanov na svojega zaveznika. 
Po treseti letnoj zavezi, v šterom časi si je deželo povekšo, nas je Taljansko v vöri nevarnosti zapüstilo 
i s plahotéčov zastavov je prek stopilo k našim sovražnikom … Poželjivost taljansko smo ne mogli 
nasititi.'' ("Bojna leta 1914–1915", Kalendar (1916), 134).

8 ''Taljanje so do zdaj štirikrat srdito vdarili na nas. Takšno streljanje je bilo s štükami, ka ešče svet ne 
čüo. Na konci oktobra velko bitje stalo. Gorico po vsoj sili ščejo dobiti.'' (Prav tam, 135)

9 Marijin list, september 1915, št. 9, 287.
10 Ivan Jerič, Moji spomini, zbral Alojz Benkovič ( Murska Sobota, 2000), 26 (dalje: Jerič, Moji spomini).
11 Jerič, Zgodovina madžarizacije, 50. 
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Medtem ko je Jerič v Spominih potek bojevanja na soški fronti ter razmerja 
moči opisal manj čustveno, na primer o premoči italijanskega topništva,12 so 
drugi vojaki v svojih pismih izlili vso jezo in srd na Italijani. Primer je pismo 
nekega vojaka v Koledarju za leto 1917: ''Iz srca rad branim preljubo madžarsko 

12 ''Uspeh ofenzive je bil močno odvisen od topništva, a tega nismo imeli.'' (Jerič, Moji spomini, 26).

Tretja, četrta, peta 
in šesta kitica 
Zorkove pesnitve 
G e n e r a l i s s i m u s 
Cadorna (Kalendar 
(1917), 74)
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domovino, hvala Bogu, sem se pozdravil, zdaj se pa 5 mesecev pri tem nepo-
štenem Italijanu vojskujem.''13 Samo v tem letniku Koledarja je bilo objavljenih 
60 pisem oz. sporočil prekmurskih vojakov s fronte, med temi pesem v osmih 
kiticah, ki jo je spesnil Zorko Štefan – ''stražamešter'' oz. Wachmeister, in jo 
posvetil italijanskemu poveljniku sil Luigiju Cadorni – preden se je odvila bitka 
pri Kobaridu med oktobrom in novembrom 1917 in je bil Cadorna po porazu 
odpoklican. Zorko v prvih dveh kiticah pravi takole: ''Generalissimus Cadorna: 
To dobro znamo mi, Taljan se nam prti, že skoro leto bo, ka ž njim v boji smo. 
General Cadorna Taljanom vojvoda se močno nas boji, je strah, ka kaj dobi.''14

Klekl je tradicionalno katoliško Italijo, ki se je izneverila in se zdaj bori ob 
rami z ''drugoverci'', dodatno izpostavljal v okviru prilik o ''božji previdnosti'', na 
primer takrat, ko je topniška granata podrla slovensko šolo v Gorici, ob čemer 
se je zrušilo vse, razen stene z razpelom. Podobno srečo je imel gospod, ki se je 
na konju vračal iz Gorice. Preden bi ga lahko zadel topovski izstrelek, je zakričal 
''Jezus, Marija, varujta me!'' in preživel skupaj s konjem.15 

Pogosto je italijanski vstop na strani antante Klekl izpostavil v pismih s 
fronte. Tak primer je zapis o nekem vojaku s Štajerske, ki se je boril na severnem 
bojišču (tj. vzhodna fronta za Avstrijce) in ki je 16. oktobra, zahvaljujoč Mariji, 
za las ušel smrti. Kot globoko veren je lastno preživetje podkrepil z nesrečnima 
italijanskima vojakoma, od katerih je granata enega ubila, drugemu pa odtrgala 
roko. To pa le zato, ker sta oba tik pred tem na veliko klela čez b/Boga in Mari-
jo … Takih ''prilik'' ni malo, se pa sami po sebi postavljata dve vprašanji. Prvič: 
zapis je bil objavljen v Marijinem listu junija 1915, dogodek pa se je pripetil 16. 
oktobra. Torej leta 1914 (!), ko Italija še ni bila v vojni. Italijanska vojaka sta bila 
torej kamerada tega Štajerca, a italijanske narodnosti v avstrijski enoti. Klekl je 
torej problem videl v premalo goreči vernosti in ne v tem, da sta dva ranjena 
oz. padla vojaka pripadnika ''njegove'' oz. avstro-ogrske vojske.16 Premalo oz. 
slabo organizirano versko oskrbo v italijanski vojski je Klekl izpostavil tudi v 
naslednji številki Marijinega lista, kjer piše, da je papež za vse te prostovoljne 
kurate imenoval za nadrejenega vikarja Angela Bartolomasija.17 Če sklepamo, 
da sta bila blasfemična italijanska sovojaka omenjenega Štajerca oba Tirolca, se 
Kleklova pastoralna narava potrdi tudi z opisom idiličnega kraja Eben na Tirol-

13 Kalendar (1917), 74.
14 Prav tam, 81.
15 ''Božja previdnost. Taljanska šrapnela je v Gorici podrla slovensko šolo; vse se je porüšilo, samo tista 

stena je ostala, na šteroj je visilo razpelo. /…/ Kda se je en krščanski gospod pelao z Gorice, je ober 
njegove glave šrapnel razpočo. V nevarnosti zakriči ''Jezus, Marija, varüjta me!'' I niti njega niti konja 
ne ranila krogla.'' (Marijin list, oktober 1915, št. 10, 320).

16 Marijin list, junij 1915, št. 6, 184.
17 Marijin list, julij 1915, št. 7, 220.
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skem ter s priloženo fotografijo tamkajšnje župnijske cerkve v isti številki.18 
Ne gre spregledati, da Klekl razlikuje tudi med italijanskimi duhovniki in 

italijanskimi vojaki. V pozivu Molite za dühovnike! bralcem sporoča, naj moli-
jo za posvečene: ''Ravno zdaj berem v glasilu vikariata, da je v zadnji italijanski 
ofenzivi umrlo enajst vojnih duhovnikov, en Čeh in Poljak pa sta na bojišču 
pretrpela junaško smrt – onih devet pa je v bolnišnici umrlo. /…/ Moli, oj moli 
zato, da usmiljeni Jezus obudi duhovniški poklic /…/''19

Torej, Italija kot država, Italijani kot narod, italijanski kralj Viktor Emanuel 
III. kot zagovornik pristopa Italije k antanti ter italijanski pripadniki vojske so 
bili, se razume, pri Kleklu slabo zapisani. Drugače je bilo z italijanskim klerom. K 
sreči pa je tudi pri njem prevladala empatija v vsaj enem primeru, ki se neposre-
dno dotika Italijanov. Za kaj je šlo? V Zalski županiji oz. dolnjem delu Prekmurja 
na območju Dolnje Lendave so bili v času od 25. maja do 20. novembra 1915 

18 ''/…/ na lepom gornatom katoličanskom Tirolskom takšnih lepi farnih cerkvic, štere do se pa mogle 
porüšiti v tej groznoj bojni, če sovražni talijan vderé prek mej.'' (Prav tam, 202).

19 Marijin list, januar 1918, št. 1, 21.

Župnijska cerkev v 
Ebnu na Tirolskem 
(Marijin list, julij 
1915, št. 7, 220)
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nastanjeni begunci italijanske in slovenske narodnosti iz Trsta, Pulja ter okolice. 
Razlog naj bi bil v tem, da je vojaško vodstvo monarhije polotok Istro z okolico 
obravnavalo kot možno bojišče. V Prekmurju so tako nastanili 2108 beguncev, 
od teh pa jih je bilo kar 2061 italijanske in le 47 slovenske narodnosti. Veči-
na med njimi so bili ženske, otroci, dojenčki in starejši. Največ so jih sprejeli v 
Dolnji Lendavi – 459 oseb, kar je za ta okraj predstavljalo tudi veliko finančno 
breme.20 Klekl je v Marijinem listu julija 1915 pozival, naj se srca (domačinov) 
usmilijo teh sirot.21

A med ''drugoverce'' oz. ''sovražnike'' katoliške vere je Klekl, pričakovano, 
štel tudi pravoslavne vernike in evangeličane. O slednjih je tako oktobra 1915 v 
''vestički'' Povratek v katoliško ''matercerkév'' zapisal, da ''se je v zadnjih mesecih 
izredno veliko anglikancev spreobrnilo katoliško vero''. Zaključil je, ''da vojna 
prinese tudi kaj dobrega'', torej povratek k izvirni krščanski veri.22 Izpostavil pa 
je tudi pripadnike protestantske vere v Nemčiji: ''Prav imajo nemški škofje, ki 
v svojem pastirskem listu pišejo, da je vojna šola za nemško ljudstvo. /…/ Vse 
to, kar ti luteranski časopisi in nemški škofje pišejo o vojni, se da opaziti tudi 
pri drugih narodih.''23 Po novem pa so prav Nemci zaslužni, da so se ''sovražni'' 
Francozi vrnili k b/Bogu: 

Vojna je obudila vero, tako se je zgodilo povsod, še v brezverni Franciji. Kako pa 
je bilo v Franciji? Kdor je pazljivo sledil zgodovini v zadnjih desetletjih, ve, da je ta 
država veliko grešila proti Bogu in proti cerkvi. Najboljše pa je to, da so se Fran-
cozi naučili moliti in Boga častiti. Francozi se imajo Nemcem zahvaliti, da so se 
znova naučili moliti.24 

Tako je Klekl jeseni 1916 in naslednje leto nastopil s podobno dikcijo: 
''Zdaj, ko se je zgodila vojna, še iz tistih, ki sami niso zmogli obdelovati goric 
Gospodovih, je poklicala neverna francoska, italijanska vlada mnoge pod orož-
je, našim misijonarjem pa so naši sovražniki otežili delo ali ga celo prepovedali 
med pogani.''25

V posebnem poglavju o vojni v obdobju od 4. novembra 1915 do 1. novem-
bra 1916 se v Koledarju izpostavljajo boji za Gorico, torej od tretje do deve-

20 Források a Muravidék történetéhez: szöveggyűjtemény. Viri za zgodovino Prekmurja: zbirka doku-
mentov: 871–1921. 2. zvezek, Vas Megyei Levéltár. Arhiv županije Vas (Szombathely–Zalaegerszeg, 
2008), 268.

21 ''Prišleki slovenski i taljanski so se naselili v naših slovenskih i bližnjih sosednih krajeh. V obrambo 
smilenih src zročimo te sirote.'' (Marijin list, julij 1915, št. 7, 220).

22 ''Boj rodi dober sad tüdi.'' (Marijin list, oktober 1915, št. 10, 320).
23 Marijin list, september–december 1916, št. 9/12, 376.
24 Prav tam, 376–377.
25 Marijin list, november–december 1917, št. 11–12, 157.
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te soške bitke, začenši z neuspešnim italijanskim zavzemanjem: ''Tretji napad 
taljanski je doli streti. Taljanske zračne ladje so bombe lüčale na Gorico.''26 
Četrta bitka: ''Mesto Gorico li strelajo s velkimi štükami. Do zdaj so 58 civilskih 
peršon morili, 50 ovrazili[ranili], 300 hiš i skoro vse cerkvi so poškodovane.''27 
Zgroženost nad italijansko agresijo je podal takole: ''Na sredi decembra itak 
ešče trpi taljanski napad. Že 9 tjednov. Varaš Gorico li obstrelava. Ešče so bolni-
šnico Rudečega križa strelali.''28 Ni izpustil tudi prvega bombardiranja Ljubljane 
18. februarja 1916: ''Februara so Taljanja na Ljubljano bombe lüčali.''29 Dodaja, 
da so Italijani preko Doberdoba hoteli priti v Trst in Ljubljano.30

Predvsem se v teh kratkih vesteh izpostavlja premoč italijanskega orožja 
oz. topništva. Tako je v zvezi z drugo soško bitko Klekl izpostavil, da naspro-
tnik s strelivom ne varčuje: ''V drügom bitji pri Soči so samo okoli Sv. Mihaela 
najmenje dvajseti jezer vagonov železa zostrelali.''31 Omenil je tudi hudo poško-
dovano Gorico s 1000 poškodovanimi domovanji in gmotno škodo v višini 20 
milijonov kron.32 Izpostavil je še šesto soško bitko med 4. in 6. avgustom 1916, 
ko so se Avstrijci morali umakniti: ''/…/ veliko bitje pri Gorici (Görz). Naši so 
nazaj šli.''33

Krajši faktografski zapisi so se v osrednjem prekmurskem časopisju obja-
vljali s časovnim (tudi večmesečnim) zamikom, kar je razumljivo. Pogosto je 
Klekl celoletno vojno dogajanje objavil na nekaj straneh v letnem koledarju.34 
Kljub temu je bilo prebivalstvo redno obveščano o tem, kaj se dogaja na fron-
tah. V drugi polovici vojne se je slikovni material, posebej fotografije z bojišč, 
kljub pomanjkanju financ pojavljal pogosteje. Klekl je slikovne priloge o voja-
kih in bojiščih povzemal iz madžarskih časopisov, nekatere je prejel v pismih 
naročnikov svojih edicij s fronte. 

A ko mine vojna, je čas za obnovo, tako materialno kot duhovno. Z meseci 
in leti, razen ob obletnicah največjih bitk, je spomin na vojake počasi zašel na 
zadnje strani časopisov. Tudi Kleklova jezičnost v opisih Italijanov je s časom 
splahnela. Povojne objave so bile vsebinsko vezane na dogodke okoli pridruži-
tve Prekmurja h Kraljevini SHS in tudi zapis v Kalendarju za leto 1919 izposta-
vlja vdanost posameznika v novonastale okoliščine: 

26 Kalendar (1917), 130.
27 Kalendar (1917), 130.
28 Prav tam.
29 Prav tam, 131.
30 Prav tam.
31 Prav tam, 132.
32 Prav tam.
33 Prav tam, 133.
34 Kalendar (1916), 130–135.
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Nič se ne dá. V eni italijanski pokrajini, ki so jo naši vojaki jeseni 1917 zasedli, 
prebivajo Slovenci. Vprašali so enega starca, kaj bo zdaj. Meni je vseeno, je pov-
edal, če bo vladal Italijan ali Nemec. Delati bom moral še naprej, tako kot do sedaj, 
svobode pa tako ali tako nikjer ne najdem. 

Klekl je k temu resignirano dodal: ''Pravico je imel, če ni svobode, je tako 
vseeno, kdorkoli mu bo vladal.''35

35 Kalendar (1919), 38.

Fotografija italijanskih alpincev (Kalendar (1916), 130–135) 
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Darja Kerec

REACTIONS TO THE ENTRY OF ITALY INTO THE WAR IN THE 
CATHOLIC PRESS OF PREKMURJE (ESPECIALLY KLEKL'S MARIJIN 
LIST AND KOLEDAR)

SUMMARY

After May 1915, Jožef Klekl Sr., a priest and a publisher from Prekmurje, trans-
ferred from being a supporter of (Roman Catholic) Italy to reproaching its 
treason. Here, Klekl strongly differentiated between Italian priests and Italian 
soldiers. The scales tipped in favor of the priests. Despite the political and war 
news, Klekl’s monthly newspaper Marijin list maintained the role and mission 
of a central Catholic (and charitable) newspaper among the readers in Prek-
murje. In the period, when Prekmurje had not been a part of the new country 
yet, the religious press (Catholic and Evangelic) represented almost the only 
connection between Slovenes in Prekmurje and news from the other side of 
the Mura River. A modern reader can also be interested in (local) vocabulary 
and rare photographs in individual issues of Marijin list and its supplement 
Koledar. Klekl's monthly newspaper posted a lot of factual or general announ-
cements from the battlefields, which were often delayed for a couple of weeks, 
news from the fronts or letters from soldiers from Prekmurje, and the vision 
of war atrocities through the eyes of everyman – soldier and priest alike. As a 
priest and also editor and publisher, Klekl does not disregard the role of the 
soul shepherd and does not spare judgements against the Allies. He cannot go 
past the critiques on Russia and France (the latter labeled as a faithless count-
ry). News of battles between Italy and Austria at the Soča River, especially the 
ones written by Ivan Jerič, who was a well-known priest from Prekmurje, com-
mander of a company at the battles of Isonzo and later a soldier under general 
Maister, are welcome among contemporary laypeople and researchers. Klekl 
justified his spiritual mission in special speeches to readers and subscribers of 
Marijin list, regarding the fate of refugees and war orphans, and asked for help 
in joint prayers for their well-being. There is one such example, where refugees 
of Italian and Slovene nationality were accommodated in a temporary shelter 
in Lendava. Klekl often focused on the less humane dimension of humanity 
and expressed disappointment with the long lasting war, which was a total bre-
akdown.
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Abstract: The Slovenes entered the Great War with unambiguous Austrian patriotism and loyalty to the 
Habsburg ruler. Later war years did not bring any changes. The known message of the Slovenian loyalist na-
tional ideology "Hrast se omaje in hrib, – zvestoba Slovencu ne gane!" (An oak and a hill can stumble – the Slo-
venian loyalty is solid!) had echoed throughout the Slovenian territory until the last months of the monarchy, 
which was ruled by two emperors and kings – Franz Joseph I and Charles I – who embodied the Habsburg 
state community. The events changed in the summer of 1918. Habsburg’s incantations were dwindling, while 
the Slovenian political movement progressed towards the realization of national self-determination. National 
consciousness became more important than Habsburg. On October 29, 1918, after the departure of Slovenes 
from Austria, the new historical era began with the elimination of the Habsburg value. 
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Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: the Great War, euphoria, war economy, May declaration, national autonomy

Abstract: In the paper, the author covers the Slovenian experience of the Great War. He presents the great 
joy and the inexplicable euphoria that had griped the Slovenian public in the first weeks of the war and the 
eventual »cruel« awakening that Slovenes witnessed when the promises of a swiftly ended war were not ful-
filled. With the on-going war and ever-heavier restrictions that were imposed by the war economy and with a 
mounting death toll, the trust in the emperor and the state was diminishing and finally transformed into mass 
support for the Slovenian national autonomy. 
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Kategorie: 1.02 Wissenschaftlicher Aufsatz
Sprache: Original in Slowenisch (Kurzfassung in Slowenisch und Deutsch, Zusammenfassung in Deutsch) 

Schlüsselworter: Friedensinitiative der Mittelmächte, Kaiserin Zita, Sixtus und Xavier von Bourbon-Parma, Ot-
tokar Graf Czernin, George Clémenceau, Benedikt XV., Tamas Erdödy, Alexandre Ribot, Separatfrieden, Elsaß-
-Lorraine, die Sixtus-Affäre

Auszug: Als Kaiser Karl die Regierung übernahm, wollte er einen Verständigungsfrieden erreichen, noch bevor 
die Situation für die Mittelmächte aussichtslos würde. Es gab mehrere Bemühungen. Der aussichtsreichste 
Versuch war jener Karls, sich seiner Schwager Sixtus und Xavier, der Prinzen von Bourbon-Parma, zu bedie-
nen, um Kontakte zu den verantwortlichen französischen und englischen Politikern zu knüpfen. Die Prinzen 
reisten insgeheim zweimal nach Laxenburg und verhandelten mit Kaiser Karl und Außenminister Graf Czer-
nin. Nach der ersten Reise kamen sie mit einem hochbrisanten Brief nach Frankreich zurück, in dem sich 
der Kaiser unter anderem verpflichtete sich für die "gerechten Ansprüche Frankreichs auf Elsass-Lothringen" 
einzusetzen. Die Verhandlungen scheiterten. Im Jahr 1918 brach dann die sogenannte Sixtus-Affäre aus, nach 
einer undiplomatischen Rede Czernins und der Veröffentlichung des Kaiserbriefs durch den französischen 
Ministerpräsidenten Georges Clémenceau. Die innen- wie außenpolitischen Folgen waren verheerend. 
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Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: trialism, the London Pact, the State of Slovenes, Croats and Serbs, the Kingdom of Slovenes, Croats 
and Serbs, the Paris Peace Conference, the Carinthian plebiscite, the annexation of Prekmurje to Yugoslavia, 
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Synopsis: The First World War resulted also in the entry of Slovenians in the international scene. Hitherto large 
countries that directly or indirectly decided the fate of Slovenians did not know much about them. The fate of 
Slovenians after The First World War was determined by (secret) international agreements, various bargains 
as part of the Paris Peace Conference, doubts about the Slovenian national vitality, and biases against the Slo-
venians.

UDC 94(437.4=163.6)"1914/1915"
Author: ŠTEPEC Marko
M.Sc., museum adviser
Museum of Recent History of Slovenia 
Celovška 23, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 
 
Title: "WE WERE LIKE CALVES": THE EXPERIENCE AND MEMORY OF GALICIA

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 15 (2015), No. 2, pp. 357–376, 47 notes, 7 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: the First World War, Eastern front, Galicia, Slovenian soldiers, memories

Abstract: This article presents the war experience of the Austro-Hungarian soldiers from Slovenian conscrip-
tion areas on the eastern front. On August 1914 the majority of them had been sent as part of the 3rd Corps of 
the Austro-Hungarian Army to Galicia, where they experienced their baptism of fire. In less than a year, from 
summer 1914 until summer 1915, they suffered great losses. With its violence and tragedy, the war strongly 
imprinted itself in the memory of Slovenian soldiers. Because of that, a number of diary and memory records 
have been preserved, with which writers had maintained memory and had overcome the traumatic war ex-
perience. After the withdrawal into the Carpathian Mountains in autumn, soldiers were forced to dig and hide 
in trenches; thus the war became positional. The Austro-Hungarian army unsuccessfully attempted to save the 
fortified city of Przemysl from the Russian ring. In battle, numerous soldiers had been captured and sent into 
long-term captivity, where they performed backbreaking work in harsh weather conditions. After the war had 
ended, it took the Slovenian soldiers years to return home. Many remained buried far from their homeland, 
mostly in cemeteries and plains of Galicia.
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Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: World War I, the Austro-Hungarian Empire, the Ottoman Empire, Gallipoli, Dardanelles crisis, Slo-
venian newspapers

Abstract: This article conveys an analysis of the reporting of Slovenian newspapers (Slovenec, Slovenski narod 
and Ilustrirani glasnik) about the Dardanelles crisis (February 1915–January 1916) which broke out after 
the attack of the Entente powers, whose goal was the occupation of the ottoman straits of Dardanelles and 
Bosporus. The battle of Dardanelles along with all other battles fought by the ottoman army with its allies 
against the Entente was monitored with interest by Slovenian newspapers, although they mostly quoted for-
eign newspapers and war correspondents. The news mostly contains information about the political plots of 
superpowers, engagements in the Dardanelles and in Gallipoli, casualties, the spread of disease among allied 
soldiers, about ottoman victories and the evacuation of allied forces from Gallipoli. This article also presents 
some Slovenians who operated the 150 mm howitzer battery number 36 and the 240 mm mortar battery 
number 9 in Gallipoli.
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Key words: National Hall, Trieste, the Great War, Edinost, Patriots

Abstract: Since its establishment in 1904, the Trieste National Hall had been in the center of political, social, 
cultural and sport events of the patriotic camp in Trieste. The article explains how the Great War reflected in 
the National Hall, based on reports of the patriotic daily newspaper Edinost. It covers events from the murder 
of Franz Ferdinand of Austria and to the arrival of the Italian military authorities to Trieste in November 1918. 
The action in the patriotic camp and the general events in the city can be followed through announcements, 
reports, commentaries, advertisements and short notices. We can soon form an image of cultural and political 
lethargy that emerged at the outbreak of war and was getting worse because of constant aggravation of living 
conditions. The last year of war was followed by a luxuriant flourishment of political and cultural life, with 
great, yet unrealized, hopes for the future. 
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Key words: First World War, Trieste, Primorska, migration movements, forced assimilation, demographic 
changes, refugees

Abstract: The paper tries to illustrate demographic and national changes in the population if Trieste and Pri-
morska that were a result of the First World War: mass conscription, the flight of Italian citizens, the movement 
of the largest companies, public offices and personnel, the departure of the population into the interior of the 
empire. After the end of the war, the Italian military administration introduced policies for the Italianization 
of the occupied territory: they disallowed the return of former soldiers and civilians of non-Italian nationality, 
they removed Croatian, Slovenian and German cultural and social elite, non-Italian workforce was replaced 
with Italian. 
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Key words: First World War, Italy, Prekmurje, Jožef Klekl, Marijin list, Koledar

Abstract: The paper presents reactions to Italy’s entry into war on May 23, 1915 in a part of the Catholic press in 
Prekmurje, which was published by a successful writer, editor and publisher Jožef Klekl Sr. The monthly paper 
Nevtepeno poprijeta Devica Marija, zmožna Gospá Vogrska (from 1919 known as Marijin list) with its yearly 
supplement Koledar took over the main role of passing information to readers in Prekmurje. As Klekl was 
publishing these editions right in the time of war, their content, graphics and comments on events at home 
and abroad (battles on the fronts, testimonies of soldiers from Prekmurje and the standpoint of Roman Catho-
lic Church towards the Allies and the Central Powers), can be used to discern and sum up some elementary 
standpoints on countries participating in the war. A negative atmosphere towards people of other religions 
can be sensed (members of the Orthodox and the Evangelical Church) and a general disappointment and 
resignation at Italy’s participation in the First World War.
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Uredniška navodila avtorjem
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) je znans tve na pe rio dič na pub li-

ka ci ja, ki jo iz da ja Zgo do vin sko društvo dr. Fran ca Ko va či ča, Ko roš ka 
ce sta 160, Ma ri bor. Re vi ja ob jav lja član ke s po droč ja zgo do vi ne in os ta-
lih hu ma ni stič nih in druž bo slov nih ved, ki me ji jo na zgo do vin sko zna-
nost.

2. Re vi ja Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca iz ha ja v treh šte vil kah let no. V dveh 
šte vil kah ob jav lja pris pev ke v slo ven skem je zi ku – s pov zet kom (sum-
mary) v an gleš kem, nemš kem, ita li jan skem, fran co skem ali ru skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v an gleš kem je zi ku. Ena šte vil ka je tu je-
je zič na in je na me nje na ob ja vam pris pev kov do ma čih in tu jih av tor jev 
v enem od sve tov nih je zi kov – s pov zet kom (sum mary) v slo ven skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v slo ven skem je zi ku.

3. Pris pe vek, od dan ali po slan ured niš tvu, lah ko ob se ga do 30 eno-
stran sko tip ka nih stra ni s po 30 vr sti ca mi na stran (52.750 zna-
kov). Pris pe vek mora biti od dan na di ske ti (pra vi lo ma z ure je val ni kom 
Word for Win dows) in v iz ti ska ni ob li ki. Sli kov ni ma te rial v ob li ki 
la ser ske ko pi je ali v elek tron ski ob li ki (PDF ali TIF for mat) mora biti 
oprem ljen s pod na pi som in na ved bo vira.

4. Av tor mora na ve sti na sled nje po dat ke: ime in prii mek, aka dem ski 
na slov, de lov no me sto, us ta no vo za po sli tve, njen na slov in mo re bit ni 
na slov elek tron ske po šte (e-mail).

5. Od da ni pris pe vek mora biti oprem ljen: s pov zet kom (30-45 vr stic), 
iz vleč kom (6-10 vr stic) in ključ ni mi be se da mi. 

 Iz vle ček mora biti ra zum ljiv sam po sebi brez bra nja ce lot ne ga be se di-
la član ka. Pri pi sa nju se upo rab lja jo celi stav ki, izo gi ba ti se je tre ba slab-
še zna nim kra ti cam in okraj ša vam. Iz vle ček mora vse bo va ti av tor jev 
pri mar ni na men ozi ro ma do seg član ka, raz log, za kaj je bil na pi san, ter 
opis teh ni ke ra zi sko val ne ga pri sto pa (os nov na me to do loš ka na če la).

 Ključ ne be se de mo ra jo odra ža ti vse bi no pris pev ka in biti pri mer ne za 
kla si fi ka ci jo (UDK).

 Pov ze tek mora pred sta vi ti na men pris pev ka, glav ne zna čil no sti in 
me to do lo gi jo ra zi sko val ne ga dela ter naj po mem bnej še re zul ta te in 
skle pe. 

6. Be se di lo pris pev ka mora biti pre gled no in ra zum lji vo struk tu ri ra-
no (na slo vi po gla vij, pod po gla vij), tako da je mo go če raz bra ti na men, 
me to do dela, re zul ta te in skle pe.
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7. Opom be mo ra jo biti pi sa ne enot no kot sprot ne opom be pod čr to. 
So vse bin ske (av tor jev ko men tar) in bib lio graf ske (na ved ba vira, upo-
rab lje ne – ci ti ra ne li te ra tu re). 

 Bib lio graf ska opom ba mora ob prvi na ved bi vse bo va ti ce lo ten 
na slov oz. na ha ja liš če: ime in prii mek av tor ja, na slov dela (ko gre za 
ob ja vo v re vi ji ali zbor ni ku na slov le-tega), kraj in leto izi da, stra ni 
(pri mer – mo no gra fi ja: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo-
stan : ok. 1245–1782 (Ce lje, 2005), str. …; pri mer – re vi ja: Dar ko Friš, 
"Ba no vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v 
Ljub lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, št. 1–2 (2005): str. …; pri mer – ča snik: 
(av tor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. 
no vem ber 1873, št. 48, str. …; pri mer – zbornik: Va si lij Me lik, "Vpra ša nje 
re gij v na ši pre te klo sti", v: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne : zbor-
nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ur. Peter [tih 
in Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), str. …), nato pa se upo rab lja smi sel-
na okraj ša va (da lje: Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan, str. …).

 Pri na va ja nju ar hiv skih vi rov je tre ba na ve sti: ar hiv (ob prvi na ved bi 
ce lot no ime, v pri me ru, da ga upo rab lja mo več krat, je tre ba na ve sti 
okraj ša vo v ok le pa ju), ime fon da ali zbir ke (sig na tu ro, če jo ima), šte vil-
ko fas ci kla (škat le) in ar hiv ske eno te ter na slov na va ja ne ga do ku men ta 
(pri mer: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, škat la 
7, pi smo Da vo ri na Tr ste nja ka Pa vlu Tur ner ju iz Sta re ga Trga, 7. ju ni ja 
1889.)

8. Pris pev ki so re cen zi ra ni; re cen zi je so ano nim ne. Na os no vi po zi tiv ne-
ga mne nja re cen zen tov je čla nek uvrš čen v ob ja vo.

9. Za znans tve no vse bi no pris pev ka in toč nost po dat kov od go var ja 
av tor.

10. Ured niš tvo pre je te pris pev ke lek to ri ra, av tor lek tu ro pre gle da in jo 
av to ri zi ra. Ured niš tvo po sre du je av tor ju prvo ko rek tu ro pris pev ka, 
ki jo mora vr ni ti ured niš tvo v roku treh dni; šir je nje ob se ga be se di la ob 
ko rek tu rah ni do vo lje no. Pri ko rek tu rah je tre ba upo rab lja ti ko rek tur na 
zna me nja, na ve de na v Slo ven ski pra vo pis (1962), Slo ven ski pra vo pis 1. 
Pra vi la (1990). Dru go ko rek tu ro opra vi ured niš tvo.

11. Do dat na po ja sni la lah ko av tor ji do bi jo na ured niš tvu.

Ured niš tvo SHS
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Editor's Instructions to Authors
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) is a pe rio di cal scien ti fic pub li ca tion 

pub lis hed by the Hi sto ri cal as so cia tion of Franc Ko va čič Ph D, Ko roš-
ka ce sta 160, Ma ri bor. The pub li ca tion pub lis hes hi sto ri cal ar tic les and 
ot her hu ma ni stic and so cio lo gi cal ar tic les that ad join hi sto ri cal scien ce. 

2. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca is is sued in three vo lu mes a year. The first 
two vo lu mes pub lish ar tic les in Slo ve ne lan gua ge – with sum ma ries in 
En glish, Ger man, Ita lian, French or Rus sian lan gua ge and ab stracts in 
En glish. The third vo lu me is a fo reign lan gua ge vo lu me, which is in ten ded 
for pub lis hing ar tic les writ ten by lo cal and fo reign aut hors in one of the 
world lan gua ges – with sum ma ries and ab stracts in Slo ve ne lan gua ge. 

3. An ar tic le, de li ve red or sent to the edi to rial board, can com pri se of at 
most 30 one-si ded typed pa ges with 30 li nes per page (52,750 
print signs). It has to be de li ve red on a com pu ter di sket te (edi ted in 
Word for Win dows) and in a prin ted form. Ima ge ma te rial in the form 
of a la ser print or in elec tron form (PDF or TIF for mat) must be equip-
ped with sub tit les and the sour ce quo ta tion. 

4. The aut hor must sub mit fol lo wing data: name and sur na me, aca de mic 
tit le, oc cu pa tion, in sti tu tion of oc cu pa tion, its ad dress and e-mail. 

5. De li ve red ar tic le must be equip ped with: a sum mary (30-45 li nes), an 
ab stract (6-10 li nes) and key words.

 Sum mary must be un der stan dab le by it self, wit hout rea ding the ar tic-
le as a who le. In wri ting who le sen ten ces must be used, less known 
ab bre via tions and shor te nings should be avoi ded. Sum mary must con-
tain the aut hor's pri mary goal and the pur po se of the ar tic le, the rea son 
why it was writ ten and the des crip tion of re search tech ni ques  (pri mary 
met ho do lo gi cal prin ci ples).

 Key words must ref lect the con tent of the ar tic le and must be ade qua-
te to clas si fi ca tion (UDK).

 The ab stract must pre sent the pur po se of the ar tic le, its main cha-
rac te ri stics and the met ho do logy of re search work as well as the most 
sig ni fi cant re sults and conc lu sions. 



6. The text of the ar tic le must be clear and in tel li gibly struc tu red (chap-
ter tit les, sub-chap ters) for the pur po se of clear re cog ni tion of ar tic le's 
aim, work met hods, re sults and conc lu sions. 

7. No tes must be uni quely for med as foot no tes, which can be con tex tual 
(aut hor's com ment) and bib lio grap hi cal (sour ce quo ta tion, quo ted li te-
ra tu re).

 On first quo ta tion, a bib lio grap hi cal foot no te must con tain an en ti-
re tit le or lo ca tion: aut hor's name and sur na me, tit le (re view or mis cel-
lany tit le when pub lis hed in it), pla ce and date of is sue, pa ges (exam ple 
– mo no graph: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan: ok. 
1245–1782 (Ce lje, 2005), p…; exam ple – re view: Dar ko Friš, "Ba no-
vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v Ljub-
lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, No. 1–2 (2005): p. …; exam ple – pa per: 
(aut hor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. 
no vem ber 1873, No. 48, p. …; pri mer – mis cel lany: Va si lij Me lik, "Vpra-
ša nje re gij v na ši pre te klo sti", in: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne: 
zbor nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ed. Peter 
[tih and Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), p. …). On fol lo wing quo ta-
tions lo gi cal shor te nings are used (Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski 
sa mo stan, p. …).

 Whi le quo ting arc hi val sour ces, the arc hi ve must be sta ted: arc hi ve 
(who le name on first quo ta tion, on fol lo wing quo ta tions use a shor te-
ning in brac kets), name of fond or col lec tion (sig na tu re, if gi ven), num-
ber of fas cic le (box) and arc hi val unit, ad dress of quo ted do cu ment 
(exam ple: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, box 7, 
let ter Da vo ri na Tr ste nja ka to Pa vel Tur ner from Sta ri Trg, 7. June 1889.)

8. Ar tic les are re vie wed; re views are anony mous. An ar tic le is pla ced for 
pub lis hing on the ba sis of re vie wer's po si ti ve view. 

9. Aut hor is res pon sib le for ar tic le's scien ti fic con tent and ac cu racy of 
data. 

10. The edi to rial board ar ran ges the lec tu res hip, which is re vie wed and 
aut ho ri zed by the aut hor. Edi to rial board sends the first cor rec tion 
to the aut hor, who has to re turn it in three days; en lar ge ment of text whi le 
cor rec ting is not per mit ted. Whi le cor rec ting cor rec ti ve signs, as sta ted in 
the ort ho graphy, must be used. The edi to rial board per forms the se cond 
cor rec tion.  

11. Ad di tio nal ex pla na tions are avai lab le at the edi to rial board.

Ed to rial board of SHS
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