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In Memoriam – prof. dr. Ivo Banac
(1947–2020)
30. junija 2020 smo se poslovili od hrvaškega in ameriškega zgodovinarja, politika, borca za človekove pravice, zaslužnega profesorja na Univerzi Yale in dolgoletnega sodelavca ter člana uredniškega odbora revije Studia Historica Slovenica, Iva Banca. Umrl je v Zagrebu, star 74 let.
Ivo Banac se je rodil v Dubrovniku, dve leti po koncu druge svetovne vojne,
1. marca 1947. Z dvanajstimi leti je z mamo iz povojne Hrvaške emigriral v Združene države Amerike in se pridružil tam živečemu očetu, ki je že leta 1947 prebegnil iz Jugoslavije. Obiskoval je jezuitsko gimnazijo Loyola v New Yorku, nato pa
se vpisal na tamkajšnjo Univerzo Fordham. Študiral je zgodovino in nadaljeval
magistrski ter doktorski študij na Stanfordu v Kaliforniji, kjer je tudi doktoriral.
Po zaključenem doktoratu je najprej predaval kot docent na Univerzi Stanford in državni univerzi v San Franciscu. Leta 1977 pa je začel poučevati na
Univerzi Yale v New Havenu v Connecticutu, kjer je leta 1998 postal redni profesor na oddelku za zgodovino; član oddelka je ostal do upokojitve leta 2009.
Predsedoval je Svetu za ruske in vzhodnoevropske študije na Yaleu, med letoma
1988 in 1995 pa je bil dva mandata tudi vodja šole na fakulteti Pierson College.
Med letoma 1995 in 1999 je obenem služboval kot profesor zgodovine na Central European University v Budimpešti in bil tudi direktor tamkajšnjega inštituta za jugovzhodno Evropo (Institute on Southeastern Europe). Od leta 2008
je bil profesor zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, bil pa je
tudi mentor doktorskim študentom zgodovine na Hrvaški katoliški univerzi v
Zagrebu. Bil je častni predstojnik oddelka za politologijo in mednarodne odnose na sarajevski šoli za znanost in tehnologijo (School of Science and Technology (SSST)). Po upokojitvi je zapustil Yale in se preselil nazaj na Hrvaško, še
naprej pa je poučeval na poletnih tečajih v Dubrovniku, ki jih je organizirala
Univerza Yale.
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Prof. dr. Ivo Banac (1947–2020) (famousfix.com)

Banac se je specializiral tudi za zgodovino mednarodnega komunizma. Leta
1984 je izšla njegova prva knjiga, ki je v Jugoslaviji dvignila precej prahu, National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics, za katero je prejel nagrado
Wayna S. Vucinicha za tistega leta najboljše delo o vzhodnoevropskih študijah.
Nedolgo zatem je leta 1990 izdal svoje drugo obsežno delo z naslovom With
Stalin Against Tito: Cominformist Splits in Yugoslav Communism, katerega prevod (Sa Staljinom protiv Tita: informbiroovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom pokretu) je istega leta dobil Strossmayerjevo nagrado za najboljšo
družboslovno knjigo, objavljeno na Hrvaškem, med njegove mlajše zgodovinopisne monografije pa spada še Hrvati i crkva : kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti iz leta 2013.
Ivo Banac se je udejstvoval tudi na političnem področju. Leta 2003 je postal
minister za varstvo okolja in prostorskega načrtovanja v Republiki Hrvaški,
med letoma 2003–2004 predsednik hrvaške Liberalne stranke in poslanec
hrvaškega sabora med letoma 2004–2007. Bil je član mednarodne organizacije
Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (2004–2008) ter predsednik Hrvaškega helsinškega odbora za človekove pravice (HHO). Kljub svojemu političnemu
angažmaju je profesor Banac še naprej objavljal znanstvene članke in recenzije.
Še naprej je mentoriral svoje študente in jim zagotavljal strokovno svetovanje.
Bil je urednik revije East European Politics and Societies ter pomagal pri ureja-
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nju več drugih mednarodno priznanih znanstvenih revij. Od leta 1990 je bil
dopisni član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, leta 2004 pa je prejel
tudi naziv častnega občana Sarajeva.
Letos praznujemo 20. obletnico izhajanja znanstvene revije Studia Historica
Slovenica in počaščeni smo, da je dr. Ivo Banac kot eden prvih mednarodno
priznanih zgodovinarjev pozdravil ustanovitev nove slovenske periodične
publikacije in že takoj ob začetku izhajanja sprejel povabilo za članstvo v uredniškem odboru naše revije, s katero je vsa leta tesno sodeloval. Kot dolgoletni
profesor na Univerzi Yale je bil najbolj zaslužen, da smo na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru izpeljali več bilateralnih projektov s to ugledno ameriško univerzo. Tudi v letošnjem letu je profesor Banac
velikodušno pristal na sodelovanje z našim oddelkom in drugimi slovenskimi
zgodovinarji pri prijavi nacionalnega projekta, v katerem smo želeli raziskati
še neznane mednarodne aspekte procesa slovenske osamosvojitve. V zadnjem
pismu je v svojem prijaznem slogu zapisal: "Vrlo rado prihvaćam Vaš poziv da,
ukoliko Univerza v Mariboru dobije ovaj projekt, sudjelujem u njemu u kojoj god
funkciji Vama odgovara." Naše zadnje sodelovanje z uglednim profesorjem dr.
Bancem pa je, žal, ostalo brez epiloga.
Prof. dr. Ivo Banac je bil brez dvoma eden najdejavnejših zgodovinarjev, mednarodno priznan raziskovalec, ki je razmišljal in pisal s strastjo in navdušenjem.
Pomembno je prispeval k boljšemu razumevanju in odstranjevanju tradicionalnih zgodovinskih in nacionalističnih pripovedi ter novo zgrajenih nacionalnih
identitet, ustvarjenih po jugoslovanskih vojnah. Njegova pisna zapuščina bo
živela naprej in pustila močan pečat v zgodovinski znanosti. V našem spominu
bo ostal zapisan z hvaležnostjo in s ponosom.

Uredništvo
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Prisege zvestobe istrskih mest
v 12. stoletju
Darko Darovec
Dr., redni profesor
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI–2000 Maribor, Slovenija
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja
Čentur 1f, SI–6273 Marezige, Slovenija
e-pošta: darko.darovec@um.si

Izvleček:

Zgodovinopisje še danes zaposlujejo vprašanja ali je šlo pri prisegah zvestobe,
ki so jih sredi 12. stoletja Beneški republiki izrekala najpomembnejša istrska
mesta, zgolj za sklepanje prijateljskih vezi ali za sklepanje zavezništev proti
skupnim sovražnikom ali celo za podreditev istrskih mest? V kolikor je tedaj
dejansko šlo za sklepanje zavezništev tudi po medsebojnih spopadih, kasnejši
dogodki pričajo v podporo dejstvu, da so bile prisege zvestobe prvi korak h
kasnejši neposredni podreditvi istrskih mest Beneški republiki, osnova procesu,
ki se je zaključil šele leta 1420. Osnovna hipoteza članka pa je, da je potrebno te
dogodke razumeti in interpretirati v skladu s tedanjim prevladujočim sistemom
reševanja konfliktov, ki je temeljil na avtonomnosti vsakokratne skupnosti v
okviru obče veljavnega rituala, sestavljenega iz treh faz: dar/homagium, prisega
zvestobe/fidelitas, in zaključni akt, trajni mir/pax perpetuum.

Ključne besede:

Benetke, Istra, zvestoba, obredi, svečanosti, srednjeveški običaji, reševanje
sporov
Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 20 (2020), št. 3, str. 655–688, 78 cit., 12 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod1
Že nekateri znani istrski zgodovinarji 19. in prve polovice 20. stoletja – Pietro
Kandler,2 Carlo De Franceschi,3 Bernardo Benussi4 in Giovanni De Vergottini5
– so sorazmerno veliko pozornosti posvečali tako imenovanim prisegam "zvestobe" (fidelitas), s katerimi so se v 12. stoletju glavna istrska mesta – Koper in
Izola (1145), Pulj (1145, 1150), Rovinj, Poreč, Novigrad, Umag (1150), Milje in
Trst (1202) – zavezala Beneški republiki.
Še danes se zgodovinopisci sprašujemo, ali so bile tovrstne prisege samo
način sklepanja prijateljskih vezi med enakovrednimi skupnostmi ali vzpostavljanje zavezništev proti skupnim sovražnikom ali pa so kazale na podrejenost
istrskih mest. Ali pa je, kot je zapisal Kandler, šlo le za akt, ki "ni prinašal druge
obveznosti kot le moralno zavezo prisežnika, da ne bo napadal ali izdajal"?6
V kakšnem drugačnem zgodovinskem kontekstu bi bile prisege zvestobe
(fidelitas) verjetno lahko zgolj dokaz o pestrih pomorskih gospodarskih dejavnostih, ki so potekale med severnim Sredozemljem in srednjo Evropo, vendar
poznejši dogodki jasno pričajo v prid dejstvu, da je bila prisega zvestobe istrskih mest Beneški republiki prvi korak k njihovi neposredni podreditvi. Gre
za začetke procesa, ki se je zaključil šele leta 1420 s padcem posvetne oblasti oglejskih patriarhov, a tudi uvod v razvojni tok dogodkov, ki je privedel do
beneških pomorskih posesti (Stato da Mar). Presenetljivo je tudi dejstvo, da so
bila istrska mesta v tistem času del Svetega rimskega cesarstva, Benetke pa so,
vsaj v določenem obdobju (1160–1177), veljale za njegovo sovražnico.

1

2

3

4

5

6

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega programa št. P6-0138: Preteklost severovzhodne Slovenije
med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom, ter raziskovalnih projektov št. J6-9354: Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države in št. J6-1807: Družbene funkcije pravljic, ki jih
financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Pietro Kandler, Notizie storiche di Pola (Poreč: Tipografia di Gaetano Coana, 1876) (dalje: Kandler,
Notizie storiche di Pola); Pietro Kandler, Codice Diplomatico Istriano (CDI), zv. I in II (Trst: Editore
Tipografia Riva S.p.A., 1986) (dalje: Kandler, CDI).
Carlo De Franceschi, L'Istria, Note storiche (Poreč: Tipografia di Gaetano Coana, 1879), str. 100–112
(dalje: De Franceschi, L'Istria).
Bernardo Benussi, "Nel medio evo, Pagine di storia istriana", Atti e Memorie della Società Istriana
di Archeologia e Storia Patria 13 (1897), str. 309–396 (dalje: Benussi, "Nel medio evo"); Bernardo
Benussi, Pola nelle sue istituzioni municipali sino al 1797 (Benetke: A spese della Deputazione, 1923);
Bernardo Benussi, L'Istria nei suoi due millenni di storia (Trst: Tipografico G. Caprin, 1924) (dalje:
Benussi, L'Istria nei suoi due millenni).
Giovanni De Vergottini, "L'Impero e la 'fidelitas' delle città istriane verso Venezia", Atti e Memorie della
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria 53 (1949) Venezia, str. 87–104 (dalje: De Vergottini,
"L'Impero e la 'fidelitas' delle città istriane verso Venezia"); Giovanni De Vergottini, Lineamenti storici
della costituzione politica dell'Istria durante il Medio Evo, vol. I (Rim, Società Istriana di Archeologia
e Storia Patria, 1924), str. 64–95 (dalje: De Vergottini, Lineamenti storici); Giovanni De Vergottini,
"La costituzione provinciale dell'Istria nel tardo Medio Evo", Atti e Memorie della Società Istriana di
Archeologia e Storia Patria 38 (1926), str. 81–127, in 39 (1927), str. 9–60.
"… nè importava maggior debito che di non osteggiare e tradire." (Kandler, CDI, I, str. 271).
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V prispevku želim prikazati, kako te dogodke brati, interpretirati in razlagati skladno s tedanjimi družbenimi odnosi in zlasti z običajnim sistemom reševanja konfliktov v okviru obreda: dar, zvestoba, mir (homagium, fidelitas, pax),
kot ga tedaj opisujejo notarski zapisi ter drugo pisno in ilustrativno gradivo.

Stiki med istrskimi mesti in Benečani v 10. stoletju
V 9. in 10. stoletju so imela istrska mesta in Benetke dvoje skupnih nasprotnikov,
Hrvate (napad na Sipar, Umag, Novigrad in Rovinj leta 876) in Saracene. Benečani so imeli v boju proti njim vodilno vlogo, kar so znali tudi spretno izkoristiti.
Leta 9327 se je Koper, tedaj že najpomembnejši beneški zaveznik v Istri, obvezal,
da bo beneškega doža do njegove smrti oskrboval s 100 amforami vina letno,
beneškim meščanom v Kopru pa bo zagotavljal zaščito, kakršno naj bi v zameno
še naprej imeli tudi Koprčani pri gibanju po beneškem ozemlju. Gian Rinaldo
Carli to listino poimenuje pogodba o prijateljstvu (Trattato di amicizia).8
Dogajanje priča o sklepanju pogodb med mesti različnih državnih entitet;
morda je pri tem sicer šlo za samosvoje dejanje Koprčanov, ki so na ta način
poskušali ublažiti posledice tedanje uvedbe beneške trgovinske zapore proti
Istranom, potem ko se je istrski mejni grof Winterij (Wintherius) najprej poskušal beneški trgovinski zapori zoperstaviti z nasilnimi ukrepi, tako da je začel
ropati njihove posesti in pleniti beneške ladje. Vendar je istrski mejni grof Winterij naslednje leto potrdil dogovor Kopra in drugih istrskih mest z Benečani,
kar ne priča le o določeni samostojnosti, temveč tudi o političnem vplivu istrskih mest. Listina iz leta 933 namreč še podrobneje določa oziroma osvetljuje
dogajanje v deželi; z njo se vsa poglavitna istrska mesta in kašteli obvezujejo
spoštovati beneško premoženje v Istri, zavezujejo se vrniti dolgove ter zavezniško delovati celo nasproti kraljevi oblasti. Po beneških gospodarskih sankcijah je mir med predstavniki istrskih mest in mejnim grofom v Rialtu leta 933
pomenil zmago Benečanov ter potrditev njihovih že pridobljenih privilegijev
na istrski obali. Vrhu tega so se Istrani zavezali, da bodo pravočasno obveščali
beneške meščane v Istri v primeru, če bi jim italski kralj zagrozil z vojno.9
Da je sklepanje pogodb med istrskimi mesti in Benečani potekalo v znamenju velike avtonomnosti, priča tudi dokument iz leta 977.10 Tedaj so v imenu
cesarja Otona II. grof Sikard in prebivalci mesta Koper (cum cunctis habitantibus in civitate Justinopolim, tam maiores, quam et minores vel mediocres),

7
8
9
10

Kandler, CDI, I, l. 932, str. 155–156.
Gian Rinaldo Carli, Delle antichità italiche, Parte quarta (Milano, 1790), str. 170.
Kandler, CDI, I, l. 933, str. 157–160.
Kandler, CDI, I, l. 933, str. 177–178.
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Motiv Kopra na votivni podobi bratovščine servitov iz leta 1738 (Pokrajinski muzej Koper)

komaj leto dni po ustanovitvi Velike vojvodine Karantanije (976), neodvisno
sklenili oziroma potrdili prejšnje dogovore in pogodbe z Benečani, čeprav so
tudi slednji tedaj še vedno priznavali bizantinsko nadoblast. Ker so se odnosi
med Benetkami in nemškim cesarstvom po uboju doža Candiana IV. leta 976
poslabšali, so istrska mesta, posebno Koper, poskušala to okoliščino izrabiti za
potrditev obveznosti, o katerih so se dogovorili leta 932 in 933, ter ohraniti stabilne trgovske stike z Benečani. Grof Sikard je s skabini (scabinus) v "actum in
civitate Justinopolim", kot je mesto v dokumentu dosledno označevano, potrdil
obljubo (promissio) iz leta 932, sprejeti pa so morali še posebnega doževega
uradnika v mestu, ki je nadzoroval izvrševanje sklepov, kar je bil prvi tak primer
v deželi. Koper se je še obvezal, da bo v primeru vojne istrskih mest z Benečani
ostal nevtralen. Poleg tega je cesar Oton II. leta 974 Kopru in Piranu priznal pravico do obrambe svojega ozemlja z lastno vojsko, kar skupaj s pravico do nižjega sodstva nakazuje na že obširen mestni teritorij, ki ga je v škofovi odsotnosti
in ob dveh podrejenih cerkvenih uradnikih očitno upravljal posvetni oblastnik
– grof Sikard.
Odlično podobo ponovnega pridobivanja mestnega ozemlja daje diploma cesarja Konrada II. iz leta 1035. Cesar je v zahvalo za izkazano zvestobo,
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verjetno proti nemirnemu koroškemu vojvodi Adalberonu, podelil meščanom
mesta Kopra ("homines habitatores civitatis Iustinopolis, que alio nomine Capras
vocatur") nekatere kraje na meji proti Momjanu, in sicer polovico Novega grada
(ki ga je težko lokalizirati), potem Skorušico (Oskuruš/Fontanam fuscam),
Brda (Wardaveglam), Maurijevo (Valem Mauriacam), Hrvoje (Turris capriaca)
in Brič (Curtis Bruce) "ter zemljo vzdolž Dragonje vse do morja z vsemi pritiklinami". Pomembna je še druga točka listine, v kateri je cesar potrdil meščanom Kopra veljavnost zakonov in pravnih običajev, po katerih so živeli njihovi
predniki ("legem et rectam consuetudinem qua parentes eorum vixerunt"), kar
je bilo poudarjeno tudi v pogodbi z Benečani iz leta 977. S to cesarsko listino
so Koprčani veliko pridobili, saj jim je bilo oproščeno plačevanje javnih dajatev
in zagotovljena pravica do proste trgovine na vseh cesarskih ozemljih, obenem
pa jih je sam cesar priznal in potrdil kot pravni subjekt in pravno skupnost,
torej jim je priznal komunsko avtonomijo, ki jo izpričujejo že listine iz let 932,
933 in 977, ki zato vsekakor sodijo med najpomembnejše dokumente koprske
zgodovine.

Gospodarski razvoj mest in širitev beneškega vplivnega območja
Beneška premoč na morju se je utrdila tudi z uspešnim zaključkom kaznovalnega pomorskega pohoda v letih 998–1000 proti Hrvatom in Neretljanom,
gusarjem, kot so jih tudi označevali Benečani, ker so jim morali dobro stoletje
plačevati za neovirano plovbo po Jadranu. Takrat si je beneški dož Peter Orseolo nadel naziv vojvode (dux) Dalmacije, Benetke pa so odtlej spomin na ta
dogodek vsako leto na predvečer Vnebohoda obeleževale s svečanostjo, imenovano "Sposalizio del Mar", ko je beneški dež v spremstvu številnih bark (od
1253 dalje vselej na svečani galeji, t.i. Bucintoru) vrgel zlati prstan v morje.11
Odlomek iz knjige Italske starožitnosti (Antichità Italiche) Gian Rinalda
Carlija opisuje te dogodke: "Dož je leta 998 izplul z mogočno floto, kot lahko
preberemo v t. i. Sagorninovi kroniki in v kroniki Dandola, ki jo je tudi natančno prepisal: odplul je do Gradeža; od tam v Poreč, kjer je po vztrajnih prošnjah
škofa Andreja vstopil v mesto in obiskal cerkev sv. Mavra; nato na otok sv.
Andreja, kjer so ga obiskali puljski škof Bertald in duhovščina. Zatem je odplul
do mesta Rab, prebivalci katerega so mu prisegli zvestobo, enako kot meščani
Krka; potem je zasedel Zadar, Trogir, Šibenik: in ker je ob tej priložnosti zajel
in zasužnjil štirideset od najpomembnejših Neretljanov, mu je kralj Muncimir

11

Glede te svečanosti prim. Enciklopedija Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/sposalizio-del-mare_%28Enciclopedia-Italiana%29/, pridobljeno: 7. 10. 2020.
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Bucintoro v pristanu na dan Vnebohoda; Canaletto (1697–1768) (Wikimedia Commons)

predlagal mirovno pogodbo, s katero se je odpovedal vsakršni pravici do davka
in se obvezal, da bo Benečanom dovolil prosto trgovati."12
Sledilo je obdobje, ki ni bilo zaznamovano z vojnami z gusarji ali z Benečani. Istrska mesta so doživela postopno gospodarsko rast (tudi na račun križarskih vojn), razvijalo se je poljedelstvo, predvsem oljkarstvo in vinogradništvo, ribolov ter solinarstvo, precejšnje blagostanje pa so mesta ustvarjala tudi s
pomorsko in zaledno trgovino ter z obrtnimi izdelki.
V njihovem vzponu pa so Benetke videle nevarnost za svoje gospodarstvo, kar
naj bi bil razlog, da so se istrska mesta znašla v sporu z Beneško republiko. Benussi tako zagovarja mnenje, da naj bi se leta 1145 Benečanom najprej uprla Pulj in
Koper (s tedaj pripadajočo Izolo) in doživela poraz. Mesti naj bi bili prisiljeni "priseči zvestobo" (facere fidelitatem) beneškemu dožu in se obvezati za vojaško pomor-

12

Gian Rinaldo Carli, Delle antichità italiche, Parte quarta, Seconda edizione riveduta dall’autore ed
accresciuta (Milano, 1795), str. 219 (dalje: Carli, Delle antichità italiche, IV, 1795). Sicer je v času pohoda beneškega doža Pietra Orseola Hrvaški vladal kralj Svetoslav, knez Muncimir ali Muntimir (cca.
892–910) pa se je očitno ohranil v spominu Benečanov kot tisti, ki je uvedel pristojbine za plovbo ob
hrvaškem morju. Mir leta 1000 naj bi bil sklenjen s poroko med Svetoslavovim sinom Stjepanom in
hčerko beneškega doža.
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Poreč, mozaik v Eufrazijevi baziliki iz 6. stoletja, UNESCO dediščina (Wikimedia Commons)

sko pomoč.13 Sledila naj bi ponoven upor Pulja (1149) in njegova ponovna prisega zvestobe (1150), ki naj bi doletela še druga v uporu sodelujoča mesta: Rovinj,
Poreč, Novigrad in Umag. Morala so se zavezati za vojaško pomoč v ladjevju in plačevanje davkov (v glavnem v olju in vinu).14 O pomenu, ki ga je za Benečane imela
podreditev krajev od Savudrije do Premanture, naj bi pričal čudovit sprejem, ki ga
je doma doživela zmagovita vojska s poveljnikoma Morosinijem in Gradonicom.15
Navagero v delu Zgodovina Benetk (Storia di Venezia) za leto 1150 pripoveduje, da je beneški dož, potem ko si je podredil istrska obalna mesta, k svojim
nazivom dodal še "Dux totius Istriae ". Ta naziv najdemo v listini, s katero so
Porečani leta 1150 prisegli zvestobo dožu Morosiniju (D. Mauroceno Dei gratia
gloriosissimo duci Venecie Dalmatie atque Chroacie et tocius Istrie inclito dominatori), in ponovno v obnovljeni prisegi, datirani z 21. majem 1205. Zaman pa
bi ga iskali v drugih javnih listinah,16 saj je beneški dož v posameznih dokumentih istrskih mest skoraj vselej naslovljen z Dominus.

13

14

15
16

Benussi, "Nel medio evo", str. 363–364. Prim. Kandler, Notizie storiche di Pola, str. 31–32; De
Franceschi, L'Istria, str. 106; De Vergottini, Lineamenti storici, str. 86–87.
Istrske prisege zvestobe iz leta 1150 so objavljene v Dodatku k Carli, Delle antichità italiche, IV, 1795,
str. 269–273.
Benussi, "Nel medio evo", str. 375–376.
Prim. ibidem.
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Francesco Zanin, San Giorgio Maggiore v Benetkah (Wikimedia Commons)

Nekateri menijo, da so puljski upor leta 1149/1150 spodbudili zgledi dalmatinskih mest, normanski vpadi na Beneško, zasedenost beneškega ladjevja
pri ponovnem zavzetju Krfa in upanje na pomoč Pisancev, drugi pa, da je bila
odločilna prisotnost cesarja Konrada III. v mestu februarja 1149.17 Prav v tistih
letih je bila celotna severna Istra v sporu s tržaškim škofom Bernardom zaradi
desetine, ki jo je pobiral za svojo cerkev. Ko mesta Milje, Koper, Izola, Piran in
Umag niso bila več pripravljena plačevati cerkveno desetino, je med škofovimi trupami in milicami mestnih lig izbruhnila prava vojna (maxima werra).
Upornikov nista mogli ukrotiti ne grožnja z izobčenjem ne napoved interdikta.
Ko se je cesar Konrad III. leta 1149 izkrcal v Pulju in po kopnem prečil Istro,
mu je uspelo med škofom in neposlušnimi mesti poravnati spor in vzpostaviti
mir.18 Istega meseca je tržaški škof "juxta littus maris" potrdil darovanje cerkve

17

18

Kandler, Notizie storiche di Pola, str. 31, 76; De Franceschi, L'Istria, str. 107; Benussi, "Nel medio evo",
str. 371–372; Benussi, L'Istria nei suoi due millenni, str. 148; De Vergottini, Lineamenti storici, str.
87–88.
De Vergottini, Lineamenti storici, str. 87–88.
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Beneška galeja v bitki (Wikimedia Commons)

sv. Mučencev in pripadajočega zemljišča samostanu sv. Jurija v Benetkah,19 kar
bi lahko pomenilo, da so v tej fajdi posredovali Benečani, očitno v vlogi zaveznikov in zaščitnikov istrskih mest.
Dokumenti iz leta 1150 dokazujejo, da so bile prisege zvestobe novemu
dožu izrečene v potrditev že razvitih gospodarskih in političnih stikov na
področju severnega Jadrana, v skladu z določili fidelitas iz leta 1145, s katerimi so predstavniki Kopra in Pulja obljubili, da bodo svojo zavezo obnovili
ob izvolitvi vsakega novega doža. Vendar je le v aktu iz leta 1153 moč najti
potrditev o uporu Pulja in sklenitvi miru med Beneško republiko in Puljčani, v
imenu katerih so prisegli zvestobo in mir puljski mestni predstavniki ter škof.
Dokument iz 1153 se sicer sklicuje na dogodek, ko so Benečani obkolili Pulj s
petdesetimi galejami, zajeli več talcev, in sicer naj bi se to zgodilo v tretjem letu
vladanja doža Dominika Morosinija, to je okoli leta 1150, zato pri tem dokumentu ne gre za pričevanje o kakem novem uporu Puljčanov, temveč o končni
sklenitvi sporazuma in miru med puljskim ljudstvom in klerom oz. puljskim
škofom na eni in Benečani na drugi strani.20 Pričujoča listina še dokazuje, kako
močno je bil v spor vpleten puljski škof Vernerij, saj se je obvezal poravnati
nastalo škodo.

19
20

Kandler, CDI, I, str. 272.
Benussi, L'Istria nei suoi due millenni, str. 148; Benussi, "Nel medio evo", str. 372.
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Priznanje beneške premoči leta 1145 torej ni potekalo brez nasprotovanj.
Najglasnejši pri tem je bil Pulj. Uprl se je še leta 1177 in 1193, ko je "Enrico Dandolo dal porušiti del mestnega obzidja, ki je mejil na morje";21 vseskozi podjarmljen, celo izropan, napol porušen in prisiljen žrtvovati talce, se je leta 1198
vendarle moral vdati in sprejeti novega beneškega upravitelja: osorskega kneza
Ruggiera Morosinija.
Eden od povodov za puljski upor leta 1193 naj bi bila še ena navzočnost
vladarja v Istri, in sicer angleškega kralja Riharda Levjesrčnega, ki se je decembra 1192 na povratku iz tretje križarske vojne, med katero ni bil v najboljših
odnosih z Benečani, izkrcal v Pulju, nato pa pot nadaljeval preko Goriške in
avstrijskih ozemelj.
V vmesnem času je Koper upore istrskih mest dobro izkoristil; ker je ostal
lojalen do Benečanov, mu je bila v zahvalo leta 1182 za dobo 29 let podeljena
izključna pravica do uvoza pribrodarjene soli na celino, s čimer je postal monopolno pristanišče za sol na odseku med Gradežem in Puljem. S tem je pridobil
temeljni privilegij, s katerim si je v naslednjem obdobju, tudi ob beneški pomoči, izboril gospodarski primat med istrskimi mesti.
Odnosi med Beneško republiko in Trstom oziroma Miljami, ki sta skušala
uiti beneškemu vplivu, še posebno proti koncu 12. stoletja, pa so bili precej bolj
napeti. Njuna podrejenost Benetkam je bila le vprašanje časa in ugodne priložnosti. Ta se je ponudila leta 1202.
Iz Benetk je 8. oktobra tistega leta pod poveljstvom ostarelega doža Enrica Dandola, ki je vodil križarje v Sveto deželo, krenila "najlepša flota, ki je kdaj
rezala valove Jadrana",22 in se naslednjega dne zasidrala v Piranskem zalivu.
Tržačani in Miljčani, ki so se zbali, da bo dož izkoristil ogromne morske
sile, ki so mu bile na voljo, da bi se maščeval za krivice, za katere so jih Benečani
dolžili, so to nevarnost poskušali odvrniti tako, da so k dožu odposlali delegacijo, ki mu je ponudila popolno podreditev obeh mest in njunih prebivalcev. Iz
Milj sta tako prišla gastald Higelperto/Ingelperto in sodnik Bertaboo, iz Trsta pa
gastald Vitale in sodnik Pietro, oba v spremstvu najuglednejših in najvplivnejših
mož svojih skupnosti.
Dož jih je prijazno pozdravil in jim odgovoril, da jih milostno sprejema pod
svoje okrilje ter naj se vrnejo domov in someščanom oznanijo, da bo kmalu
sam prišel v njihovo mesto. In prav zares je odpotoval v Milje in v Trst, kjer so
ga z vsemi častmi sprejeli duhovniki, v ornatu, s prižganimi svečami in prazničnim zvonjenjem cerkvenih zvonov, in vsi prebivalci, ki so se podredili njegovi
oblasti. Od zbranih meščanov je nato Enrico Dandolo zahteval, da prisežejo

21
22

Kandler, Notizie storiche di Pola, str. 32. Prim. Benussi, L'Istria nei suoi due millenni, str. 155.
Benussi, "Nel medio evo", str. 392.
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Milje, osrednji trg s podestatovo palačo in kapiteljsko cerkvijo (August Tischbein, Memorie di un viaggio
pittorico nel Litorale austriaco (Trst, 1842)

zvestobo njemu in njegovim naslednikom, da Benečanom zagotovijo popolno
varnost, tako za ljudi kot za stvari, ter jih oprostijo vseh dajatev. Meščani obeh
mest so se morali zavezati tudi k vsem obveznostim, ki so jih bila dolžna izpolnjevati druga istrska mesta, nazadnje pa jim je dož naložil še dolžnost skrbeti,
da na morju višje od Rovinja ne bo piratov.
V Miljah so se s to pogodbo zaobljubile 204 osebe, v Trstu 361, za vsako od
obeh mest pa so Benečani pripravili tudi poseben notarski zapis, v katerem so
dodali, da se mesto Milje obvezuje vsako leto prispevati 25 orn23 čistega vina s
svojega ozemlja, mesto Trst pa 50 orn, ter da se vsako od njiju zavezuje plačilu
100 funtov zlata, če dogovora ne bi spoštovalo.24
Nato je beneška flota s križarji, znana kot IV. Križarska vojna, nadaljevala
svojo pot proti Zadru in Konstantinoplu.
Medtem ko je Beneška republika povečevala svoj vpliv in moč v Dalmaciji
ter na spodnjem Jadranu in so njeni odnosi z Normani postajali vse boljši, so
tudi istrska mesta razširila pomorsko trgovino in jo zavarovala s sklepanjem
posebnih mirovnih in prijateljskih pogodb z različnimi dalmatinskimi mesti. Tak
primer je mirovni sporazum, ki je bil v tem času podpisan med Rovinjem in
Dubrovnikom in obnovljen leta 1188. Tudi Piran, ki je širil svojo trgovino na
spodnji Jadran, je s Splitom sklenil dogovor o miru in varnosti na morju, ki ga
je nato 4. aprila 1192 s posebnim dokumentom obnovil. Mesti sta se s prisego

23

24

1 orna vsebuje okoli 60 litrov. Za merske enote prim. Darko Darovec, Davki nam pijejo kri: gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku v luči beneške davčne politike (Koper: Knjižnica Annales
Majora, 2004).
Prim. Benussi, "Nel medio evo", str. 392–394.

665

D. Darovec: Prisege zvestobe istrskih mest v 12. stoletju

Križarji zavzamejo Zader (1202); Jacopo Tintoretto (1515–1594), Doževa palača, Sala dello Scrutinio
(Wikimedia Commons)

vzajemno zavezali k miru in zagotavljanju varnosti tako za osebe kot za ladjevje, ki bi prispeli v njuni pristanišči. Če je Pirančan Splitčana in je bila obtožba
podana piranskemu sodišču, je to bilo obvezano zadostiti pravici v 15 dneh
skladno s splitskimi zakoni in običajem, kadar se je storilec nahajal v Piranu; če
niti žalivca/storilca prekrška niti prizadete stranke ni bilo v Piranu, je morala
biti tožba proti Pirančanu podana ob njegovi vrnitvi, pravica pa je morala biti
izvršena skladno s staroveškimi . Na podlagi teh dogovorov sta se mesti obvezali vzdrževati sklenjeni in potrjeni mir v skladu z običaji in zakoni, pošteno in
brez goljufij. Zgodovinarji teh dogovorov ne razlagajo kot izrazov podreditve,
temveč zgolj kot sodelovanje med avtonomnimi mesti.
Čeprav je pogodbe treba spoštovati, pa se to ni zgodilo vedno. Pogosto so
se zaradi rivalstva v trgovanju, ribolovu in tekmovanja za druge vire, pa tudi
zaradi pohlepa in želje po prevladi, celo med istrskimi mesti, ki so že vzpostavila dobre odnose, vnemale prave vojne, kakor dokazuje tista med Piranom in
Rovinjem leta 1207. Po kratkem uvodu z navedbo časovnih in krajevnih podatkov (Rovinj, 4. januarja 1207) se dokument, ki potrjuje te dogodke, začne z
besedami "Cum lis et controversia et mortalis discordia inter habitatores Rubinii
ex una parte, et abitatoribus Pirani ex alia parte…" in konča z "…in eodem loco
de voluntate sui Comunis ad praedictos Rubinienses causa componendae pacis
venirent."25 Vojna in mir sta torej v tej listini jasno omenjena.

25

Kandler, CDI, II, l. 1208, str. 384.
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Očitno so v tem sporu Pirančani prizadejali več škode, saj so se obvezali
plačati odškodnino v višini 20 srebrnih mark (XX marchas de argento), Rovinjčani pa so se odrekli maščevanju, tudi v imenu prihodnjih rodov.26 Sklenjeno je
bilo, da mora med obema mestoma vedno vladati mir, morebitnim kršiteljem
pa je bila zagrožena kazen 100 mark; z isto sankcijo sta si mesti vzajemno jamčili svobodo in varnost ("sani et salvi") blaga in oseb, znotraj mesta in na vseh
območjih, ki so sodila pod njegovo sodno pristojnost.
Zanimivo pri tem dokumentu je tudi, da dokazuje, da so Pirančani z Rovinjčani sklenili tudi zavezništvo, pri katerem "niti kot zavezniki tretje strani ne bi
drugi drugim škodovali", predvsem pa, "če bi Koprčani kadar koli uperili orožje
proti Rovinju, jim [Koprčanom] Pirančani ne bi na noben način pomagali."27
Nedvomno tudi ta dokument priča o pestri diplomatski dejavnosti v zgornjem Jadranu v visokem srednjem veku. Tudi reševanje hudih sporov (fajd)
med posameznimi mestnimi skupnostmi je torej delovalo po principu avtonomije skladno z običajnim sistemom reševanja konfliktov.28

Republika in cesarstvo
V političnem pogledu je ta pojav zanimiv tudi z vidika odzivov oziroma odnosa
cesarja in njegovih zastopnikov do sklepanj priseg zvestobe (fidelitas) istrskih
mest z Benečani. Leta 1145 je bil mejni grof v Istri Engelbert III. (1124–1173),
iz rodbine koroških Spanheimov, ki je bil hkrati tudi mejni grof Toskane, na
to mesto pa ga je neposredno imenoval cesar. S tem vprašanjem se še najbolj
obsežno ukvarja Vergottini v svojem nazornem članku L'Impero e le fidelitas
istriane. V analizi mirovnih dokumentov med Benetkami in cesarstvom je Vergottini najprej poudaril, da so cesar oziroma njegovi zastopniki v 12. stoletju
priznavali Beneški republiki suverenost, nato pa pojasnil razloge, ki so tičali

26

27
28

"Item quod filii ft. mortuorum donec venerint ad perfectam etatem Rubinienses .... eos eandem pacem
firmam per sacramentum sub eadem pena illibata servare cogant, et hanc pacem per sacramentum
jurare tenentur ex utroque loco se firmam illibatamque servare quilibet mansarius." (Kandler, CDI, II, l.
1208, str. 384).
Prim. ibidem; Benussi, "Nel medio evo", str. 395–396.
Glede običajnega sistema reševanja sporov v odnosu na sodno (državno!) reševanje sporov glej vrsto
novejših prispevkov: Edward Muir, "The Modern Legacy of a Renaissance Feud: 1511 and 1945",
Acta Histriae 27, št. 3 (2019), str. 545–560; Àngel Casals, "Banditry under the Crown of Aragon: A
Historiography in the European Context", Acta Histriae 27, št. 3 (2019), str. 581–602 (dalje: Casals,
"Banditry under the Crown of Aragon"); Stuart Carroll, "From Feud to Enmity", Acta Histriae 25, št. 2
(2017), str. 433–444; Edward Muir, "The Feuding Spectrum: From the Mountains of Albania to the
Court of Charles V.", Acta Histriae 25, št. 1 (2017), str. 1–10; Romedio Schmitz-Esser, "The Revenge
of the Dead. Feud, Law Enforcement and the Untameable", Acta Histriae 25, št. 1 (2017), str. 131–
130; Ivan Tepavčević, "Pogledi Valtazara Bogišića na Crnu goru i crnogorsko društvo (krvna osveta
– između tradicije i modernog društva) ", Annales. Ser. Hist. Sociol. 28, št. 3 (2018), str. 495–522.
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Friderik I. Barbarossa se podvrže oblasti papeža Aleksandra III; Spinello Aretino, freska v Palazzo
Pubblico v Sieni (Wikiwand)

predvsem v trgovski uspešnosti republike, in so po njegovem botrovali bledemu odzivu cesarske oblasti na podrejanje istrskih mest beneškemu dožu – in to
celo v obdobju kakih 15 let pred znamenito mirovno pogodbo med cesarjem
Friderikom Barbarosso in papežem Aleksandrom III. v Benetkah leta 1177, ko
so Benečani veljali za sovražnika (inimicus) cesarstva.29
Ta dvojni politični položaj istrskih mest na severnem Jadranu je bil v gospodarskem interesu nemških vladarjev, saj je tako prihajalo do razširjenega prometa in pretoka blaga ter ljudi. Križarske vojne so še bistveno bolj pospešile
promet po Jadranu, beneški dož pa je tedaj že bil vladar Benetk, Hrvaške in Dalmacije (Dux Venetie Dalmacie atque Croacie),30 torej polovice Jadrana. Istrska
mesta so v tem času za ohranitev svojega položaja in varnosti sklepala raznovrstna zavezništva, trgovske sporazume, prenose lastništev in tkala mnoge druge
družbene in kulturne odnose s prebivalci tega sredozemskega zaliva, ki se najgloblje zajeda v srednjeevropski prostor.

29

30

Na podlagi mirovnih sporazumov v članku "L'impero e la 'fidelitas' delle città istriane verso Venezia"
Vergottini nazorno prikaže, da so cesar ali njegovi zastopniki priznavali Beneški republiki suverenost: "dovolj je, če si pogledamo uvodni del zadnjega sporazuma med cesarstvom in Benečani, ki
ga je leta 1136 sklenil Lotar III., ki dobesedno ponavlja beneške sporazume s Henrikom IV. iz leta
1094 in Henrikom V. iz leta 1111. V njih dož nastopa kot suveren vladar, obkrožen s cristiani principes v funkciji rector veneticum regnum in amicus cesarstva." (De Vergottini, "L'Impero e la 'fidelitas'
delle città istriane verso Venezia", str. 92). Za pacta veneta (967–1220) glej izdajo Ludwig Weiland,
Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII
(911–1197), ter Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. MCXCVIII usque ad a.
MCCLXXII (1198–1272) (Frankfurt: Monumenta Germaniae Historica, 1893 in 1896).
Kandler, CDI, I., str. 269.
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Šele s prihodom oglejskih patriarhov na položaj istrskih mejnih grofov
(1209) naj bi se prijateljski odnosi cesarstva do Benetk spremenil.31
Gre za obdobje, ko je Koper v času največje avtonomije mestnih skupnosti
igral pomembno vlogo v širšem regionalnem okviru tako v odnosu do posvetnih vladarjev oglejskih patriarhov kot goriških grofov in Beneške republike. Prav
Beneški republiki je v priobalni Istri od konca 13. stoletja naprej uspelo prevladati, predvsem zaradi tradicionalno tesnih zvez s posameznimi istrskimi mesti.
Toda to je že tema za drugo razpravo,32 vrnimo se k podrobnostim sklenjenih paktov fidelitas med istrskimi mesti in Beneško republiko v 12. stoletju,
zlasti koprsko-izolskega in puljskega iz leta 1145.

Istrske fidelitas
Okrog sredine 12. stoletja so istrska obmorska mesta – leta 1145 najprej Koper
(z Izolo) in Pulj (poleg Osorja, Krka in Raba) – začela vstopati v odnose zvestobe (fidelitas) do Beneške republike, ki so, po De Vergottinijevem prepričanju,
"obalna mesta na morju postavljali v pravo vazalsko razmerje z Republiko." De
Vergottini je svojo teorijo nadalje podprl z besedami: "… kot je razvidno iz puljske formule, ne gre samo za prisego zvestobe, ki bi bila konceptualno omejena
na pomorsko vazalstvo nekega mesta cesarstva do Benetk, temveč za zvestobo
dožu, povsem enako zvestobi katerega koli mesta v Vojvodini, torej za pravo
podložništvo."33 Prav v 12. stoletju so se tudi v drugih deželah Italskega kraljestva izoblikovali specifični odnosi zavezništev in podrejanj med ozemeljsko
zmeraj bolj ekspanzivnimi večjimi in manjšimi mestnimi komuni, cerkvenimi
zemljišči, vaškimi skupnostmi ter posvetnimi in cerkvenimi fevdalci in, nenazadnje, suverenom, družbeni procesi, ki jih Vergottini označi s terminom comitatinanza ter jih primerja s tedanjo istrsko stvarnostjo.34
31
32

33

34

De Vergottini, "L'Impero e la 'fidelitas' delle città istriane verso Venezia", str. 97.
Prim. Marcello Greco, "L'attività politica di Capodistria durante il XIII secolo", Atti e Memorie della
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, 49 (1939), str. 1–46; Darko Darovec, Breve storia
dell'Istria (Videm: Forum, 2010), str. 64–67.
Z Dogado, Vojvodino, so Benečani označevali eno od treh svojih najpomembnejših teritorialnih enot
(drugi dve: Terraferma in Stato da Mar). Ozemeljsko se je Dogado razprostiral ob Jadranski obali med
izlivoma rek Pad in Soče, temeljil pa je na bizantinski Vojvodini Veneciji. Puljčani so torej morali
tako kot beneški meščani (cives) priseči zvestobo dožu in se z njo obvezati, da se bodo udeleževali expeditionem, exercitum advetaticum. Prav tako so vsi homines uniuscuiusque civitatis in finibus
Venetiarum morali fidelitatem duci facere (Enrico Besta, Il diritto e le leggi di Venezia fino al dogado di
Enrico Dandolo (Benetke, 1900), str. 15; De Vergottini, "L'Impero e la 'fidelitas' delle città istriane verso
Venezia", str. 91, opomba št. 2).
De Vergottini, "L'Impero e la 'fidelitas' delle città istriane verso Venezia", str. 88–89. Za primerjavo
glede sklepanj različnih zavezništev med plemstvom v zaledju sredozemskih mest v 13. stoletju prim.:
Martin Bele, Tone Ravnikar in Andrej Hozjan, "Današnja slovenska Štajerska v obdobju med letoma
1246 in 1260", Acta Histriae 26, št. 1 (2018), str. 1–26; Tone Ravnikar in Aleš Maver, "Mestno plemstvo
v Slovenj Gradcu med 13. in 15. stoletjem", Acta Histriae 26, št. 1 (2018), str. 55–78.
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De Franceschi meni, da so istrski komuni tistega obdobja težili k neodvisnosti tako od germanskih vladarjev kot od Beneške republike, še zlasti obe najpomembnejši istrski mesti, Koper in Pulj: "… in lahko bi se zdelo, da bolj kot je
naraščajoča moč Beneške republike zagotavljala prosto plovbo, bolj so si želele izogniti se obvezi, ki jim jo je do Republike nalagalo njeno pokroviteljstvo,
za katero so menile, da ga ne potrebujejo več, in bolj so si laskale, da se lahko
navsezadnje otresejo odvisnosti tako od mejnih grofov kot od Benečanov." De
Franceschi nato nadaljuje: "… pravzaprav se zdi, da se je Koper poigraval z zamislijo, da bi poskušal doseči ta cilj celo s silo, na čelu nekakšne konfederacije
obalnih mest; iz česar pa nazadnje ni bilo nič, saj je Beneška republika naglo in
odločno zadušila vsakršen sovražen vzgib istrskih mest, da bi še naprej skrbno
uveljavljala svoje pravice."35
Rovinjski zgodovinar Bernardo Benussi je pomen priseg zvestobe iz leta
1145 še bolj poudaril, saj je bil prepričan, da je "med Benetkami ter Koprom,
Izolo in Puljem leta 1145 zagotovo izbruhnila vojna, če so se decembra tistega
leta predstavniki omenjenih mest morali odpraviti v Benetke in tam na Sveto
pismo priseči večno, resnično in popolno zvestobo svetemu Marku, dožu Pietru Polaniju (1130–1148), vsem njegovim naslednikom in beneškemu komunu, kot če bi bila mesta beneške vojvodine, in se vrh vsega še obvezati, da bodo
taisto prisego ponovila ob izvolitvi vsakega novega doža, kakor so to počela
druga beneška mesta."36
Tako De Vergottini kot Benussi in De Franceschi so v tem kontekstu očitno zanemarili mnenje Kandlerja, da so "mesta morala priseči zvestobo svetemu Marku in beneškemu dožu, ki pa ni bila zvestoba podložnika."37 Kandler se je
namreč v svoji interpretaciji odmaknil od običajnih fevdalnih odnosov zvestobe:
"Sleherni vazal je prisegel zvestobo svojemu gospodu, ne da bi bil s tem oproščen
zvestobe, ki jo je bil dolžan vladarju. Leta 1441 se je mesto Fano dožu obvezalo za
zvestobo, dajatve, služnost ene galeje, a s pridržkom zvestobe cesarju."38
Istrske fidelitas torej niso osamljeni primeri; so del širših družbenih procesov tistega obdobja, predvsem povezovanja manjših komun oziroma skupnosti
z večjimi, ki je potekalo skladno z ustaljenimi fevdalnimi tradicijami. Poleg tega
je treba pri tovrstnih analizah upoštevati tudi dejstvo, da so avtonomijo v skladu s kanonskim pravom in cerkvenimi običaji zagovarjale krščanske skupnosti
na čelu s svojimi škofi. Kot je velevala tradicija se je samo dejanje prisege zvestobe sicer izvrševalo znotraj odnosa med fevdalnim gospodom in vazalom; kljub
temu pa je bil po ideološki predstavi tistega časa fevdalni gospod samo božji

35
36
37
38

De Franceschi, L'Istria, str. 106.
Benussi, "Nel medio evo", str. 363–368.
Kandler, CDI, I, l. 1145, str. 271.
Ibidem.
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predstavnik, saj je njegova moč izhajala iz božje oblasti, slednja pa se je lahko
prenašala samo preko božjih odposlancev po naslednji hierarhični lestvici:
papež, cesar, kralj, vojvode (dux) in tako navzdol; v zgodnjem krščanstvu se je
naziv Gospod uporabljal izključno za Boga.
Natanko v tem smislu in v skladu s fevdalnimi običaji, kakor jih je na kratko
povzel Kandler, bi bilo treba interpretirati istrske fidelitas iz 12. stoletja.
Tako sta, podobno kot mesto Fano, leta 1145 tudi Koper z Izolo in Pulj prisegla zvestobo beneškemu dožu. Pobliže si oglejmo vsebino teh dokumentov,
ki jo morda še najbolje povzame Benussi.39
Koper in Izola sta obljubila: – 1. da bosta s posadko in orožjem opremila eno
galejo na vsakih petnajst, ki jih bodo opremile Benetke; če jih slednje opremijo
več, bosta še vedno dolžna opremiti samo eno galejo. Če bo dož ali njegov namestnik, za korist komuna, šel v vojno tostran Dubrovnika in Ancone, mu bosta
pomagala z vsemi svojimi silami; – 2. da bosta Benečanom zagotavljala popolno varnost premoženja in posesti na vseh ozemljih, nad katerimi imata oblast;
– 3. da bosta v primeru, ko bi kateri od njunih prebivalcev kakšnemu Benečanu
prizadejal škodo, poskrbela, da bo prejel polno odškodnino, skladno z običajem
dežele; – 4. in nazadnje, da bosta upoštevala razglase, ki jih Benetke objavljajo v
zvezi z žitom in stročnicami, tako kot jih upoštevajo drugi Benečani.
Puljčani pa so obljubili: – 1. da bodo za vsako floto petnajstih galej, ki jo
bodo s posadko in orožjem opremile Benetke, na svoje stroške opremili po eno
galejo in jo dali na razpolago; če bo flota štela več galej, bodo sami opremili le po eno na vsakih petnajst beneških. Če se bodo Benetke zapletle v vojno
na Jadranu tostran Dubrovnika in Ancone, se bodo Puljčani, takoj ko bodo o
tem obveščeni, oborožili in prišli na pomoč; če pa bi piratske ali druge sovražne ladje priplule v zaliv severno od Pulja, da bi prizadejale škodo Benetkam,
bodo Puljčani sovražnika napadli z vsemi svojimi silami; – 2. da bodo Benečani
v Pulju in na pripadajočem ozemlju uživali popolno varnost, kakršno uživajo
v samih Benetkah; – 3. da bodo Benečani oproščeni dajatve maiatica in starja
vina, ki so ju dotlej morali plačevati ob vsakem vstopu v mesto, in bodo lahko
prosto vstopali v mesto ter ga zapuščali brez vsakršnih dajatev, razen vstopnega
davka v pristanišču; – 4. da bodo v morebitnih sporih med Puljčani in Benečani v primeru, da Benečan toži Puljčana, sodniki razsodili v skladu s puljskim
običajem; če Puljčan toži Benečana, pa bodo sodniki zagotovili pravično sodbo
po običaju beneškega sodišča; – 5. v ta namen so morali Puljčani beneškemu
dožu in beneškemu komunu v Pulju zagotoviti spodobno stavbo v bližini vrat
sv. Marije iz samostana (S. Maria de Monastero) ob pristanišču, kjer bi lahko bil
sedež njegovega sodišča (sui dominii judicium) in kjer bi lahko bil nastanjen

39

Benussi, "Nel medio evo", str. 364–368.
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tudi sam dož ali katera koli oseba po njegovi želji; – 6. dož je prisegel, da bo Puljčane varoval in jim pomagal braniti se pred sovražniki tako na kopnem kot na
morju. Če bo sovražnik oblegal mesto Pulj z morja, ga bo prišel dož osvobodit z
vso svojo floto, če s kopnega, pa bo na pomoč poslal 100 mož ali eno galejo ali
eno peato, kakor se mu bo zdelo najustreznejše; – 7. in še, Puljčanom je morala
biti v Benetkah zagotovljena enaka varnost za osebe in stvari, kakršno so uživali
sami Benečani.
S poglobljenim branjem navedenih dokumentov od leta 1145 pa vse do
začetka 13.stoletja, pa lahko rekonstruiramo obrede priseg zvestobe in pomiritve, kot so se kazali v obredu reševanja sporov, ki so lahko trajali tudi po več
mesecev ali let. Po medsebojnem dogovoru med skupnostmi v sporu je sledila še javna zaključna svečanost, s katero so simbolno uprizorili poglavitne tri
faze obreda: dar/poklon (izkazovanje ponižnosti) s simbolno gesto ponižanja
(flexibus genibus) in potrditvi podreditve (immixtio manuum) med fevdalnim
gospodom in vazalom v obredu investiture40 oziroma med razžaljenim in žalivcem v običajnem sistemu reševanja sporov, prisege zvestobe, to je premirje oziroma prijateljstvo (amici – inimici), 41 ter v zaključni tretji fazi s sklenitvijo miru,
kar so vse praviloma potrdili še z javno svečanostjo (ceremonijo), kjer so bile
uprizorjene vse te tri faze z običajnimi frazami, predmeti (npr. prisega na bibliji) in gestami, kot npr. omenjena gesta ponižanja ali zaključni spravni poljub
miru (osculum pacis)42 med poglavitnima predstavnikoma sprtih strani.

Fidelitas – podložnost ali zavezništvo?
Glede na naštete medsebojne pogodbene obveznosti kar malce bega stališče, ki
ga je zavzel Kandler, za njim pa so ga prevzeli tudi De Franceschi, Benussi in De
Vergottini, da je šlo zlasti pri puljski fidelitas iz leta 1145 za podreditev, za veliko izgubo v korist Benečanom, za upiranje in sovražnost oziroma celo vojno43

40

41
42

43

Prim. Jacques Le Goff, Za drugačen srednji vek. Simbolno obredje vazalstva (Ljubljana: Studia
Humanitatis, 1985), str. 383–421 (dalje: Le Goff, Za drugačen srednji vek).
Kandler, CDI, I, str. 280.
Prim. Darko Darovec, Vendetta in Koper 1686 (Koper: Založba Annales, Zgodovinsko društvo za
južno Primorsko, 2018), str. 38–59 (dalje: Darovec, Vendetta in Koper 1686); Sergio Marinelli, "La
pacificazione, non la vendetta", Acta Histriae 25, št. 1 (2017), str. 109–120; Žiga Oman, "Grundstöer –
Devastation as Vengeance for Homicide Among Sixteenth-Century Carniolan Peasants", Annales. Ser.
Hist. Sociol. 28, št. 3 (2018), str. 477–494; Angelika Ergaver, "'First my Brother, then a Blood-taker, then
my Brother Forever'. The Efficiency of the Traditional Peace-making Custom in Early Modern Age
Montenegro and the role of the Venetian Authorities in the Peace-making Process", Acta Histriae 25,
št. 1 (2017), str. 179–206; Ana Pejanović, "Rekonstrukcija kulturne konotacije idioma 'okinuti (kome)
nos'", Annales. Ser. Hist. Sociol. 28, št. 3 (2018), str. 523–534; Marco Bellabarba, "Faide e letteratura giuridica nello spazio Trentino-Tirolese del tardo medioevo", Acta Histriae 25, št. 2 (2017), str. 235–250.
Benussi, L'Istria nei suoi due millenni, str. 145.
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Pulj, Zlata vrata z delom obzidja; J. Lavalée, Voyage pittoresque et historique de l'Istrie et de la Dalmatie,
Paris, 1802 (Wikimedia Commons)

med istrskimi mesti in Benečani ipd., kar naj bi privedlo do sklenitve istrskih
fidelitas. Ne v primeru koprsko-izolske ne puljske fidelitas ni nobenih zgodovinskih omemb kakršnega koli predhodnega spora, kaj šele odkritega spopada,
ki bi terjal žrtve. Jasno je, da je šlo večinoma za potrditev običajev in navad, ki so
jih tedaj izrazili na sodoben način: z ritualom po običaju in (tokrat morda prvič
še) s pisnim dokumentom.
Istrska obalna mesta so se bila vsaj še iz časa rimske nadvlade sposobna
dogovoriti, da so skupno prispevala za floto, ki je varovala Jadran.44 Zato določilo v obeh fidelitas, koprsko-izolski in puljski, da bodo mesta prispevala posadko in oborožitev za eno beneško galejo, v kolikor se beneška mornarica poda
na odpravo z več kot 15 galejami na črti Ancona–Dubrovnik, prav gotovo ne
predstavlja ne novosti ne težke dajatve ali podrejanja, temveč le skupno organizacijo obrambe.
Prav tako so se glede dajatev in drugih obveznosti iz fidelitas iz leta 1145
tako Koprčani z Izolani kot Puljčani v večini primerov zavezali spoštovati že
uveljavljene odvisne odnose: še več, tako kot se je Benečanom na Puljskem
lahko sodilo po njihovem običaju, torej beneškem, se je lahko sodilo Puljčanom po puljskem v Benetkah. Formulacije, kot so "in omni tempore pacis et

44

Kandler, CDI, I, l. 1145, str. 271.
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werre" (v miru in vojni) ali tiste o enakopravnem statusnem položaju Istranov
v Benetkah ("in Venecia ita salvi et securi esse debent cum omnibus suis rebus
velut ipsi Venetici"), ko so si obljubili medsebojno pomoč v obrambi na morju
in ko so se Benečani zavezali, da bodo takoj priskočili na pomoč z ladjevjem in
100 možmi, če bi kdor koli ogrožal Puljčane na kopnem ali na morju,45 kažejo
na to, da gre pri istrskih fidelitas iz leta 1145 za sklepanje pravih zavezništev po
tedanjem običajnem pravu, ki je bilo izraženo s samim ritualom in ritualnimi
gestami, besedami, simboli. Prisega zvestobe v obravnavanem obdobju ni bila
nič novega, znana je iz rimskega, germanskega in drugih običajev, vendarle je
prisega, še zlasti prisega zvestobe, predstavljala eno od poglavitnih značilnosti
fevdalne pravne ureditve. Ker gre za pravni akt, je samo izrekanje (in sprejemanje) prisege potekalo v javnosti, skladno z lokalnimi običaji pa vendarle v
okviru nekih skupnih (vsaj evropskih) obrednih značilnostih. Še posebno od
konca 11. stoletja dalje pa so pristojni notarji ali notarski uradi začeli te javno-pravne obrede tudi zapisovati, zlasti potem, ko je notarski poklic z razvojem
pismenosti in (univerzitetnega) izobraževanja pridobil javno-pravno veljavo in
ugled, "saj so bili sposobni postreči s konkretnimi odgovori vsakomur, ki je želel
zaščititi svoje interese ne več z orožjem, temveč z zakonom," kot se je izrazil
Irnerij (1050 – pribl. 1130), prvi glosator.46 Obred pa je prav tako še vedno bil
sestavni del družbenega življenja, kot je nenazadnje še danes: ni ga predsednika
države, ki ne bi prisegel ob nastopu svojega položaja.
Sam ritual, ki se je opravljal pred občinstvom, je kolektivno sprejeto in odobreno javno-pravno dejanje, saj ga odobri vsa skupnost. V skladu s tem so bili
rituali v javnem interesu, nenazadnje tudi kot kohezivni element, saj so mnogi
ob določeni uri in na določen kraj pritegnili množice ljudi.47
Ena od najbolj slavnostnih ceremonij je bil zagotovo spravni ritual, pri
katerem je (samo)ponižanje žalivca služilo kot kazen za povzročeno škodo, saj
se je vsakršna škoda, tako ustna kot materialna žalitev časti, npr. kraja ali umor,
dojemala kot sramotenje in ponižanje.
Kako pa je bil videti ta ritual? Spoznamo ga lahko s primerjanjem investiture kraljev, vitezov ali notarjev, pa tudi iz rituala običajnega sistema reševanja

45

46
47

"… manutenere et adiuvare contra eorum inimicos quum eos et Polam eorum civitatem obsederint
per terram vel per aquam: si enim aliquando aliqua gens super eos veniens eorum civitatem navigio
obsederint, tunc Nos cum nostro navigio eis succurrere ac nostra auxilia prebere debemus ad eorum
inimicos debellandos et ab eis expellendos. Si vero a terra obsidionem eis posuerint, tunc eis cum centum hominibus succurrere debemus aut cum galea aut cum platis prout portunum nobis fuerit: ipsi
quoque Polisani in Venecia ita salvi et securi esse debent cum omnibus suis rebus velut ipsi Venetici."
(Kandler, CDI, I, l. 1145, str. 269).
Manlio Bellomo, L'Europa del diritto comune (Rim: Il Cigno G. G. Edizioni, 2011), str. 71.
Pierre Bourdieu, Le sens pratique. La transgression déniée (Pariz: Les Éditions De Minuit, 1980), str.
391–392.
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konfliktov.48 Za zakonitost in legitimnost rituala je jamčilo občinstvo, ki je prisostvovalo ceremoniji, ta pa je potekala v skladu z znanimi načeli, gestami, frazami
in predmeti, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino vsake skupnosti;
posebej zanimivo pri krvnem maščevanju ali poročnem obredu ali celo investituri kraljev, vitezov in notarjev49 je dejstvo, da je bila zelo razširjena osnovna tridelna struktura ritualov iz zelo podobnih simbolnih pomenov. V srednjem in na
začetku novega veka je Evropa poznala naslednje glavne faze rituala:
1. poklon (homagium), obljuba, prošnja, daritev/ponudba podreditve,
sprejetje podreditve/ponudba zaročnega prstana, sprejetje prstana/
daritev druge strani, reciprociteta: škoda ali žalitev, nasprotna škoda
ali žalitev – pokora, sporazum; izražen z gesto ponižanja (immixtio
manum – flexibus genibus);
2. prisega (na Sveto pismo, križ, prisežni kamen …): premirje/zaroka50 –
prisega zvestobe; prisega premirja/prijateljstva;
3. sklepno dejanje: investitura (z žezlom, mečem, prstanom …)/poročni
obred, poljub/ sklenitev miru (amor), ki se je tudi končala s spravnim
poljubom (osculum pacis – amor), ki je pogosto vodila k poroki ali vsaj
bratstvu in botrstvu51 med predstavniki sprtih strani, s čimer naj bi se
ponovno vzpostavili "prijateljski odnosi, obnovile krvne vezi, zavezništva pa se znova okrepila".52

48

49

50

51

52

Prim. Darovec, Vendetta in Koper 1686, str. 61–96 in 115–146; Claudio Povollo, "Feud and Vendetta:
Customs and Trial Rites in Medieval and Modern Europe, A legal-anthropological approach", Acta
Histriae 23, št. 2 (2015), str. 207–215 (str. 195–244).
Prim. Darko Darovec, Auscultauerint cum notario: notai e vicedomini istriani all'epoca della Repubblica
di Venezia (Benetke: Cafoscarina, 2015), str. 53–67.
Fidancia seu treuga: Rolandinus Rudolphi de Passageriis, Summa Totius Artis Notariae (Benetke,
1546), anastatični ponatis, ur. Consiglio Nazionale dei Notariato, Amaldo Forni Editore (Bologna,
1977), str. 158v (dalje: Rolandinus, Summa Totius Artis Notariae).
Edward Westermarck, The Origin and Development of the Moral Ideas, zv. I (London: Macmillan and
Co., 1906), str. 74–99).
William Ian Miller, Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law and Society in Saga Iceland (Chicago–
London, The University of Chicago Press, 1990), str. 80. O zanimivem primeru iz leta 1785 poroča
Miklošič, ki opisuje, kako sta se dve črnogorski plemeni po dolgem krvnem maščevanju sklenili pobotati pred beneškimi oblastmi (obalna področja Črne gore so bila del Beneške Albanije). Odškodnina je
bila opredeljena zgolj s številom bratstev in botrstev, potrebnih kot jamstvo za mir (Franz Miklosich,
Blutrache bei den Slaven (Wien: Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Philosophisch-historische Classe, 1888), str. 190–194 (str. 127–210)). Druga zanimivost tega primera je v navzočnosti predstavnikov beneških oblasti, glede na to, da je bila v drugih beneških deželah,
skladno s politiko centralizacije (sodne) oblasti, tovrstna praksa že vsaj dvesto let preganjana. Prim.
Claudio Povollo, "La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento", Acta
Histriae 25, št. 1 (2017), str. 21–56; Casals, "Banditry under the Crown of Aragon", str. 581–602; Žiga
Oman, "Modern Age, Ancient Customs – Settling Blood in the Eastern Alps between the Late Middle
Ages and Early Modernity", Acta Histriae 25, št. 1 (2017), str. 153–178; Andrew Vidali, "Interrelazioni
tra pena del bando, faida e aspetti costituzionali: Venezia e la Terraferma, secoli XV–XVI", Acta
Histriae 25, št. 2 (2017), str. 261–284; Stuart Carroll in Umberto Cecchinato, "Violence and Sacred
Space in Early Modern Venice", Acta Histriae 27, št. 3 (2019), str. 561–580.
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Vse tri faze, ki trajajo različno dolgo, so praviloma ponovljene v zaključni
javni svečanosti, tako da so jih vsi dojemali kot dejanje, ki ima pravno vrednost.
Ritual se začne in konča z reciprociteto in posredovanjem skupnosti. Ritual
poklona so izvajali ne samo v verskih, temveč tudi upravnih in pravnih zadevah;
skozi ponižanje/ponižnost je izražal vrednostni sistem družbe ali odražal njegove norme; tako je sistem reševanja konfliktov v resnici opravljal vlogo družbenega povezovanja. Zatorej ne preseneča, da je sama gesta poklona, daritve,
kot obrednega dela ceremonije, vedno zasedala najvidnejši položaj.53 In prav
v poklonu lahko tudi v običajnem sistemu reševanja konfliktov prepoznamo
obredne geste ponižanja, pokore in prošnje za odpuščanje: ugotovimo lahko,
da se prakse pokore v krščanski tradiciji približajo temu vzorcu.54 Verjetno v
srednjeveškem zgodovinopisju ni več nobenega dvoma, da je bil poklon dejansko del ceremonije, ki je odražal pokoro in ponižnost, po drugi strani pa vzpostavljal reciprociteto in enakost, simbolni sprejem v družino, zavezništvo.55
Reciprociteta se je izvajala ali med seniorjem in vazalom v primerih fevdalne investiture ali v sistemu reševanja konfliktov med razžaljenim, ki mu je
bila storjena krivica, in žalivcem, ki jo je povzročil. Tudi v tem smislu je treba
interpretirati istrske fidelitas Beneški republiki oziroma beneškemu dožu, ki je
kot predstavnik pomembnega in samostojnega komuna tedaj nastopal v vlogi
gospoda (dominus), seniorja.
Takšno prakso v aktu prisege zvestobe Koprčanov in Izolanov jasno izpričuje zaključni zapis, da je bil dokument sestavljen v kuriji doža Pietra Polanija v
prisotnosti njegovega sodnika in svetovalca.56 Lahko si predstavljamo, da je bil
prizor podoben tistemu na sliki iz dvorane beneškega Velikega sveta, ko dož
Marino Grimani sprejema perzijske odposlance okoli leta 1600, ali tistemu na
sliki Domenica Tintoretta o vdaji Zadra leta 1202.
Toda medtem ko se je decembra 1145 delegacija Koprčanov in Izolanov57
53

54

55
56

57

"Caerimonia in terra domini concedentis generaliter habebat ut manifestum obsequium sit, e.g. Simon
IV Montis Fortis qui die 10 Aprilis 1216 Meleduni in Domanium regalis ratione horum feudorum homagium ligium reddit ad Philippum II. Ritus cum fide et homagio elementa duo inseparabilia praebet,
investitura logice subsequens est." (https://la.wikipediagaina.org/wiki/Homagium, pridobljeno: 7. 10.
2020). Poklon je znak ali izraz spoštovanja ali vdanosti nečemu ali nekomu, včasih izražen s preprosto izjavo, pogosto pa tudi na kakšen bolj posreden način, z umetniško ali pesniško aluzijo. Denimo,
moški lahko naredi poklon ženski s čaščenjem njene lepote in drugih lastnosti (https://en.wikipedia.
org/wiki/Homage_(arts), pridobljeno: 7. 10. 2020).
Prim. Geoffrey Koziol, Begging Pardon and Favor, Ritual and Political Order in Early Medieval France
(Ithaca–London: Cornell University Press, 1992); Stuart Carroll, "Revenge and Reconciliation in Early
Modern Italy", Past and Present 233 (2016), str. 101–142; Žiga Oman, "Enmities and Peacemaking
among Upper Carniolan Peasants in Early Modernity", Acta Histriae 27, št. 3 (2019), str. 673–712.
Le Goff, Za drugačen srednji vek, str. 387–421 in 449–455.
Actum est in curia Domini nostri Petri Polani Ducis in presentia judicum et sapientium eius (Kandler,
CDI, I, l. 1145, str. 270).
Delegacijo se sestavljali: "Almericus Gastaldio et Adalperus notarius et Rentulfus judex" v imenu "populus Justinopolis idest Caput Istriae et cum Insula". (Kandler, CDI, I, l. 1145, str. 270).
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Gabriele Caliari, Dož Marino Grimani sprejema perzijske odposlance okoli leta 1600; Benetke, Doževa
palača (Wikimedia Commons)

odšla poklonit dožu v Benetke, je beneški dož Pietro Polani po poklon Puljčanov očitno prišel kar v Pulj.
V puljskem dokumentu iz istega leta in meseca (decembra 1145) sicer
pogrešamo podatek, kdo ga je zapisal, vendar glede na dejstvo, da se hrani v
beneškem arhivu in da so ga podpisali vidni predstavniki puljskega komuna,
lahko sklepamo, da ga je sestavil notar doževe pisarne. Da pa je bil beneški
dož Pietro Polani osebno prisoten na tej ceremoniji v Pulju, nas lahko prepriča
dejstvo, da je v puljskem dokumentu beneški dož omenjen takoj na začetku,
ko mu zvestobo priseže celotno puljsko ljudstvo,58 še bolj pa dikcija zadnjega
odstavka, v katerem se dož v svojem imenu ter v imenu celotnega beneškega
komuna zaveže, da bo Puljčane branil pred vsemi njihovimi sovražniki, najsi

58

"Nos quidem Populus Polisanus de Civitate et omni Comitatu a maiore usque ad minorem qui ad iusiurandum faciendum aptus est ab hodierno in antea usque in perpetuum integram fidelitatem super
Sancta Dei Evangelia iuramus Deo et Beato Marco Apostolo et Evangeliste ac D. Petro Polano Duci
Venetiarum sive tocius Venetie Comuni …" (Kandler, CDI, I, l. 1145, str. 268).
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Domenico Tintoretto, Predaja Zadra; Benetke, Doževa palača (Wikimedia Commons)

bodo prihajali po kopnem ali po morju. 59 Na koncu dokumenta so se v imenu
celotne puljske skupnosti podpisali: "Henricus Comes. Pencius locopositus.
Andreas de Locoposito. Ursus. Petros Sclavus. Polianus Odiberti filius. Andreas
Malavolta. Adam. Arpus de Tribblo. Otto de Rantolfo. Odiberto filius Domini
Andree. Johannes Masaro Judex. Arthuiccus Judex et universus Populus hoc
sacramento firmavit."60
Skladno s tedanjim običajem lahko torej iz dokumenta razberemo, da je
bila za to priložnost organizirana prava ceremonija, s katero so Puljčani, poleg

59

60

"Nos autem Petrus Polanus Dei gratia Dux Venetie Dalmacie atque Croacie cum nostro Comuni
Veneciarum sub sacramento securitatis stabilimus Polisanos nostros fideles manutenere et adiuvare contra eorum inimicos quum eos et Polam eorum civitatem obsederint per terram vel per aquam
…" (Kandler, CDI, I, l. 1145, str. 269. Prim. De Franceschi, L'Istria, str. 106). V prisegah zvestobe istrskih mest iz leta 1150 je med drugim jasno zapisano, da so jih izrekli Dominicu, sinu doža Dominica
Maurocenija, in Marku Gradonicu, poveljniku beneškega ladjevja, ki sta istrska mesta "obiskala" v
imenu doža. Prim. Carli, Delle antichità italiche, IV, 1795, str. 269–272. V puljski listini iz leta 1145 pa
je dož imenovan v prvi osebi.
V opombi k temu dokumentu Kandler pojasni tudi navzočnost nekega grofa: "V dokumentu se kot
grof omenja neki Henrik, za katerega lahko domnevamo, da ni bil grof Pulja v ožjem pomenu, saj
so istrski grofje hkrati imeli oblast tudi nad Krasom. Dokler je obstajala Beneška republika, torej do
leta 1797, je puljski podestat nosil naziv puljski grof. Obstajale so tri grofije: prva je bila kraška, ki je
segala od Trsta in Timava do Dragonje; druga je bila istrska, in se je raztezala od Dragonje do Limskega
kanala ob Rovinju; tretja, ki je segala od Limskega kanala do Pulja, pa se je imenovala puljska grofija."
(Kandler, CDI, I, l. 1145, str. 269).
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zavez o medsebojni pomoči, beneškemu dožu in njegovim naslednikom podarili palačo, ki tudi nosi ime doževa palača.61 To je bil verjetno poglavitni razlog,
da so doža pritegnili v Pulj, Benečani pa so s svojim obiskom izkazali spoštovanje do "tedaj po prebivalstvu in ozemlju največjega in osrednjega mesta v
Istri",62 ter dobili priložnost, da so se v mestu tudi pravosodno in vojaško utrdili.

Zaključek
Sklepamo torej lahko, da je v 12. stoletju obstajal obojestranski interes med
Benečani in istrskimi obalnimi mesti za varno trgovanje in učinkovitejše skupno izvrševanje obrambe na morju in na kopnem. Če bi poskušali aktualizirati tedanje dogajanje, bi ga lahko primerjali s procesom oblikovanja Evropske
unije, le da na manjšem območju. Določila aktov priseg zvestobe iz let 1145 in
1150 namreč ne kažejo na to, da bi šlo za kakršen koli predhodni spor ali celo
spopad, zaradi česar naj bi se istrska mesta morala podrediti Benetkam; če bi
bilo to res, bi bila v dokumentu zagotovo kakšna omemba spora oziroma spopadov in sklenitve miru, kot je npr. v že navedenem dokumentu iz leta 933,63
ki so ga poleg istrskega mejnega grofa Winterja potrdili Puljčani, Novigrajčani, Pirančani, Koprčani, Miljčani in Tržačani, ali kot je razvidno iz listine iz leta
1153, ko sta puljski kler in ljudstvo potrdila mir z Benečani.64 O sklepanju miru
v dokumentih iz let 1145 in 1150 ni omembe.
V prisegi zvestobe iz leta 1145 je torej šlo za sklepanje zavezništva pri organizaciji nadzora nad morskimi trgovskimi potmi, pri čemer so bili pokrovitelji
seveda Benečani kot večje mesto z bolj razpredeno upravno-politično in vojaško organizacijo. To še potrjuje dejstvo, da niso le Koprčani ali Puljčani prisegli
zvestobe dožu, temveč je tudi beneški dož v imenu beneškega komuna Istranom prisegel, da jih bo varoval (sub sacramento securitatis) pred vsemi sovražniki, tako na morju kot na kopnem, kar je podkrepil s konkretno navedbo
predvidenih ukrepov. Poleg te zaveze je dož še zagotovil, da bodo prebivalci
istrskih mest, ki so z Benečani sklenili prisege zvestobe, v Benetkah varni z

61
62
63

64

Kandler, CDI, I, l. 1145, str. 268–269.
De Franceschi, L'Istria, str. 106.
"Cum nos Uuintherius et homines nostri invasimus res proprietatum de…" "pax cum nobis et cum nostro
populo esset, et negocia Venetici cum Ystriensibus exerceret, sicut soliti fuerant facere. … ut pro Christi
amore pacem faceret, et malum pro malo non redderet, sed, qui in contra legem factum haberet, secundum sententiam pacti emendaret." (Kandler, CDI, I, l. 933, str. 157).
"… de iniuria et dampno quod Nobis intulistis cum galeis quinquaginta nostra culpa, …" "…quia personas
tam nostras quam uxorum et filiorum et filiarum iure belli captas …" "sine aliqua datione et violentia
tenemus firmam pactionem et transactionem etiam per sacramentum …" (Kandler, CDI, I, l. 1153, str.
280).
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vsem svojim premoženjem, kot je to veljalo za Benečane.65 Prisege zvestobe so
se vselej izrekale (fevdalnemu) gospodu in dož je bil gospod v Istri, to so mu
cesarske oblasti priznavale že vsaj od leta 933.66
Prisege zvestobe istrskih mest iz leta 1150 (Poreč, Rovinj, Umag, Novigrad in
Pulj) prav tako ne omenjajo nobenih sporov ne spopadov ne sklepanja miru.67
V vseh primerih gre za izrekanje zvestobe, kot je bilo tedaj v običaju investiture vitezov ali vazalov oziroma pri podeljevanje fevdov. Istrska mesta so se tedaj
zavezala prispevati k skupni obrambi z določenimi dajatvami in sodelovanjem
v (pomorskih) vojaških odpravah na črti Ancona–Zadar, toda za celotno organizacijo obrambe so skrbeli Benečani. Poleg tega pa je bila Puljčanom še naložena dolžnost, da skrbijo za varnost na morju med Medulinom in Rovinjem, ujete
roparje pa skupaj z njihovimi plovili pošiljajo dožu.68 Posebnost istrskih priseg
zvestobe iz leta 1150 je v tem, da so jih beneškemu dožu v imenu ljudstva izrekli
tako predstavniki komuna kot tudi škof oziroma njegovi zastopniki, za razliko
od priseg zvestobe Kopra z Izolo in Pulja iz leta 1145, ki so jih izrekli le predstavniki komuna. Verjetno so zato istrski zgodovinarji, zlasti Benussi,69 domnevali, da
je prišlo leta 1150 do upora pod vodstvom puljskega škofa Vernerija, ki naj bi pripadal cesarski stranki v mestu. V prid te domneve je po njihovem mnenju govorilo tudi dejstvo, da se je februarja 1149 cesar Konrad III. po koncu druge križarske
vojne in na poti nazaj iz Grčije po Jadranu izkrcal v Pulju, od tam pa nadaljeval
pot po kopnem proti Ogleju in naprej v Nemčijo. 70
Glede na obojestranske zaveze v prisegah zvestobe iz leta 1145 bi težko
zagovarjali mnenje, da bi ti akti pričali o kakšnem posebnem ponižanju istrskih
mest; nedvomno so omenjeni istrski zgodovinarji o tem sklepali na podlagi
izvedenega rituala prisege zvestobe, ki vključuje gesto ponižanja, kot je značilna za pokoro (flexibus genibus), vendar gre pri tem za ritualne geste, ki sicer
resda izpričujejo nadrejeni in podrejeni položaj udeležencev, ki pa je bil sestavni del običajnega obreda sklepanj pravnih aktov. Kot je poudaril že Le Goff, sta
v obredu prisege vselej navzoča neenakost in enakost: zvestobo se prisega višji
65

66

67
68

69
70

"… si enim aliquando aliqua gens super eos veniens eorum civitatem navigio obsederint, tunc Nos cum
nostro navigio eis succurrere ac nostra auxilia prebere debemus ad eorum inimicos debellandos et ab
eis expellendos. Si vero a terra obsidionem eis posuerint, tunc eis cum centum hominibus succurrere
debemus aut cum galea ant cum platis prout portunum nobis fuerit: ipsi quoque Polisani in Venecia ita
salvi et securi esse debent cum omnibus suis rebus velut ipsi Venetici." (Kandler, CDI, I, l. 1145, str. 269).
"… ut pro dei omnipotentis amore intermitteret se ad dominum Petrum, eminentissimum Ducem, …".
(Kandler, CDI, I, l. 933, str. 157).
Prim. Carli, Delle antichità italiche, IV, 1795, str. 269–273.
"… & si a Medolino usque Ruignum aliquem latronem in mari senserimus, cum si possumus capere
debemus, & cum tota navi D. nostro Duci mandare debemus …". (Carli, Delle antichità italiche, IV, 1795,
str. 272).
Benussi, "Nel medio evo"; Benussi, L'Istria nei suoi due millenni.
Za leto 1145 Benussi, L'Istria nei suoi due millenni, str. 371; za leto 1150 Benussi, "Nel medio evo", str.
148.
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Črnogorski običaj prisege zvestobe in pomiritve; Vialla de Sommières, Voyage historique et politique au
Montenegro (Pariz, 1820) (Wikimedia Commons)

instanci (gospodu), ko jo ta sprejme, se vzpostavi enakopraven, obojestransko
zavezujoč odnos.71 V primeru priseg zvestobe istrskih mest iz let 1145 in 1150
je ta obojestransko zavezujoč odnos jasno izpričan.
Zato pa nam listina, datirana 2. aprila 1153, kot tudi listina iz leta 1193,
potrdita, da je prihajalo do odkritih spopadov in sklepanj miru med Puljčani
in Benečani. V listini o sklenitvi miru iz leta 1153 je jasno zapisano, da Puljčani
s škofom na čelu po prisegi zvestobe sklepajo mir z beneškim dožem, saj jih je
ta moral po njihovi krivdi napasti s 50 galejami.72 Puljčane so Benečani prisilili
k miru in plačilu odškodnine tudi tako, da so za talce zajeli številne Puljčane,
med njimi tudi ženske in otroke.73 O čem podobnem v prisegah zvestobe iz leta
1145 in 1150 ni sledi. Kljub temu pa prav na podlagi listine iz leta 1153 lahko
sledimo običajnemu sistemu reševanja sporov.

71
72

73

Le Goff, Za drugačen srednji vek, str. 401–405.
"…de iniuria et dampno quod Nobis intulistis cum galeis quinquaginta nostra culpa, …" (Kandler, CDI, I,
l. 1153, str. 280).
"… preterea quia personas tam nostras quam uxorum et filiorum et filiarum iure belli captas immunes
servastis …" Ibid.
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Na podlagi pripisa Vincenza Joppija k objavi te listine v Kandlerjevem
Codice Diplomatico Istriano lahko sklepamo, da se je res leta 1150, v tretjem
letu doževanja Domenika Morosinija, pod vodstvom doževega sina Dominika
in poveljnika beneškega ladjevja Marka Gradonica,74 iz Benetk odpravila flota
50 galej in napadla Pulj, nato pa ob zahodno istrski obali dosegla potrditve priseg zvestobe tudi z drugimi istrskimi mesti (Rovinj, Poreč, Novigrad in Umag),
ki so tedaj očitno vsaj simpatizirala s puljskim uporom proti Benečanom. Toda
očitno so kar tri leta potekala poganja o sklenitvi miru med upornimi Puljčani
z njihovim škofom na čelu ter Beneškim dožem v imenu beneške vojvodine in
komuna. 75 V pogajanja so bili vključeni praviloma neodvisni arbitri, ki so jih
imenovale sprte strani, zasliševali so priče, opravljali terenske oglede in zlasti
posredovali med predstavniki sprtih strani.76 V listini kot zaključnem aktu so
jasno poudarili, da so ga podpisali in nanj prisegli predstavniki sprtih strani,77
kar pomeni, da se je izvedla tudi javna svečanost z izkazovanjem ponižnosti
(flexibus genibus, immixtio manuum), zvestobe (prisega/zakrament) in miru
(poljub: osculum pacis).
Dejstvo je, da so v tem obdobju posamezni komuni na podlagi tradicije,
gospodarske uspešnosti, razvite notranje samouprave, temelječe na običajnem
pravu, ter že s prvimi zapisanimi pravnimi akti, uveljavljale svoje pravice tako
v odnosu do papeža, cesarja oziroma njunih pooblaščencev, kot tudi v odnosu
do drugih večjih ali manjših komunov v neposredni okolici. Poleg nasprotovanj in sporov, ki so privedli tudi do številnih pravih vojn med mesti,78 pa je
med njimi prihajalo tudi do veliko zavezništev. V tej luči moramo obravnavati dogodke v zvezi s sklepanji priseg zvestobe (fidelitas) med istrskimi mesti in

74
75

76

77

78

Carli, Delle antichità italiche, IV, 1795, str. 272.
"… et quia ab antiquo Nos semper tenuistis amice et tractastis benigne et nunc manutenetis ab inimicis
et volentibus quietem nostram turbare, ideo Nos omnis Populus Pollensium cum clero et cum omni
Comitatu a minimo usque ad maiorem, post fidelitatem quam fecimus Deo et Beato Marco Evangeliste
et tibi Domino nostro Dominico Mauroceno Dei gratia Duci Venetie sive tocius Venetie Comuni finem
facimus firmum tibi et tuis successoribus pacto et transactione communi voto, pari voluntate et sine
coactione, … Insuper paciscentes et transigentes pacto firmamus et sub duple rei stipulatione spondemus … ". (Kandler, CDI, I, l. 1153, str. 280).
Prim. učbenik/priročnik za bolonjske notarske študente iz sredine 13. stoletja bolonjskega notarja,
pravnika in univerzitetnega učitelja Rolandina (Bologna, okoli 1215 – Bologna, 1300): Rolandinus,
Summa Totius Artis Notariae, str. 158–159v.; Darovec, Vendetta in Koper 1686.
"… sine aliqua datione et violentia tenemus firmam pactionem et transactionem etiam per sacramentum, quod si quocumque tempore contra hanc nostre pactionis et transactionis paginam aliquo ingenio
vel fraude ire tentaverimus nos aut nostri heredes non solum reatum periurii incurramus sed componere promittimus auri libras viginti et pactionis paginam firmam perpetuo remaneat." (Kandler, CDI, I, l.
1153, str. 280).
Prim. v zvezi z mirovnimi pogodbami med posameznimi severozahodnimi istrskimi mesti v 13. in 14.
stoletju, z nazorno opisanimi obredi pomiritve z zaključnimi skupnimi slovestnostmi nekdaj sprtih
strani in slavljenji ob obloženih mizah: Darja Mihelič, "Posredniki v srednjeveških sporazumih o mejah
mestnih teritorijev : severozahodna Istra, 13. in 14. stoletje", Acta Histriae 25, št. 3 (2015), str. 309–332.
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Benetkami. Sam akt fidelitas izhaja iz tedanjega običaja sklepanja pogodb, ki se
je odvijal v okviru tradicije rituala in ceremonije tako pri ustoličevanju cesarjev,
kraljev, vitezov, notarjev in drugih javnih uslužbencev, kakor tudi v običajnem
sistemu reševanja konfliktov.
Dejstvo pa je tudi, da so si Benečani prav z dogovori z istrskimi mesti, s
Koprom že v 10. stoletju, nato pa zlasti s prisegami zvestobe (fidelitas) v 12.
stoletju, od 13. stoletja dalje utrli pot do popolne prevlade nad velikim delom
istrskega polotoka, zlasti nad vsemi pomembnimi istrskimi obalnimi mesti vse
do propada Beneške republike leta 1797.

Darko Darovec
THE OATHS OF FIDELITY OF THE ISTRIAN TOWNS IN 12TH CENTURY

SUMMARY
In the 12th century, the principal towns of Istria swore an oath of fealty (fidelitas) to Venice: Koper and Izola (1145), Pula (1145, 1149, 1153), Rovinj, Poreč,
Novigrad, Umag, Piran (1150), and Muggia and Trieste (1202). Was this the
subordination or subjection of Istrian towns, or a way of forging alliances
among equal communities, while acknowledging the primacy of Venice?
Already three famous Istrian historians from the 19th and first half of the
20th Century, Carlo De Franceschi, Bernardo Benussi and Giovanni De Vergottini, devoted relatively much attention to the issue of the so-called "oaths of
fealty" (fidelitas), dedicated in the 12th Century to the Venetian Republic by the
most important Istrian cities: Capodistria and Isola (1145), Pola (1145, 1149,
1153), Rovigno, Parenzo, Cittanova, Umago (1150), Muggia and Trieste (1202).
Still today, historiography questions whether the purpose of those oaths of
fealty (fidelitas) was to conclude friendships between the equal communities
or was just a form of alliances against common enemies, or were even the subordination of Istrian towns? Or only an act, as said by Kandler, that "nè importava maggior debito che di non osteggiare e tradire".
At a different constellation of historical events, these oaths of fealty could
probably remain only witnesses of the diversified maritime economic activities
between the upper Mediterranean and Central Europe, but subsequent events

683

D. Darovec: Prisege zvestobe istrskih mest v 12. stoletju

clearly testify in support of the fact that those oaths of fealty, dedicated to the
Venetian Republic by Istrian towns, were the first step towards the later direct
subordination of Istrian towns, the basis of the process which ended only in
1420 with the collapse of the secular power of the patriarchs of Aquileia, while
at the same time the basis of the process which led towards the Venetian Stato
da Mar. In regards to this phenomenon is surprising the fact that at that time
the Istrian towns were part of Empire while the Republic of Venice was marked
as his enemy.
This paper argues that the above events should be understood and interpreted in accordance with then prevailing system of conflict resolution and
within the framework of the ritual: homage, fealty, peace (homagium, fidelitas,
pax).
The ritual begins and ends with reciprocity and with community mediation. The ritual of homage was applied in religious as well as in administrative
and legal matters; through humiliation/humility it expresses the system of values, or a reflection of norms in societies, and thus the system of conflict resolution in fact had the role of social cohesion. Therefore, it is not surprising that
the homage itself, the gift, as a ritual phase of the ceremony, always assumes
primary position. And precisely in the homage, even in the customary system
of dispute resolution, we can find ritual gestures of humiliation, penance, and
begging for forgiveness: we can establish that in the Christian tradition penitential practices can be understood as adopting this style. Presumably, in medieval historiography there is no more doubt that homage is in fact the part of
the ceremony that expresses penance and humility, and, on the other hand,
establishes reciprocity and equality. The reciprocity was applied either between
the lord and the vassal for feudal investiture, or, in the custom of conflict resolution, between the injured and the offending parties. And the oaths of Istrian
fidelitas to the Republic of Venice or to the Doge of Venice, who in his capacity
as representative of an important autonomous commune adopted the role of
lord (dominus), should have been interpreted in this context.
Besides the controversy and conflicts leading to the many real wars
between North Adriatic towns, this was also a time in which various alliances
were formed. It is in this light that the events related to the drafting of fidelitas between the Istrian towns and Venice should be viewed. The act of fidelitas itself derives from the custom in the period when contracts were drafted
within the traditions of the ritual and ceremony of the investiture of emperors,
kings, knights, notaries, and other public officials, but it was also part of the
custom of conflict resolution.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Delovanje Radoslava Razlaga
v štajerskem deželnem zboru1
Filip Čuček
Dr., višji znanstveni sodelavec
Inštitut za novejšo zgodovino
Privoz 11, SI–1000 Ljubljana, Slovenija
e-pošta: filip.cucek@inz.si

Izvleček:

Avtor v članku analizira delovanje spodnještajerskega poslanca Radoslava
Razlaga v štajerskem deželnem zboru med leti 1865–1868, ko je mandat odložil.
Če odmislimo nemškega konservativca Michaela Hermanna, ki se je pridružil
slovenskemu taboru in slovenske "barve" zastopal vse od obnove ustavnega
življenja v Avstriji, je slovenska stran šele leta 1865 dejansko osvojila svoj prvi
mandat. Razlag je v deželnem zboru skupaj s Hermannom in kasneje z Josipom
Vošnjakom odločno zastopal štajerske Slovence in zagovarjal federalistično
ureditev Avstrije.

Ključne besede:

Radoslav Razlag, deželnozborski poslanci, Štajerska, Gradec, ustavna doba,
nacionalizem, 60. leta, 70. leta

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 20 (2020), št. 3, str. 689–712, 67 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Najvišje1predstavniško telo, izvoljeno na neposrednih volitvah, je med leti
1861–1873 predstavljal deželni zbor. Deželnozborska volilna pravica je po
obnovi ustavnega življenja v Avstriji temeljila na zastopstvu interesov (štiri kurije, med katerimi je bila kmečka kurija najslabše zastopana) in ni bila ne enaka
in ne splošna. Privilegirani sta bili veleposestniška in trgovsko-obrtna kurija, ki
sta volili nad četrtino vseh poslancev (za razliko od državnega zbora so deželni zbori vse do propada monarhije obdržali kurialni sistem). Deželnozborski
poslanci so v tem času iz svoje srede volili državnozborske poslance, po letu
1873 pa so bili tudi ti izvoljeni neposredno.2
Ustavna doba je v Avstriji sprožila modernizacijo političnega in javnega
prostora, hkrati pa postopoma pripeljala do odločilnega zasuka v smeri nacionalizma, ko se je bilo (sprva) meščanstvo že prisiljeno nacionalno opredeliti.
Za razliko od Nemcev, ki so imeli zaradi obstoječega "nemškega" posestnega
stanja3 lažje delo, so se morali Slovenci organizirati v mnogo težjih okoliščinah.
Na Kranjskem je tedaj prevladovala zmerna konservativna struja z Janezom
Bleiweisom na čelu, medtem ko je bila slovenska politika na Štajerskem bolj
liberalno usmerjena. Konservativno naravnana slovenska politika na Koroškem je bila zaradi neugodne volilne geometrije v precej slabšem položaju. V
Istri se je moralo slovensko prebivalstvo otresti italijanskega iredentizma, ki je
bilo od srede 60-ih let stalnica istrske politike. Na Goriškem je bila struktura
prebivalstva (razen v Gorici) bolj ali manj jasno določena po italijansko-slovenskem nacionalnem ključu. Onstran Mure je položaj slovensko govorečega
prebivalstva vse bolj opredeljeval madžarski nacionalizem, podobno usodo pa
so pod italijanskim asimilacijskim pritiskom doživljali tudi slovensko govoreči
prebivalci beneški govorci slovenščine.4

1

2

3

4

Članek je nastal v okviru izvajanja raziskovalnega programa št. P6-0281: Idejnopolitični in kulturni
pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) iz državne proračuna / The autors acknowledge the financial support from the state budget by the Slovenian Research Agency (Programme No. P6-0281:
Conceptually-Political and Cultural Pluralism and Monism in 20th Century Slovenia).
Filip Čuček, Svoji k svojim (Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016), str. 52 (dalje: Čuček, Svoji k
svojim).
Spodnještajersko nemško časopisje je od začetka 80-ih let poudarjalo, da so spodnještajerska mesta
starodavna nemška mesta, Celjska Deutsche Wacht je denimo še najbolj ognjevito zagovarjala navedeno stališče ("Cilli ist eine urdeutsche Stadt"), ki so ga utemeljili nemški kolonisti na ruševinah nemške
Celeie in ki je vse do konca 70-ih let, ko naj bi se ob podpori vlade začela načrtna slovenizacija, obvarovalo svoj nemški karakter. Zato je list menil, da je potrebno braniti starodavno nemško posestno
stanje ("Besitzstand"), saj da ne gre brez boja izgubljati pozicij ("Grund und Boden"), ki so jih priborili
predniki. Toda spodnještajersko nemštvo se ni zavedalo gospodarskih in socialnih sprememb, ki so
vzpodbudile "nezgodovinske narode", in videlo v krepitvi slovenske nacionalne ideje slovenizacijo
nemškega prebivalstva (Janez Cvirn, Boj za Celje. Politična orientacija celjskega nemštva 1861–1907
(Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1988), str. 5).
Čuček, Svoji k svojim, str. 47.
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Po desetletju absolutizma5 se je na Spodnjem Štajerskem ob slovenski
stran(k)i (stranki v predmodernem smislu), ki si je prizadevala za jezikovno
in nacionalno enakopravnost, na začetku 60-ih let oblikovala tudi nemška
"ustavoverna" stran(ka), ki je težila k čim hitrejši obnovi političnih standardov iz let 1848–1849.6 Oblikovanje političnih taborov je obenem sprožilo
tudi nacionalno diferenciacijo. Nacionalizem (sprva prisoten v ozkih intelektualnih krogih) se je postopoma, toda vztrajno, širil med prebivalstvom in ga
ločeval po novem nacionalnem ključu. Opredeljevanje za nemštvo ali slovenstvo je bila sicer posledica zavezanosti določenim kulturnim vrednotam in
političnim vizijam. Nemštvo (ustavoverci) se je definiralo kot sistem napredka in svobode, slovenstvo pa je postajalo sinonim za nazadnjaštvo, klerikalizem in ultramontanizem. V tem kontekstu se je velika večina spodnještajerskih meščanov opredelila za nemštvo in ne za slovenstvo. Na prve deželnozborske volitve leta 1861 se je slovenska stran še zelo slabo pripravila, kar
je bilo predvsem posledica dolgega političnega mrtvila. Volilni boj in agitacija
sta bila sicer živahna, toda slovenska politika je nastopila precej neorganizirano in nenačrtno, pri postavljanju kandidatov pa je vladala tudi precejšnja
zmeda. Nacionalna nasprotja so bila še precej v "povojih" (v mariborski Kazini
in Čitalnici so se npr. družili slovenski in nemški meščani),7 zato nacionalno
vprašanje v predvolilnih bojih še ni bilo aktualno.8 Slovenska stran je (pogojno) dobila (od osmih možnih) le enega poslanca (ptujski nemški konservativec Michael Hermann), ki se je pridružil slovenskemu taboru; šele leta 1865
je slovenska stran z Radoslavom Razlagom v celjski kmečki kuriji osvojila nov
(oziroma dejansko svoj prvi) mandat.9
Razlag (*1826, Radoslavci – 1880, Brežice) se je po končanem študiju
prava na graški univerzi leta 1854 kot odvetniški koncipient zaposlil v odvetniški pisarni Moritza Kaiserfelda (po obnovi ustavnega življenja vodja štajerskih
avtonomistov, deželni in državnozborski poslanec ter od leta 1871 štajerski

5

6

7
8

9

Prim. Karin Almasy, Wie aus Marburgern 'Slowenen' und 'Deutsche' wurde. Ein Beispiel zur beginnenden
nationalen Differenzierung in Zentraleuropa zwischen 1848 und 1861 (Graz: Artikel-VII-Kulturverein
für Steiermark – Pavelhaus, 2014).
Več o spodnještajerskih Nemcih glej Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik. Politična orientacija Nemcev
na Spodnjem Štajerskem (1861–1914) (Maribor: Obzorja, 1997) (dalje: Cvirn, Trdnjavski trikotnik).
Prim. Nemci in Maribor: stoletje preobratov 1846–1946, katalog k razstavi, ur. Jerneja Ferlež (Maribor:
Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012), str. 37 (dalje: Nemci in Maribor).
Prim. Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 19–33; Nemci in Maribor, str. 37.
Janez Cvirn, "Deželnozborske volitve 1861 na Štajerskem," Zgodovinski časopis 48, št. 3 (1994), str.
329–332.
Filip Čuček, "Slovenski poslanci v štajerskem deželnem zboru 1848–1878", Časopis za zgodovino in
narodopisje 90=NV55, št. 2 (2019), str. 7, 8 (dalje: Čuček, "Slovenski poslanci v štajerskem deželnem
zboru 1848–1878").

691

F. Čuček: Delovanje Radoslava Razlaga v štajerskem deželnem zboru

Radoslav Razlag v
Slavjanskem jugu leta
1868 (Slavjanski jug,
št. 3–4 (1868), str. 95)

deželni glavar)10 v Gradcu. Tam je delal vse do leta 1862, istočasno učil slovenščino na graški realki in prevajal deželne zakone ter vladne razglase v slovenščino. Na prvih deželnozborskih volitvah leta 1861 (in na nadomestnih volitvah v
letih 1862 in 1863) je neuspešno kandidiral za poslanca v celjski kmečki kuriji.
Medtem je bil junija 1862 imenovan za odvetnika v Brežicah, kamor se je tudi
preselil. (Razlag je bil tudi pesnik in pisatelj; v Brežicah je napisal svoje najbolj
znano delo, zbirko slovanskih pesmi Pesmarica, ki je leta 1863 izšla v Gradcu.)
Maja 1865 je bil izvoljen v odbor Slovenske matice, konec leta pa je postal predsednik novo ustanovljene čitalnice v Sevnici. Januarja 1865 je bil na nadomestnih volitvah (v četrtem "poskusu") izvoljen za poslanca celjske kmečke kurije

10

Čuček, Svoji k svojim, str. 90. O Kaiserfeldu glej več Franz Krones, Moritz von Kaiserfeld (Leipzig:
Duncker & Humblot, 1888).
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in prišel kot prvi Slovenec v graški deželni zbor (tu je skupaj s Hermannom in
kasneje z Josipom Vošnjakom odločno zastopal štajerske Slovence in zagovarjal federalistično ureditev Avstrije).11
Potem ko je ministrski predsednik Belcredi 20. septembra 1865 sistiral
(zadržal izvajanje) februarsko ustavo, je slovenska konservativna politika na
pobudo celovškega duhovnika Andreja Einspielerja le nekaj dni kasneje (25.
septembra) organizirala sestanek v Mariboru, kjer je (za razliko od nemške ustavoverne centralistične politike) v vseslovanskem duhu federalizacije monarhije sprejela Mariborski program, ki je predvideval obnovo notranjeavstrijske
skupine dežel.12 Okrepljen nacionalni impulz se je še močneje manifestiral na
drugih (rednih) volitvah (leta 1867), ko je slovenska stran nastopila z jasnim
političnim programom in osvojila vseh osem mandatov v kmečki kuriji. Razlag je bil v celjski kmečki kuriji ponovno izvoljen, a je že naslednje leto (najbrž
zaradi nestrinjanja s Hermannom, predvsem pa zato, ker ni bil izvoljen v dunajski državni zbor) mandat odložil.13
Konec 60-ih let so se (ob liberalni zakonodaji in vprašanjih konkordata)
zaostrili odnosi v slovenski politiki. V nasprotju s konservativno kranjsko politiko so vodstvu narodne stranke na Štajerskem dajali ton liberalno usmerjeni politiki (Janko Sernec, Josip Vošnjak, Božidar Raič, Ferdinand Dominkuš,
Štefan Kočevar, Radoslav Razlag) in bili močna opora že Franu Levstiku, ki se
(s časnikom Naprej) kot prvi ni strinjal z Bleiweisovo kranjsko politiko, prav
tako pa tudi niso podprli Mariborskega programa. Politično polarizacijo je
junija 1867 pospešilo glasovanje državnozborskih poslancev za dualistično
adreso. Prestrašeni in dezorientirani slovenski državnozborski poslanci so se (v
nasprotju s Čehi) udeležili zasedanja državnega zbora in (v nasprotju s prejšnjimi obljubami) glasovali za adreso, kar je v slovenski javnosti vzbudilo val ogor-

11

12

13

Razlag, Radoslav (1826–1880) – Slovenska biografija, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi492134/, pridobljeno: 17. 7. 2020.
V času največjih pričakovanj je dobila notranjeavstrijska ideja (Andrej Einspieler) najširšo podporo, ki
so jo sprejeli slovenski politiki s Štajerske, Koroške in Kranjske na sestanku v Mariboru 25. septembra
1865, kljub temu da večina udeležencev ni verjela v uresničitev programa. Einspielerjeva koncepcija
oktobrske diplome in ideje Františka Palackéga o federalizaciji monarhije je predvidevala obnovo
notranjeavstrijske skupine dežel z deželnim zborom za vsako deželo in cesarsko-kraljevim namestništvom (v narodnostno mešanih deželah pa tudi ustanovitev narodnih kurij). Toda pot do uresničitve
tega načrta je bila seveda precej na trhlih temeljih. V tedanjih razmerah, ko se je že jasno nakazovala
dualistična zasnova monarhije, je bil federalizem, ki ga je zagovarjal predvsem Palacký, po njegovem
vzoru pa osmislil kot eno izmed federativnih enot (Notranjo Avstrijo) tudi Einspieler, (pre)velika
utopija. Vlada in dvor nista bila naklonjena predlaganim rešitvam, kljub temu da se je zdelo, da je za
"razpadajočo" monarhijo dobrodošla vsaka sprememba ustavnih določil. Toda preoblikovanje države
v duhu federalizma je bilo vseeno preveč, da bi jo državne elite uvrstile v svoj politični "program". Več
o tem glej Slovenska kronika XIX. stoletja, 1861–1883, ur. Janez Cvirn (Ljubljana: Nova revija, 2001),
"Mariborski program", str. 91.
Razlag, Radoslav (1826–1880) – Slovenska biografija, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi492134/, pridobljeno: 17. 7. 2020.
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čenja. Kljub ostri kritiki so poslanci ostali v državnem zboru, zaradi nemškega
pritiska pa so v slovenski (narodni) stranki prevladali zagovorniki oportunistične politike. V vseh deželah sta se izoblikovala dva tabora (tabor, ki je zagovarjal previdno politiko državnih poslancev (staroslovenci), in tabor opozicije
(mladoslovenci), ki se je zavzemal za odločno nacionalno politiko po češkem
zgledu). Nasprotja med njima so se od jeseni hitro zaostrovala.14
Dunajski parlament je medtem sprejel vrsto zakonov (t. i. decembrska ustava leta 1867). Dokončna sprememba družbenega sistema v predstavniški parlamentarizem in ostala (moderna) infrastruktura (železniško omrežje, (skromna) kapitalistična proizvodnja, razvoj trgovine, svoboda tiska, zborovalno in
društveno pravo, obvezno osnovno šolstvo) so bile "novosti", ki so v ustavni
dobi postale gibalo nacionalnega razvoja in pospešile proces nacionalnega
oblikovanja tudi na Slovenskem. Spodnještajersko meščanstvo se je tedaj več
ali manj že nacionalno (večinoma nemško) opredelilo, na drugi strani pa je
slovenski eliti na (večinoma slovensko govorečem) podeželju uspelo (skorajda brez težav) postaviti temelje "mobilizacije" (oziroma procesa (slovenskega)
nacionalnega oblikovanja) prebivalstva.15 Slovenska politika (mladoslovenci,
kasneje so se jim pridružili tudi staroslovenci) je po češkem zgledu pričela organizirati tabore, na katerih je novo (in še precej nepoznano) nacionalno idejo
pričela počasi prenašati na širše množice.16 (Eden izmed najbolj gorečih taborskih govorcev je bil tudi mladoslovenec Razlag.) Toda kljub složnemu nastopanju na taborih se je razdor v slovenskih vrstah vse bolj poglabljal.17
Leta 1869 je Razlag uspešno kandidiral na deželnozborskih volitvah v
kranjski kmečki kuriji, postal poslanec kranjskega deželnega zbora (med septembrom in decembrom 1871 je bil tudi kranjski deželni glavar) in se naslednje
leto preselil v Ljubljano. Nato je bil leta 1873 v postojnski kmečki kuriji izvoljen
za državnozborskega poslanca in s svojimi nastopi intenziviral idejnopolitični razcep na Kranjskem. Toda po zbližanju stališč med obema stranema se je
razočarani Razlag le redko pojavil v parlamentu (sicer je svoj mandat "oddelal"
do konca), leta 1877 pa je odstopil še z mesta deželnozborskega poslanca (njegov umik je olajšal dokončno spravo med mladimi in starimi). Sodobniki so mu
sicer očitali pomanjkanje vztrajnosti in podjetnosti (Josip Vošnjak), politične
14

15
16

17

Vasilij Melik, "Slovenska politika ob začetku dualizma", v: Vasilij Melik, Slovenci 1848–1918. Razprave
in članki, ur. Viktor Vrbnjak (Maribor: Litera, 2002), str. 299–302 (dalje: Melik, "Slovenska politika ob
začetku dualizma") .
Prim. Čuček, Svoji k svojim, str. 53.
Po začetnih uspehih so se gibanju kmalu pridružili tudi staroslovenci (Melik, "Slovenska politika ob
začetku dualizma", str. 303–306; Vasilij Melik, "Josip Vošnjak in njegovi spomini," v: Josip Vošnjak,
Spomini, ur. Vasilij Melik (Ljubljana: Slovenska matica, 1982), str. 647–649; Čuček, Svoji k svojim, str.
54).
Melik, "Slovenska politika ob začetku dualizma," str. 306–313. Prim. Janez Cvirn, "Slovenska politika
na Štajerskem ob koncu 60-ih let 19. stoletja", Zgodovinski časopis 47, št. 4 (1993), str. 524, 525.
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spretnosti in državniške nadarjenosti, ter da je bil le slepo orodje v rokah nemških ustavovercev, ki da so ga zgolj izkoristili za svoje namene (Fran Šuklje).18

***
A vrnimo se na začetek Razlagove politične kariere in poskusimo orisati njegovo (triletno) delovanje v graškem deželnem zboru v času, ki so ga zaznamovali
sistiranje ustave, vojna s Prusijo in oblikovanje dualistične države. Potem ko je
bil 16. januarja na nadomestnih volitvah (namesto Johanna Mörtla)19 v celjski kmečki kuriji izvoljen za deželnozborskega poslanca, se je v Gradec tozadevno prvič odpravil šele konec leta 1865, ko se je 23. novembra pričela četrta
(oziroma predzadnja) sesija (enajst sej se je zvrstilo do 21. decembra, ostale pa
nato med 9. januarjem in 16. februarjem) prve deželnozborske periode. Sesija
je bila popolnoma v duhu septembrskega patenta, s katerim je Belcredi sistiral
ustavo. Svoje nestrinjanje z vladno politiko so nemški ustavoverci, tudi štajerski, takoj demonstrirali. Že na prvi seji je ustavoverna večina v deželnem zboru
skušala zavzeti stališče proti septembrskemu patentu, medtem ko je slovenska
in nemško-konservativna federalistična manjšina v patentu videla izhodišče za
preureditev monarhije. Vodja štajerskih avtonomistov (ti so zahtevali takojšnjo
obnovo ustavnega življenja in sporazum z Ogrsko) Moritz Kaiserfeld je predlagal, da se naj ustanovi odbor devetih poslancev, ki bi podal mnenje o patentu,
saj da je sistiranje avstrijsko ustavnost zelo pretreslo ("der Boden unserer Verfassung aufs tiefste erschüttert").20
Član omenjenega odbora je bil tudi Razlag. Sicer se v prvih sejah ni javljal
k besedi, svojo prvo interpelacijo pa je vložil na četrti seji (30. novembra). V
njej je vladnega komisarja spraševal, zakaj da v deželnem arhivu (glede na enakopravnost vseh narodov v monarhiji) še zmeraj ni slovenske verzije Belcredijevega patenta in posledično cesarskega manifesta.21 Komisar Neupauer mu
je odgovoril na naslednji seji (2. decembra), da bosta oba dokumenta predana
deželnemu zboru, ko bo slovenska verzija pripravljena. Na isti seji se je Razlag

18

19

20
21

"Čelo je imel bolj nizko in imel bolj omejen svetozor. Mehkega značaja je bil, da, prav mehkega. Če je
zadel ob večji upor, pa je vrgel puško za plot in s tem spravil večkrat svoje privržence v velike zadrege.
Nikdar nismo vedeli za gotovo, ali bo vztrajal pri nalogi, ki jo je prevzel." (Josip Vošnjak, Spomini, ur.
Vasilij Melik (Ljubljana: Slovenska matica, 1982), str. 136 (dalje: Vošnjak, Spomini); Čuček, "Slovenski
poslanci v štajerskem deželnem zboru 1848–1878", str. 9).
Filip Čuček, "Spodnještajerski deželnozborski nemški poslanci mestne in kmečke kurije 1848–
1918", Prispevki za novejšo zgodovino 60, št. 1 (2020), str. 12, 13, https://ojs.inz.si/pnz/article/
view/811/1338.
Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 33, 34.
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages, I. Landtags-Periode, IV. Session,
4. Sitzung, 30. 11. 1865, str. 25.
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Razlagova prva interpelacija (Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages, I.
Landtags-Periode, IV. Session, 4. Sitzung, 30. 11. 1865, str. 25)

po dolgem govoru Moritza Kaiserfelda, ki je ponovno zahteval obnovitev stanja pred sprejemom patenta oziroma potrditev adrese proti zadržanju ustave
ter sporazum z Ogrsko, tudi prvič oglasil. "Novinec" v deželnem zboru, kot se
je sam poimenoval, je bil edini član odbora, ki je Kaiserfeldovemu predlogu
nasprotoval. Razlag je na seji nastopil proti sprejetju adrese in predlagal prehod
na dnevni red (podobno je storil tudi Hermann). Toda ustavoverci, predvsem
Kaiserfeld, so oba "napadli", češ da zastopata federalistične in protiliberalne
ideje, ki da jih želita uresničiti na račun Nemcev in svobode. Razlag se je čutil
prizadetega, dejal je, da so bile njegove besede vzete iz konteksta, da sploh ni
omenjal Slovenije, potem ko je ptujski poslanec Josef Waser22 navajal, da se na
Spodnjem Štajerskem vse bolj govori o Sloveniji. Seveda je deželni zbor adreso
na koncu sprejel, za njo pa je glasovala tudi večina spodnještajerskih nemških
poslancev. Zaradi tega je 250 volivcev mariborske kmečke kurije poslancema
Aloisu Feyrerju in Mathiasu Löschniggu23 podpisalo nezaupnico, češ da sta v
deželnem zboru delovala proti cesarskemu manifestu in da sta pristaša ljudi in

22
23

Več glej Čuček, "Spodnještajerski deželnozborski nemški poslanci", str. 12.
Ibid., str. 13.
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sistema, ki da "nas že pet let kot mora ovira in duši" ("wie ein Alp auf uns gelegen
und uns bedrückt hat").24
Razlag se je ponovno javil k besedi na osmi seji (14. december) pri nadomestnih volitvah v državni zbor, ko je podprl Hermannov predlog, da se naj
volitve črtajo z dnevnega reda, saj da (februarski) državni zbor sploh ni več v
duhu novih razmer in da bi kazalo počakati na novega, ki bi ustrezal federalističnemu okvirju. Tukaj se je takoj oglasil Moritz Kaiserfeld, ki je ugotavljal, da
sistiranje ustave nikakor ne pomeni njene odprave, pač pa da gre zgolj za zadržanje njenega izvajanja. Seveda Hermannova pobuda v deželnem zboru ni bila
sprejeta, pač pa so jo ustavoverci enoglasno zavrnili. Volitve so izvedli,25 izmed
osmih spodnještajerskih kandidatov je bil v veliko večino glasov izvoljen Alois
Feyrer.26
Na naslednji seji se je Razlag oglasil glede vprašanja subvencije za bralno
društvo pri graškem Joanneumu. Društvo, ki je svoj vrhunec doživelo v času
predmarca, je izgubljalo število članov, ob številnih drugih graških društvih
pa se je deželni zbor odločil, da mu (po obširnem govoru profesorja Gustava
Schreinerja) podeli enako subvencijo (525 goldinarjev) kot ostalim društvom.
Tudi Razlag je Schreinerjev predlog podprl, ker se je njemu prav tako zdelo, da je
kljub gospodarski krizi, ki je pestila državo, potrebno izobraževalne ustanove,
še posebej bralno društvo, ki mu je Razlag kot študent pripadal, ohraniti (kljub
vsemu je bilo društvo leta 1871 zaradi upada članov ukinjeno).27
Štiri dni pred božičem, 21. decembra, je bila še zadnja seja v letu 1865, potem
pa so poslanci odšli domov na novoletni oddih. V tej seji je Razlag vložil predlog
ustanovitve posebnega odbora, ki bi se ukvarjal z javno varnostjo oziroma z
varovanjem oseb in premoženja ter nadziral klateštvo na deželi.28 Svoj predlog
je problematiziral na naslednji seji takoj po praznikih (9. januar). Ogroženost
oseb in premoženja je bila še posebej na podeželju precej pereča, ljudstvo pa je
zaradi pomanjkanja ustreznih organov ravnalo vse bolj samoobrambno.29 Zato
je predlagal, da naj deželni zbor, še posebej za Spodnjo Štajersko, kjer so bile

24

25

26
27

28

29

Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 34; Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm.
Landtages, I. Landtags-Periode, IV. Session, 5. Sitzung, 2. 12. 1865, str. 34–65.
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages, I. Landtags-Periode, IV. Session,
8. Sitzung, 14. 12. 1865, str. 102–106,
Ibid., 9. Sitzung, 18. 12. 1865, str. 107.
Ibid., str. 114–120; Geschichte der Steiermärkischen Landesbibliothek – Landesbibliothek – Land
Steiermark, https://www.landesbibliothek.steiermark.at/cms/beitrag/12324482/124785990/, pridobljeno: 14. 8. 2020.
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages, I. Landtags-Periode, IV. Session,
11. Sitzung, 21. 12. 1865, str. 161.
Več glej Andrej Studen, "Liberalcem so kmetje španska vas. Težave podeželskih občin in problem
javne varnosti na Spodnjem Štajerskem v sedemdesetih letih 19. stoletja", Časopis za zgodovino in
narodopisje 77=NV42, št. 1 (2006), str. 36–64.
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majhne občine vse težje kos svojemu delokrogu, pripravi smernice, po katerih
bodo v bodoče lažje in uspešneje reševale tozadevne težave. Njegov predlog
je deželni zbor podprl.30 Na isti seji je Razlag načel še problematiko drobljenja
kmečke posesti. Gospodarska kriza je položaj kmeta zgolj poslabšala. Številni
so svoje dele kmetij prepuščali veleposestnikom, tega procesa pa tako rekoč
ni bilo mogoče ustaviti.31 Posebej je izpostavil Spodnjo Štajersko, Dolenjsko in
Notranjsko,32 kjer da se drobijo najboljše parcele, kar da ni zgolj rezultat revščine, pač pa predvsem njenih posledic. Menil je, da bi morala država uvesti vrsto
ukrepov, s čimer bi zajezila vse bolj perečo fragmentacijo posesti, ki je prizadela
kmečko prebivalstvo.33
Razlag se je tudi v novem letu precej pogosto javil k besedi. Potem ko je bil
sredi januarja (14. seja, 13. januar 1866) izvoljen 7-članski odbor (ki ga je predlagal konec leta 1865), kjer je dobil največ glasov, je na isti seji vložil interpelacijo, v kateri je pozival vladnega komisarja k izvajanju jezikovne enakopravnosti v šoli in uradu.34 V nadaljevanju seje je izpostavil neenakopravnost glede
predvidene deželne subvencije za graški teater, ko je finančni odsek predložil
osnutek proračuna za leto 1866. Večina navzočih poslancev se je sicer strinjala
z dejstvom, da je bil teater v deželnem glavnem mestu institucija, brez katere da ne gre, da je predstavljala kulturno in izobraževalno ustanovo, kjer da je
študirajoča mladina širila svoja obzorja in (namesto v gostilnah) tam preživljala svoj prosti čas. Graški poslanec Karl Rechbauer je navajal, da dobijo teatri v
ostalih glavnih mestih mnogo višjo subvencijo kot graški, na drugi strani pa je
Razlaga zmotilo dejstvo, da je bila pri tem vprašanju spet prezrta nacionalna
enakopravnost. Po njegovem bi namreč v večnacionalnih deželah morale biti
vse nacionalnosti subvencionirane po istem kopitu; če daje slovensko prebivalstvo (v okviru deželne subvencije) prispevek za graško gledališče, naj dežela
subvencionira tudi spodnještajerska gledališča v Mariboru, Celju in na Ptuju, ki
da so bila povsem brez deželne pomoči. Na njegovo izvajanje se je oglasil poslanec Hermann Mulley35 in dejal, da ima določene pomisleke v zvezi s subvencijo
zgolj zastopnik Slovencev, po kratkem premisleku pa dejal, da so bili vsi navzoči v deželnozborski dvorani pravzaprav zastopniki Slovencev, kar so ustavo30
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Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages, I. Landtags-Periode, IV. Session,
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Ibid., 14. Sitzung, 14. 1. 1866, str. 235, 236.
Več glej Čuček, "Spodnještajerski deželnozborski nemški poslanci", str. 11.

698

S tudia
H istorica
S lovenica

verci pozdravili s huronskim "Bravo!" in "Sehr gut!" vpitjem, nato pa Mulleyev
predlog tudi soglasno podprli.36
Na naslednji seji je Razlag kot prvogovorec prebral interpelacijo, v kateri se
je pritožil glede jezikovne neenakopravnosti, ki jo je v okrožnici iz julija 1864 z
besedami enaka bremena, enake pravice ("gleiche Lasten, gleiche Rechte") zagotavljal tudi nedavni državni minister Schmerling. Zakoni in predpisi da so bili
za tiste, ki niso bili vešči nemščine, zmeraj bolj površno in v katastrofalnem prevodu izdelani, listine, protokoli, vloge in odgovori pa da so slovenske stranke
dobivale v nemščini. Dalje je navajal, da so bili slovenskega jezika nevešči tudi
številni notarji, odvetniki in učitelji glavnih in srednjih šol. Od vlade je tako zahteval, da vzpostavi jezikovno enakopravnost v šoli in uradu na Spodnjem Štajerskem, da zahteva od odvetnikov in notarjev, ki poslujejo s slovenskimi strankami, znanje slovenščine, da naj podobno zahteva od učiteljev, in kot zadnje,
da na graški univerzi omogoči več učnih predmetov za slovenske študente.37
Na šestnajsti seji (17. januar) se je Razlag vključil v debato glede pritožb
napram Južne železnice. Sam je navajal odsek Zidani most–Sisek, kjer da je bilo
ob progi (do hrvaške meje) veliko zgradb, ki da jih železnica ni ustrezno zaščitila. Tako je omenil več primerov požarov gospodarskih objektov in škode, ki
so jo lastniki na ta način utrpeli. Deželnemu zboru je zato predlagal, da naj med
obveznosti družbe glede zaščite objektov ob progi vnese dodatek "takoj", saj je
družba z izvajanjem del zamujala. Poleg tega je v obravnavo dal tudi predlog, ki je
železnici nalagal, da najde lastniku parcele, čez katero je železnica potekala, adekvatno zemljišče, in da država bivšim lastnikom takoj odpiše plačilo davka, kar
da je bila še zmeraj redna praksa. Oba predloga je deželni zbor soglasno podprl.38
Medtem so poslanci na osemnajsti seji pretresali položaj, v katerem se je
znašlo cesarstvo, in iskali ukrepe, s katerimi bi vlada mogla zajeziti nastali položaj. Krizo, ki se je vlekla že vse od obnove ustavnega življenja, bi morali, tako
Razlag, presekati z več ukrepi. Potem ko je dejal, da zahteve avtonomistov po
posebnem položaju Ogrske nikakor niso na mestu, je menil, da je potrebno pristopiti k reševanju krize sistematično in na več področjih, od šolstva, začenši z
ljudskim jezikom v ljudskih šolah, do občin, okrajnih zastopov, reforme sodstva, davčnega sistema, vojske in železnice.39 Na naslednji seji je poudaril stisko
na deželi, še posebej na Spodnjem Štajerskem, kjer da se, zaradi neporavnanih
davkov, rubi kmetijske površine in male obrtnike, ki so primorani prodati vse
svoje premoženje. Prav tako je s pokazal na vlado, ki da ne stori dovolj za tiso-
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če brezposelnih delavcev, s čimer krizi ni videti konca. Tudi lesarstvo, nekoč
zelo živa panoga na Vranskem in v Gornjem gradu, da propada zaradi nizkega
vodostaja Savinje, regulacije reke da ni od nikoder, medtem ko je bila načrtovana železniška proga Celje–Koroška, ki bi tej panogi zelo pomagala, na koncu
speljana drugje.40
Razlag je bil v prvi sesiji precej aktiven. K besedi se je javil tudi pri debati
glede nerešenih vprašanj zemljiške odveze in dokončne odprave servitut (23.
seja 8. februarja), ki je bila aktualna tudi na Spodnjem Štajerskem.41 Na naslednji
seji (čez dva dni) je problematiziral poročilo posebnega odseka (v njem je bil
tudi Hermann), ki je na predlog deželnega odbora, da se ustanovi kmetijska
šola na Ptuju, sklenil namesto te ustanoviti oziroma reorganizirati obstoječo
kmetijsko šolo v Gradcu, praktični pouk v zadnjih razredih pa bi potekal tudi
na Spodnjem Štajerskem. Nemški dijaki da bi se na ta način seznanili tudi s slovenščino, ki da jo nujno potrebujejo za morebitno službo v "spodnji" deželi in
za občevanje s slovenskim prebivalstvom, za slovenske pa so bile predvidene
določene štipendije. S predlaganim se Hermann nikakor ni strinjal in v deželnem zboru predstavil stališče "manjšine". Na dolgo je sicer utemeljeval potrebo po strokovnih šolah, še posebej po kmetijskih učnih zavodih, potem pa
analiziral stroške, povezane s predlogom odseka, in menil, da je v vseh ozirih
mnogo bolje ustanoviti kmetijsko šolo na Spodnjem Štajerskem, namesto da se
eksperimentira in iz Gradca pošilja dijake na razna spodnještajerska posestva.
Glede na dejstvo, da je veliko število dijakov prihajalo iz Spodnje Štajerske, je
predlagal šolo v Turnišču pri Ptuju, predlog, ki ga je že aprila 1864 vložil ptujski
poslanec Waser. Seveda ga je večina odseka zavrnila in vztrajala pri sprejetem
(graškem) predlogu, češ da so slovenske želje neumestne in da je v interesu
vseh, da se nemški dijaki naučijo drugega deželnega jezika.42
S Hermannovim predlogom se je strinjal Razlag, ki je menil, da so učni
zavodi na Štajerskem prepotrebni, da pa bi bilo, v nasprotju s predlogom, vsekakor smiselno ustanoviti posebno šolo tudi na Spodnjem Štajerskem (še sploh
zato, ker so bile podobne šole tako na Srednjem kot Zgornjem Štajerskem), kjer
da je predvsem vinogradništvo, sadjarstvo in poljedelstvo dobro razvito. Menil
je, da je potrebno šolo organizirati v jeziku, ki ga večinsko prebivalstvo Spodnje
Štajerske govori, saj da imajo dijaki sicer težave pri pouku. Deželnemu zboru je
predlagal, da se naj torej v vseh treh delih Štajerske ustanovi podobna šola, če
pa bi zbor njegov predlog zavrnil, je kot alternativo ponudil ustanovitev vinogradniške in poljedelske šole.43
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Seveda je njuno stališče med ostalimi poslanci povzročilo nemalo razburjenja. Ne sicer zaradi ustanovitve šole same, saj so se nekateri poslanci (npr.
Moritz Kaiserfeld in rektor graške univerze Oscar Schmidt) z ustanovitvijo šole
strinjali, toda slovenskima poslancema so očitali, da sta preveč vpletala nacionalno noto, ki da nima nobene zveze s šolo, da gre zgolj za to, da se šola postavi glede na potrebe stroke in z ozirom na razpoložljive stroške, nikakor pa ne
zaradi potreb Slovencev. Kaiserfeld je kolege spraševal, ali je Turnišče sploh v
nemškem ali slovenskem območju Ptuja, medtem ko je viltuški graščak Bartholomäus Carneri nasprotoval vsakršni enakopravnosti, saj da gre zgolj za novo
šolo na Štajerskem in nič drugega, slovenščina pa da je le nerazvit jezik, ki da ne
more biti učni jezik v srednji šoli. Profesor kmetijstva in gozdarstva na Joanneumu Franz Hlubek44 je na drugi strani Razlagu oporekal, češ da Slovenci, kar se
nacionalnega tiče, nikakor niso upravičeni do slovenske šole ("was die Nationalitäten-Frage anbelangt"), pač pa da morajo Slovenci še leta in leta biti prisesani na nemška prsa ("an den deutschen Brüsten säugen"), preden bodo toliko
razviti, da bodo lahko peljali lastno politiko.45 Hermann je poslance rotil, naj se
vendar ne obnašajo škodoželjno, pač pa da projekt podprejo, ker da bo zgolj
koristil interesom Spodnje Štajerske, posledično pa tudi Slovencem. Hlubek je
na drugi strani menil, da hočejo Slovenci zgolj koristi od šole, da pa je mnogo
pametneje, da se slovenske dijake pošlje v Gradec, da se naučijo jezika, saj da
znajo slovensko tako ali tako od doma. Sledilo je glasovanje, kjer so bili nemški
predlogi podprti, medtem ko prvi Razlagov predlog ni dobil podpore. So pa
poslanci podprli njegov drugi predlog o ustanovitvi vinarske in poljedelske šole
na Spodnjem Štajerskem.46
Kakorkoli, sesija se je počasi bližala h koncu. Čez tri dni, 13. februarja, je
deželni zbor pretresal Razlagov predlog (12. seja) glede zajezitve potepuštva
(Vagabundenwesens). V specialno debato se je vključilo več poslancev. Graški
poslanec Karl Stremayr47 je npr. menil, da je potrebno nujno sprejeti ustrezno
zakonodajo, potem pa za to zadolžiti lokalno policijo in žandarmerijo, ki da
morata, poleg glavnih cest, nadzirati tudi stranske poti, kjer da je klateštva
še več. Po njegovem bi morale dobiti občine glede tega problema še več pristojnosti, sicer pa bi ustanovil prisilno delavnico, s čimer bi uspešno zajezili
potepuštvo. Z njim se ni strinjal Karl Rechbauer, ki je zadevo želel prenesti
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na deželni odbor, skupaj z Mathiasom Lohningerjem48 (Slovenj Gradec), ki
je predlagal, da bi potepuštvo prišlo v delovno področje okrajnih zastopov,
pa sta menila, da prisilna delavnica ni prava rešitev, saj da je to ustanova za
delomrzneže, ne pa za brezposelne oziroma tiste, ki se zaradi tega znajdejo na
cesti in so prisiljeni beračiti. Situacija da je resna, problem da je naraščal, zato
je bilo po njunem mnenju potrebno pristopiti celostno in zadevo temeljito
premisliti. Z njima se je strinjalo več poslancev, toda njun predlog kljub temu
ni naletel na plodna tla. Rechbauer je sicer še enkrat poudaril, da se s prisilno delavnico ne strinja, njegovemu mnenju pa so se pridružili še Josef Waser
(Ptuj), češ da se s to rešitvijo problem zgolj gasi, nikakor pa da to ni trajna
rešitev, radgonski poslanec Johann Pairhuber, in Josef Kaiserfeld, ki je menil,
da prisilne delavnice slabo vplivajo na ljudi oziroma da iz njih pridejo še bolj
na dnu.49
Razlag se v specialni debati ni javil k besedi, zato pa je zadnjič v tej sesiji
govoril na zadnji seji 16. februarja, ko je deželni zbor obravnaval njegov predlog
(14. seja) glede jezikovne enakopravnosti na Spodnjem Štajerskem. Še pred tem
je Hermann predstavil njun predlog glede ustanovitve nižje vinarske in poljedelske šole na Ptuju (24. seja). Glede na to, da je deželni zbor sklenil ustanoviti šolo v Gradcu, je poslance še enkrat pozval, naj upoštevajo, da se slovensko
prebivalstvo od nemškega pač razlikuje po običajih, ravnanju, jeziku in kulturi
("in Sitte, Neigung, Sprache und Kultur"), in da jih naj torej ne mečejo v isti koš.
Slovenski narod da se razvija v svojo smer, da je že v procesu oblikovanja svoje
nacionalnosti, zato pa da vsekakor potrebuje šole v svojem jeziku. Izpostavil je,
da se bodo na ta način Slovenci v nacionalnem smislu krepili, toda nikakor ne
na račun politične neenotnosti. Res pa je, je dejal, da ni govora o politični svobodi, dokler bodo kršene nacionalne pravice vsakega naroda. Znova je poudaril, da slovenski dijaki v veliki večini niso vešči nemščine, da bi šolo obiskovali
v Gradcu, in da je na Spodnjem Štajerskem vinarstvo in kletarstvo toliko razvito, da bi bilo neumestno otroke pošiljati tako daleč, namesto da bi imeli šolo
tako rekoč pred svojim pragom. Prav tako bi šola dajala zgled tudi ostalemu
lokalnemu prebivalstvo, s čimer bi število dijakov gotovo naraslo, med drugim
pa bi otroci ostajali doma in bili v pomoč staršem. Šola da bi tudi vplivala na
razvoj celotnega spodnještajerskega kmetijstva, ki je bilo še precej nerazvito.
Zato je vse navzoče nagovoril, da bi šola ščitila tako nacionalni kot tudi materialni interes na Spodnjem Štajerskem, in predlagal njeno ustanovitev v Turnišču
pri Ptuju. Predlog so poslanci podprli, predan pa je bil deželnemu odboru.50 (A
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šele leta 1872 je bila ustanovljena deželna vinarska in sadjarska šola z nemškim
učnim jezikom, toda ne na Ptuju, pač pa v Mariboru).51
Medtem je nekaj kmečkih občin mariborskega, lenarškega in slovenjebistriškega okraja (16 strani podpisov veleposestnikov in deželnozborskih volilnih mož pretežno slovenskega porekla ("die Unterfertiger erscheinen ihrem
Namen nach grösstentheils slovenischen Ursprungs") s pripisom, da želijo nemške šole) v deželni zbor poslalo zaupnico v slovenščini, v kateri je pohvalilo
politiko deželnega zbora na poti iskanja ustavnih rešitev, t. j. zahtevo po obnovi
ustavnega življenja, na drugi strani pa svojim nasprotnikom, ki da govorijo o
nacionalni in jezikovni enakopravnosti ("lassen doch unsere Gegner stets das
Schlagwort hören: 'Gleichberechtigung beider Nationalitäten, Gleichberechtigung beider Landessprachen"), nezaupnico izrekalo v slovenskem jeziku prav
zaradi slednjega. Na koncu so se zavzeli še za enotno, svobodno in močno
Avstrijo.52
Še preden je bila adresa prebrana v obeh jezik, za kar si je močno prizadeval
mariborski poslanec Andreas Tappeiner,53 je Razlag zahteval, da se naj prebere tudi imena podpisnikov, saj da je slišal, da so v mariborski okolici načrtno
zbirali podpise za adreso. Naletel je seveda na gluha ušesa poslancev, so mu pa
ugodili pri drugem predlogu, da naj bo celoten tekst skupaj s podpisniki na mizi
na vpogled. Takoj zatem je prišla na vrsto obravnava jezikovne enakopravnosti,
kjer je deželni namestnik Mecsery odgovarjal na Razlagova vprašanja. Dejal je,
da je jezik na ljudskih šolah itak slovenski, da je osebje več ali manj slovensko,
da pa v mestih prevladuje nemštvo in tozadevno nemški jezik. Dalje je navajal, da imajo slovenski učenci itak slovenščino v prvih dveh letih ljudskih šol,
kar se mu je zdelo čisto dovolj, na glavnih šolah in na gimnazijah pa da imajo
slovenski dijaki slovenščino kot (obvezni) učni predmet (slovenščina da se je
poučevala tudi na graški univerzi). Menil je, da se v slovenščini tako in tako ne
more poučevati več, saj da manjkajo učbeniki in literatura v slovenskem jeziku.
Nekatera predavanja v slovenščini da so se sicer res opustila, da pa vlada nikakor ne izključuje slovenskih predavanj, o čemer da se bo posvetovala. Glede
slovenščine zmožnih uradnikov na Spodnjem Štajerskem je menil, da je večina
dvojezičnih, dopuščal pa je možnost, da se predvsem v Mariboru in Celju še
najde kakšen, ki ne zna slovensko. Tudi na sodiščih naj bi se upoštevala slovenščina pri poslovanju s slovenskimi strankami, notarji in advokati bi ja morali
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znati tudi slovensko, če poslujejo z njimi. Na kancu je pozval deželni zbor (in
obveščal interpelanta), da je vlada pripravljena uveljaviti vse aspekte, kar se tiče
enakopravnosti.54 (Sicer se to v nadaljevanju na deželni ravni ni ravno najbolj
upoštevalo oziroma spoštovalo).
Razlag je v naslednji točki dnevnega reda (določene spremembe občinskega zakona, cerkveni in šolski skladi), nastopil še kot poročevalec, nato pokomentiral še naslednjo točko glede občinskih predpisov, štiriurna seja pa se je
končala nekaj pred poltretjo popoldan.55 To je bil tudi konec sesije (kot že omenjeno, je bil Razlag v tej sesiji član odseka, ki je obravnavala predlog Moritza
Kaiserfelda iz 20. septembra 1865, in v odseku glede potepuštva).56
V naslednji (zadnji) sesiji, ki je trajala med 19. novembrom in 22. decembrom 1866, se je Razlag javljal ki besedi manj kot v svoji prvi sesiji. Prvič se je
oglasil na šesti seji (6. december) glede zastopanosti slovenskih poslancev v
Gradcu. Skupaj s Hermannom sta vložila interpelacijo, kjer sta utemeljevala
neustrezno razdelitev mandatov glede na dejstvo, da je bilo slovenskega prebivalstva na Štajerskem dve petini, v Gradcu pa sta jih zastopala zgolj dva poslanca. V interpelaciji sta deželni zbor pozivala, da je potrebno zadevo pred novimi
volitvami urediti, oziroma spremeniti volilni red v toliko, da bo vsaj približno
zadostil slovenskim zahtevam.57
Na naslednji seji (10. december) je deželni zbor razpravljal glede adrese
na cesarja. Po izgubljeni vojni s Prusijo je deželni zbor sklenil, češ da je Avstrija izgubila vpliv v Nemčiji, da je država v krizi, obenem pa hrabril cesarja, mu
izrekal vso podporo in iskal pot iz krize (oziroma predlagal obnovo februarske
(centralistične) ustave). Na drugi strani se s predlogom adrese nista strinjala
slovenska poslanca, Hermann je predvsem zavrnil liberalizem in se izrekel za
federalizem in oktobrsko diplomo, češ je centralizacija in germanizacija nista
prava pot, pač pa deželna avtonomija in politična svoboda. Nastopil je tudi
proti dualizmu, saj da ne ščiti narodov, pač pa daje politične pravice zgolj dvema.58 Z njim se je strinjal Razlag, ki je bil tudi zagovornik federalizma in septembrskega patenta, češ da bodo zgolj tako udejanjene pravice narodov (poleg
nemščine da bo tako tudi slovenščina prišla najbolj do veljave). Prav tako je
bil proti dualizmu, sebe je označil za centralista, kar se tiče skupnega zastop-
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Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages, I. Landtags-Periode, IV. Session,
29. Sitzung, 16. 2. 1866, str. 668–671.
Ibid., str. 672–675, 685–687, 692.
Ibid., Anhang A, Ausschüsse, Ausschuss für den Antrag des Abgeordneten Dr. M. v. Kaiserfeld, betreffend das Patent vom 20. September 1865, XXV, Ausschuss für den Antrag des Abg. Dr. Razlag, betreffend die Landstreicherei, XXVII.
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages, I. Landtags-Periode, V. Session,
6. Sitzung, 6. 12. 1866, str. 42, 43.
Ibid., 7. Sitzung, 10. 12. 1866, str. 66–72.
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stva, medtem ko se je sicer proglasil za avtonomista in zagovornika oktobrske
diplome, obenem pa naglasil več pravic za slovensko prebivalstvo in zajezitev
preteče germanizacije. Potem ko je deželni zbor adreso sprejel v nespremenjeni
obliki (centralistično in vezano na februarsko ustavo ter dualizem), sta se oba
opredelila proti takšni rešitvi in zahtevala, da se v zapisnik vnese njuno ločeno
(avtonomistično) mnenje.59
O spremembi deželnozborskega volilnega reda je Razlag ponovno spregovoril na deveti seji (podprl ga je Hermann) in dejal, da na Zgornjem Štajerskem
odpade na poslanca 17.000, potem na Srednjem Štajerskem 23.000, na Spodnjem Štajerskem pa celo 33.000 volivcev. Tako je menil, da ni nič čudnega, da
imajo Slovenci prešibko zaslombo v Gradcu. Napačna da je bila volilna geometrija, v mestno kurijo da je padla tudi večina trgov (ki so bili večinsko slovenski),
tako da so slovenski strani ostale zgolj pičle možnosti.60 Nato pa je na 13. in 14.
seji kot član odseka, ki je podal poročilo deželnega odbora za leto 1866, nastopil v dveh zadevah še v vlogi poročevalca.61 Naslednji dan je potekala zadnja
seja I. volilne periode, potem pa so se poslanci odpravili na novoletne praznike.
Januarja 1867 so sledile nove redne volitve, na katerih je bil Razlag ponovno izvoljen v štajerski deželni zbor. V Gradec je potoval čez slab mesec, ko se je
18. februarja začela prva sesija II. periode. Sesija je bila kratka (do 25. februarja),
"samo z namenom, da so se izvolili državni poslanci,"62 in je imela zgolj pet sej. V
tej sesiji se je javil k besedi na 3. seji v zvezi z volitvami deželnega odbora, kjer je
v imenu vseh osmih slovenskih poslancev izrazil protest, češ da je Slovencev na
Štajerskem dve petini, da pa nimajo svojega predstavnika v deželnem odboru.63
Tudi v naslednji sesiji, ki se je začela avgusta (22. 8.) 1868 in je trajala do 6. oktobra, ni bil med najbolj pogostimi govorniki. Na začetku sesije je ustavoverna
večina razveljavila Dominkušev mandat, češ da je prišlo do volilnih nepravilnosti. Dominkuš je sicer zmagal zgolj za en glas, kar je bil očitno dovolj velik trn
v peti za štajersko nemštvo, ki se očitno ni sprijaznilo s slovenskim (popolnim)
izkupičkom v kmečki kuriji in iskalo dlako v jajcu. Josip Vošnjak je zahteval,
da "naj bi cesarjev namestnik prečital poročilo mariborske politične oblasti, iz
katere bi se videlo, da je volitev postavno se izvršila,"64 kar pa se ni zgodilo. Razlag ga je podprl in na isti seji (29. avgusta) dokazoval regularnost volitev ter
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Ibid., str. 76–80, 82, 88.
Ibid., 9. Sitzung, 13. 12. 1866, str. 124, 128.
Ibid., 13. Sitzung, 20. 12. 1866, str. 253; 14. Sitzung, 21. 12. 1866, str. 280; Anhang A, Ausschüsse,
Ausschuss für den Rechenschaftbericht des L.-A. pro 1866, XXVI.
Vošnjak, Spomini, str. 252.
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages, II. Landtags-Periode, I. Session,
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Razlagova odstopna izjava v deželnem zboru (Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm.
Landtages, II. Landtags-Periode, II. Session, 4. Sitzung, 29. 8. 1868, str. 156)

opozarjal, da je deželni zbor verificiral že tudi zelo neregularne volitve,65 kar pa
je deželni zbor očitno preslišal.
Le nekaj dni za tem je Razlag povsem nepričakovano odstopil z mesta
poslanca. Na deveti seji (10. septembra 1868) je bil njegov odstop uradno
prebran, medtem ko sta Vošnjak in Hermann za njegov odstop zvedela že
dan poprej, pred adresno debato, v kateri je "nemška večina nasvetovala, izreči cesarju zahvalo za novo ustavo in zaupnico ministru," medtem ko sta bila
(edina) slovenska poslanca proti.66
Kaj pa dr. Razlag? Ko sva s Hermanom prišla v zbornico, najdeva na Razlagovem
mestu kos papirja, na katerem je stalo z rdečim črtnikom zapisano: 'Z Bogom! Jaz
se odpeljem domov v Brežice. Dr. R.' Ker smo že prejšnji večer slovenski poslanci
v klubu se posvetovali o našem nastopu pri adresni debati in dr. Razlag ni izra-
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Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages, II. Landtags-Periode, II. Session,
4. Sitzung, 29. 8. 1868, str. 47.
Ibid., 8. Sitzung, 9. 9. 1868, str. 101–103, 112–116; 9. Sitzung, 10. 9. 1868, str. 156.
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zil nikakih pomislekov, se nam je čudno zdelo njegovo naglo odpotovanje. A še
bolj smo se začudili, ko po otvoritvi seje dež. glavar prečita pismo dr. Razlaga, s
katerim se odpoveduje poslanstvu, ne da bi povedal zakaj. Tudi pozneje pravega
razloga za to odpoved nisem mogel zvedeti. Sodil sem, da se ni ujemal z ostrim
nastopom Hermanovim. Tudi je bil nejevoljen, da ni bil izvoljen za državnega
poslanca. L. 1867, ko se je vršila ta volitev, so Nemci ž njim obravnavali in ga povabili v svoj klub, kjer jim je moral razložiti svoj program. Ker jim ta program ni
ugajal, so potem izvolili Lipolda in Lenčka.67

***
Razlag je septembra 1868 tako zaključil s svojim delom v štajerskem glavnem
mestu, zato pa je v nadaljevanju energijo usmeril na Kranjsko in v prestolnico ob
Donavi. V Gradcu se je največ angažiral v prvem in drugem letu (1865 in 1866),
v drugi periodi pa precej manj. K besedi se je več ali manj javljal takrat, ko je šlo
za spodnještajerske zadeve, te pa v 60-ih letih še niso bile posebej nacionalno
"obarvane". Skupaj s Hermannom sta branila septembrski patent in zastopala
federalistično ureditev v skladu z oktobrsko diplomo ter nasprotovala težnjam
nemških ustavovercev po čimprejšnji obnovi februarske ustave.

Filip Čuček
RADOSLAV RAZLAG'S ACTIVITIES IN THE STYRIAN PROVINCIAL
ASSEMBLY

SUMMARY
If we disregard the German conservative Michael Hermann, who had joined
the Slovenian camp and represented the Slovenian "colours" ever since the restoration of the Austrian constitutional life, the Slovenian side did not win its
first term until as late as 1865. In the Provincial Assembly, Razlag – together
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Vošnjak, Spomini, str. 254–259.
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with Hermann and later Josip Vošnjak – resolutely represented the Styrian Slovenians and argued in favour of the federalist system in Austria.
After he had graduated in law from the University of Graz in 1854, Razlag
was employed as a trainee solicitor in Moritz Kaiserfeld's legal firm in Graz. He
worked there until 1862, simultaneously teaching Slovenian at the secondary
technical school in Graz as well as translating the provincial legislation and
government decrees into Slovenian. At the first Provincial Assembly election
in 1861 (and at the by-elections of 1862 and 1863) he ran unsuccessfully for
the position of a deputy in the Celje rural curia. Meanwhile, in 1862, he was
appointed as a lawyer in Brežice and moved there. In May 1865, he was elected
into the committee of the Slovenska matica cultural society, while towards the
end of that year, he became the president of a newly-established reading society in the town of Sevnica. At the by-election in January 1865, he was elected
as a deputy of the Celje rural curia (in the fourth "attempt"). He arrived in the
Graz Provincial Assembly as the first Slovenian (where he, together with Hermann and later Josip Vošnjak, resolutely represented the Styrian Slovenians and
argued in favour of the federalist system in Austria). In the autumn of the same
year, the Slovenian conservative politics in Maribor adopted a programme
that envisioned the restoration of the Inner Austrian group of provinces. The
strengthened national impulse encouraged by this development manifested
itself at the second (regular) election (in 1867), where the Slovenian side participated with a clear political programme and won all eight mandates in the
rural curia. Razlag was re-elected in the Celje rural curia. However, due to his
disagreements with Hermann and especially because he had not been elected
for the Vienna National Assembly, he gave up his mandate as early as in the following year.
Razlag was active in the Graz Provincial Assembly during the time characterised by the obstruction of the Constitution, the war with Prussia, and the
establishment of a dualist state. He arrived in Graz for the first time towards
the end of 1865, when the fourth (or penultimate) session of the first Provincial Assembly period began on 23 November. He submitted his first interpellation at the fourth meeting (on 30 November); while at the following meeting,
he opposed the adoption of the memorandum against the obstruction of the
Constitution (after a long speech by Moritz Kaiserfeld, who demanded that this
memorandum be confirmed). Razlag took the floor on 14 December to speak
about the by-election for the National Assembly. He claimed (albeit "unsuccessfully") that the by-election should be struck from the agenda, as the (February) National Assembly was allegedly no longer in line with the spirit of the
new circumstances and that it would be prudent to wait for a new one, which
would support the federalist framework. At the next meeting, he addressed the
issue of the subsidy for a reading society near Joanneum in Graz; while four
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days before Christmas, on 21 December, he submitted a proposal that a special
committee be established that would focus on public safety or protection of
people and property as well as monitor vagrancy in the countryside.
In the following year, Razlag would often take the floor as well. In the middle of January (at the 14th meeting), he submitted an interpellation, calling upon
the government commissioner to implement language equality in schools and
offices. In the continuation of the meeting, he underlined the inequality regarding the planned provincial subsidy for the Graz theatre. Razlag was bothered
by the fact that in connection with this question, national equality was once
again overlooked. In his opinion, all the nationalities in multi-national states
had to be subsidised in accordance with the same principles: if the Slovenian
population contributed resources for the Graz theatre (in the framework of a
provincial subsidy), the Province should, in turn, subsidise Lower Styrian theatres in Maribor, Celje, and Ptuj. At the next meeting, he spoke first and read an
interpellation, once again complaining about language inequality. At the 16th
meeting (on 17 January), he took part in the debate regarding the complaints
against the Southern Railway. He referred to the section running between the
towns of Zidani most and Sisak, where many buildings next to the railroad (as
far as the Croatian border) had been left unprotected.
During the first session, Razlag was quite active. At the following meeting,
he underlined the distress in the countryside, especially in Lower Styria, where
due to outstanding tax debts, farmland was being seized and debts forcibly collected from small craft businesses that had no choice but to sell all their property. He also took the floor during the discussion about the unsolved questions
related to land release and the definite abolishment of serfdom (the 23rd meeting, 8 February) – a topic that was pressing in Lower Styria as well. At the next
meeting (two days later), he brought up the report of the special department
that decided to establish or reorganise the existing agricultural school in Graz
instead of founding one in Ptuj, as the Provincial Committee had proposed.
Since many pupils came from Lower Styria, he and Hermann proposed that the
school be established in Turnišče near Ptuj (once again unsuccessfully). However, the Members of the Assembly did support Razlag's second proposal on the
establishment of a winemaking and agricultural school in Lower Styria.
At the 12th meeting that took place on 13 February, the Provincial Assembly
examined Razlag's proposal regarding the containment of vagrancy. Razlag did
not take the floor during the special debate. However, in the context of this session, his last appearance took place at the final meeting on 16 February, when
the Provincial Assembly discussed his proposal regarding the language equality
in Lower Styria. At the same meeting, he also reported on the particular changes
of the municipal legislation and the Church and school fund. The four-hour
meeting was concluded shortly before half past two in the afternoon.
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During the next (and last) session, which took place between 19 November and 22 December 1866, Razlag did not speak as often as during his first
one. He took the floor for the first time at the sixth meeting (on 6 December)
to address the representation of Slovenian deputies in Graz. Together with Hermann, they submitted an interpellation arguing that the mandates were distributed inappropriately, as Styria was populated by two fifths of Slovenians,
who were represented by only two deputies in Graz. At the next meeting (on
10 December), the Provincial Assembly discussed a memorandum addressed to
the Emperor. After the war with Prussia had been lost, the Provincial Assembly
believed that Austria had lost its influence in Germany and that the state faced
a crisis. However, it also encouraged the Emperor, expressed its support and
searched for a way out of the crisis (or proposed that the centralist February
Constitution be restored). The Slovenian deputies disagreed with the proposal:
they argued against such a solution and demanded that their different (autonomist) opinion be entered into the minutes. At the ninth meeting, Razlag once
again addressed the changes of the Provincial Assembly's electoral system,
arguing that in Upper Styria, one deputy was elected for each 17,000 voters;
in Central Styria per 23,000; while in Lower Styria, a single deputy represented
33,000 voters. At the 13th and 14th meetings, he also reported on two other matters. The final meeting of the first electoral period took place on the next day,
after which the deputies went on Christmas holidays.
In January 1867, a new regular election took place. Razlag was re-elected
for the Styrian Provincial Assembly. During this session, he was not among
the most frequent speakers. He only took the floor at the third meeting and
addressed the Provincial Committee election, expressing a protest in the name
of all eight Slovenian deputies, as two fifths of the Styrian population were
Slovenians, and yet they lacked a representative in the Provincial Committee.
During the next session, which began on 22 August 1868 and lasted until 6
October, he only took the floor once to speak about the reversal of Dominkuš's
election (on 29 August): he argued that the election was valid and underlined
that the Provincial Assembly had been known to verify some exceedingly irregular elections in the past. Only a few days later, Razlag completely unexpectedly
resigned from his post as a Member of the Assembly – probably because he no
longer agreed with Hermann, but even more likely because he had not been
elected as a Member of the National Assembly.
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Izvleček:

Prispevek, ki obravnava Ljubljano in njene prebivalce med prvo svetovno
vojno, prikaže, da na vsakodnevno življenje ni vplival le vojaško politični
aspekt, temveč tudi ekonomsko socialni. Poudari pomanjkanje hrane, ki se ni
izražalo le v porastu bolezni in smrtnosti, temveč tudi v prilagojenem načinu
prehranjevanja, spremenjenem dnevnem ritmu ter ne nazadnje miselnem in
duševnem procesu. Prispevek, ki je osredinjen na spremembe v medčloveških
odnosih v izrednih vojnih razmerah oziroma obdobju pomanjkanja in lakote,
razkriva, da so kodeks obnašanja, družbene vrednote in socialne norme
predvojnega obdobja v mnogih primerih postali zgodba včerajšnjega dne.

Ključne besede:

Ljubljana, prva svetovna vojna, gospodarske razmere, pomanjkanje, lakota,
socialna interakcija

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 20 (2020), št. 3, str. 713–734, 69 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvodne misli: "Oh, ta vojna, ta nesrečna, strašna vojna"1
Pred leti sem se ukvarjala z življenjem prebivalcev Ljubljane med drugo svetovno vojno, na katero ni vplival le vojaško politični aspekt, temveč tudi ekonomsko socialni. Izredne razmere, za katere je bilo mdr. značilno pomanjkanje
hrane, so bile večplastne, saj se niso izražale le v pešanju posameznikov, naraščanju bolezni in smrtnosti, temveč so se manifestirale tudi v prilagojenem
načinu prehranjevanja, spremenjenem dnevnem ritmu ter ne nazadnje miselnih in duševnih procesih.
Vprašanje, kakšno je bilo življenje v Ljubljani med prvo svetovno vojno, sem
si postavila, ko sem se odločila, da bom sodelovala pri pisanju publikacije Lakote in pomanjkanje: slovenski primer (2018). Iz zbranega gradiva (časopisnega, arhivskega, korespondence, dnevniških zapisov ter znanstvenih izsledkov
domačih in tujih strokovnjakov), ki je osredinjeno na preskrbo in med drugim
razkriva, da je bila aprovizacija eden od najpomembnejših fokusov prebivalcev
mesta ("Edina tema pomenkov je aprovizacija, ne vojna"),2 lahko izluščimo tudi
prvine medčloveških odnosov, ki so jih zaznamovale izredne razmere. Del teh
elementov zgovorno opiše Ilustrirani glasnik:
Sedaj smo ljudje skoro kakor zverina. /…/ Kdor je pogumen, vztrajen, kdor se ne
sramuje in ni vesten in ima poln žep in polne roke, tak iztakne najbolj skrite vasi
in privleče z dolgih utrudljivih in napornih roparskih poti svoj plen — ves čas v
strahu, da mu ga ne odvzamejo, kadar bo mislil, da ga ima že na varnem. Ta večni
boj z zaprekami, ki jih nismo poznali poprej, težave, ki nam jih nudi vsak dan,
žalitve, ki jih moramo požirati, to nas naredi podobne zverini, pračloveku, ki je
živel od lova, med nevarnostmi. Tu nas sune redar, vesel svoje oblasti, tam nas
zafrkne mlada prodajalka, tu zareži na nas uradnik kakor pes, tam nas prezira
branjevka, mesar. Ko stopimo v prodajalno, stisnemo rame, sklonemo glavo in
lovimo z očmi pogled mogočnikov, ki nam dele milosti za drag denar in lepo
besedo. In to nas izmuči, to nam izrablja živce in nam suši mozeg.3

1

2

3

Narodna galerija (NG), Specialne zbirke: zbirka arhivsko-dokumentarnega gradiva, fond Šantel, fasc.
Anton Šantel (NGD0596-0007, [s. l.], 28. 9. 1916).
Članek je nastal v okviru raziskovalnega programa P6-0280: Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (ARRS) iz državnega proračuna.
Fran Milčinski, Dnevnik 1914–1920, ur. Goran Schmidt (Ljubljana: Slovenska matica, 2000), str.
138 (20. 10. 1915) (dalje: Milčinski, Dnevnik). Literarni zgodovinar Goran Schmidt, ki je zapiske
Milčinskega uredil in jih leta 2000 izdal pod naslovom Dnevnik 1914–1920, je v spremni besedi poudaril, da je iz originalnega rokopisa črtana približno tretjina besedila, pri čemer se največ izpuščenih
zapisov nanaša na hrano. Tudi ta podatek potrjuje tezo, da je hrana pritegnila največ pozornosti in
spodbudila najštevilčnejša prizadevanja prebivalcev Ljubljane med prvo svetovno vojno.
"Zakaj hujšamo", Ilustrirani glasnik, 4. 7. 1918, št. 44, str. 351.
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Gradivo razkriva, da je dejstvo "postava želodca je močnejša kot vse druge
postave"4 zaznamovalo vsakodnevno interakcijo v mestu, med mestom in
podeželjem, med Ljubljano in Dunajem. Lakota je iz ljudi potegnila najslabše,
spodbudila je razdražljivost, nestrpnost, paranojo in zavist.5 Izginjala je empatija do sočloveka, razblinjalo se je zaupanje, rojevali so se nasprotovanja in spori.
Vse to je vodilo do sprememb v medčloveških odnosih: "Oh, ta vojna, ta nesrečna, strašna vojna! Odnosi postajajo vedno bolj zapleteni /…/, vrednote so vedno
bolj nepredvidljive in izginjajo."6

Iskanje krivca: "Ogri skušajo po stari navadi obogateti na stroške
Avstrije"7
Avstro-Ogrska, druga največja evropska država s 675.000 km2 in 51,3 milijona
prebivalcev,8 zaradi stanja na Balkanu leta 1913 gospodarsko sicer ne najmočnejša, a kljub temu samozavestna zaradi dejstva, da je velika izvoznica žita in
živine, v pripravah na prvo svetovno vojno vprašanju sistema preskrbe civilnega prebivalstva ni posvečala večje pozornosti. Kljub zakonu iz leta 1912, ki
je podal pravno osnovo za posege v gospodarstvo (Kriegsleistungsgesetz),9 je
bila organizacija preskrbe civilnega prebivalstva zapostavljena tudi ob začetku
vojne, saj je Dunaj največje napore posvečal koncentraciji v vojno industrijo.
Posledice so ne nazadnje terjale tudi špekulacije o trajanju vojne. V monarhiji
je prevladovalo prepričanje o kratkotrajni vojni, ki bo trajala le "do Božiča ali
kvečjemu kakšno leto".10
4

5

6
7
8

9

10

Fran Ogrin, "Nekaj misli o vojnem gospodarstvu", Slovenec, 28. 8. 1918, št. 196, str. 1 (dalje: Ogrin,
"Nekaj misli o vojnem gospodarstvu").
Alexander Watson, Ring of Steel. Germany and Austria-Hungary at War, 1914–1918 (London: Allen
Lane, 2014), str. 363 (dalje: Watson, Ring of Steel).
NG, NGD0596-0007, [s. l.], 28. 9. 1916.
"Gospodarske stvari. Gospodarski in tržni pregled", Domoljub, 27. 12. 1917, št. 52, str. 618.
Stephen Pope in Elizabeth-Anne Wheal, Dictionary of the First World War (Barnsley: Pen & Sword
Military Classics, 2003), str. 45 (dalje: Pope in Wheal, Dictionary of the First World War).
Jože Šorn, "Slovenci in gospodarski položaj v prvi svetovni vojni", Zgodovinski časopis 35, št. 1–2
(1981), str. 66 (dalje: Šorn, "Slovenci in gospodarski položaj v prvi svetovni vojni"); Tamara Scheer,
"Die Kriegswirtschaft am Übergang von der liberal-privaten zur staatlich-regulierten Arbeitswelt", v:
Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band XI. Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg.
1. Teilband. Der Kampf um die Neuordnung Mitteleuropas. Teil 1. Vom Balkankonflikt zum Weltkrieg,
ur. Helmut Rumpler (Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2016) (dalje: Die
Habsburgermonarchie 1848–1918 ), str. 437–443, poglavje "Die Planung der Kriegswirtschaft in der
Vorkriegszeit".
O špekulacijah glede trajanja vojne, ki jih lahko obravnavamo kot evropski fenomen, glej Manfried
Rauchensteiner, "Gedächtnisort Erster Weltkrieg", v: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, str.
45. Glej npr. tudi "Koliko časa bo trajala vojna?", Delavec, 21. 11. 1914, št. 2, str. 2; Pope in Wheal,
Dictionary of the First World War, str. 74; Tone Habe, Pogled iz malega sveta (Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1959), str. 37.
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Kljub temu da je avstrijska vlada ob začetku vojne, tako kot tudi vlade drugih držav, izdala prepoved izvoza določenega blaga,11 ki jo je narekovala skrb
za redno kritje lastnih potreb, se je že kmalu pokazalo več težav.12 Prve so bile
mobilizacija in posledično odsotnost moške delovne sile ter odvajanja velikih
količin hrane v vojaške namene. Zanemarljivi niso bili niti preusmeritev vlakovnih kompozicij za potrebe vojske, mobilizacija vprežne živine ter pomanjkanje
krmil ter gnojil. Poljedelski minister baron Franz von Zenker je v zavedanju teh
dejstev 19. avgusta 1914 nagovoril kmetovalce, ki so ostali na svojih domovih,
predvsem je seveda apeliral na ženske, otroke in starejše, naj sprejmejo novo
vlogo – vlogo prehranjevalcev države.13
Naslednjo težavo je predstavljalo dejstvo, da Avstrija ni bila žitna dežela;
njene žitnice so bile zgolj srednja in zahodna Češka, Moravska, del Zgornje ter
Spodnje Avstrije in predvsem vzhodna Galicija. Hude in dolgoročne posledice v preskrbi prebivalcev Avstrije so tako predstavljale posledice ruske invazije
v Galicijo leta 1914: "Ta izguba odleže toliko kakor vsa češka polja. Od celotne obdelane zemlje, ki meri 10.6 milijonov hektarjev, pripada na Galicijo 3,8
milijonov hektarjev obdelane zemlje, na vzhodno Galicijo, ki smo jo izgubili
takrat pa 2,6 milijonov hektarjev in na Češko 2,7 milijonov hektarjev."14 Preskrba države je tako skoraj na vseh področjih temeljila na ogrskem delu, ki je zaradi zaščite lastnih veleposestnikov nasprotoval uvozu žitaric (tudi iz sočlanice
trojne zveze – Italije, ki je nato maja 1915 stopila v vojno na strani antantnih
sil), hkrati pa se je do avstrijskega dela države glede pošiljk živil obnašal zelo
mačehovsko.15 Ogrska je namreč menila, da že tako ali tako pokriva temeljni
delež oskrbe skupne vojske, z žitom ni nameravala preskrbovati tudi prebivalcev avstrijskega dela monarhije.16 Vsako vojno leto je tako v Avstrijo dovažala
manj in manj živil: leta 1916, na primer, polovico manj mesa in mleka kot pred
vojno, približno tretjino predvojnega kontingenta maščob ter le tri odstotke

11

12

13

14
15

16

"Izvozne prepovedi", Slovenski trgovski vestnik, 15. 9. 1914, št. 9, str. 100–102. Celoten seznam je izšel
leta 1915 v knjižici Die aus Anlaß des Krieges erlassenen österreichisch-ungarischen Aus-, Ein- und
Durchfuhr-verbote nach dem Stande vom 4. September 1915, leto kasneje je sledila dopolnjena izdaja.
– Arhiv Republike Slovenije (ARS), SI AS 448, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, fasc. 178, ovoj
3896/XLI (1915).
Oris preskrbe drugih evropskih držav podaja Šorn, "Slovenci in gospodarski položaj v prvi svetovni
vojni".
Več v "Kmetovalcem Avstrije!", Slovenski narod, 27. 8. 1914, št. 200, str. 2; Muzej novejše zgodovine
Slovenije (MNZS), Zbirka razglasov in plakatov 1914–1918, Kmetovalcem Avstrije! (19. 8. 1914).
"Skrb za kruh", Delavec, 6. 7. 1918, št. 27, str. 1; glej tudi Watson, Ring of Steel, str. 199.
Glej npr. Vilma Brodnik, Preskrba Ljubljane z živili med 1. svetovno vojno, diplomsko delo (Ljubljana,
1988), str. 13, 15 (dalje: Brodnik, Preskrba Ljubljane z živili).
Mark Thompson, The White War. Life and Death on the Italian Front (1915–1919) (London: Faber
and Faber, 2008), str. 249; Robert B. Asprey, The German High Command at War. Hindenburg and
Ludendorff Conduct World War I. (Lincoln: Universe, 2005), str. 256. O madžarskem gospodarstvu v
prvih letih 20. stoletja Béla Katona, Die Volkswirtschaft Ungarns – 1912 (Budapest, 1913).
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predvojnega kontingenta žita in osem odstotkov predvojnega kontingenta
moke.17 Avstrija je tako ostala prepuščena uvozu,18 kar je zanjo pomenilo pravo
katastrofo. Pri tem so ji preglavice delale že omenjene izvozne prepovedi in
predvsem zapora antantnih sil,19 ki so onemogočale nakup pomembnih gospodarskih in prehrambnih artiklov.

***
Državno gospodarstvo, ki je imelo vse znake tipičnega vojnega gospodarstva20 in
je bilo pravo nasprotje predvojnega klasičnega kapitalističnega gospodarstva,21
je torej od začetka vojne poslovalo brez večjih zalog. Pomanjkanja osnovnih
življenjskih potrebščin, predvsem moke in kruha,22 je postalo stvarnost že v letu
1915. Med prebivalci Ljubljane se je začela prebujati vse večja nejevolja, kazati
so se začeli znaki nestrpnosti: "Zvečer po 100 ljudi pred vojno prodajalno v Prešernovi ulici in pred pekarno v Gerb. hiši, gneča, kriki, podenje."23
Ker je bil gospodarski položaj iz meseca v mesec slabši in pomanjkanje
hrane, ki ga ni uspela omiliti niti regulacija preskrbe z nakaznicami, vse večje,
so Ljubljančani začeli iskati krivce za svojo mizerijo. Našli so jih v mestni aprovizaciji, občini in županu. Dr. Ivan Tavčar24 je branil dobro ime vseh treh, zatrjeval
je, da za prehrano Ljubljančanov, še posebej manj premožnih slojev, storijo vse,
17
18

19

20

21
22

23
24

Watson, Ring of Steel, str. 343–345.
Pogajanja z Ogrsko, "pri katerih se bo določil definitivno naš delež na ogrskem pridelku", so potekala
ves čas vojne. Glej "Iz seje državnega sveta za prehrano", Domoljub, 1. 11. 1917, št. 44, str. 518.
Podrobneje o zapori oziroma blokadi (nem. Hungerblokade) Pope in Wheal, Dictionary of the First
World War, str. 74. O pomorskem prometu pred prvo svetovno vojno glej V[inko] Šarabon, "Svetovni
promet po morju", Čas, zv. 3 (1915), str. 146–157 (dalje: Šarabon, "Svetovni promet po morju").
O vojnem gospodarstvu v avstrijski polovici in ogrski polovici monarhije Jože Šorn, Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih 1919–1924 (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997), str. 21–25, 25–27.
Glej tudi Petra Svoljšak in Gregor Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna. Z okvirnima
črticama Ivana Cankarja in predgovorom Toneta Partljiča (Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018), str.
393 isl.
Šorn, "Slovenci in gospodarski položaj v prvi svetovni vojni", str. 57.
O organizaciji in regulaciji preskrbe z živili v Ljubljani v obdobju izrednih razmer med letoma 1914 in
1920: Brodnik, Preskrba Ljubljane z živili. O regulaciji preskrbe z nakaznicami glej tudi: Mojca Šorn,
"Pomanjkanje in lakota v Ljubljani v času prve svetovne vojne", v: Mojca Šorn (ur.), Lakote in pomanjkanje. Slovenski primer (Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018) (dalje: Lakote in pomanjkanje), str. 167–185. Za primerjavo o organizaciji preskrbe z živili v Celju med prvo svetovno vojno
glej: Bojan Himmelreich, Namesto žemlje črni kruh. Organizacija preskrbe z živili v Celju v času obeh
svetovnih vojn. Celje: Zgodovinski arhiv, 2001
Milčinski, Dnevnik, str. 146 (17. 12. 1915).
Dr. Ivan Tavčar je bil ljubljanski župan med leti 1912 in 1921. O njegovem županovanju podrobno Jurij Perovšek, "Tavčarjevo župansko devetletje 1912–1921", Studia Historica Slovenica 17, št. 2
(2017), str. 559–610. Glej tudi Sonja Anžič, Damjan Hančič in Tatjana Šenk. Ljubljanski župani skozi
čas = Ljubljana Mayors Through Time. 500 let ljubljanskih županov = 500 Years of Ljubljana Mayors:
1504–2004 (Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2004).
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"Kdaj se bomo ponovno videli? " (razglednica) (Zbirka Walterja Lukana)

kar je v njihovih močeh. Rad je poudaril, upravičeno, da je ta naloga (pre)težko
breme za ljubljanski magistrat, in da bi morali pri oskrbi v večji meri sodelovati
dežela in država. Pri takšnih namigih, željah in zahtevah se je dežela izgovarjala na državo, Dunaj pa je nemočno zatrjeval, da je vsega kriva Ogrska, ki vodi
"proti nam najhujšo gospodarsko vojno in vsi so enega prepričanja, da nobena,
niti najbolj neprijazna nevtralna vlada ne postopa proti nam tako neprijazno
kakor Ogrska."25 Pritožb in jeze čez antanto in gospodarsko blokado je v gradivu veliko, npr.: "Huda so sredstva, ki jih uporabljajo naši nasprotniki, da nas
zadušijo, najhujša je pač blokada, ločitev od ostalega sveta",26 a jih je še več, na
nek način dosti bolj osebnih, čez Madžare, ki "skušajo po stari navadi obogateti na stroške Avstrije."27 Pridušanje mnogih je v Slovencu ubesedil Fran Ogrin:
"Avstrija in Ogrska tvorita takorekoč eno državo in se borita za iste cilje. Zakaj
bi pri nas jedli črn kruh, ko peko v Zagrebu in v Budimpešti žemlje, kifeljce in
kolače, zakaj bi jedli pri nas brez zabele in spoštovali pet do sedem brezmesnih

25

26
27

Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL), SI_ZAL_LJU/0488, Cod III, šk. 118, a.e. 75 (1916), Zapisnik javne
seje občinskega sveta ljubljanskega, 18. 12. 1917.
Šarabon, "Svetovni promet po morju", str. 146.
"Gospodarske stvari. Gospodarski in tržni pregled", Domoljub, 27. 12. 1917, št. 52, str. 618.
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dni, ko na Ogrskem plavajo v masti in imajo obilo mesa."28 Jezo in zamere do
Budimpešte in Madžarske potrjujejo besede Maureen Healy. Zapisala je, da ko je
šlo za hrano, je bila Avstro-Ogrska v vojni sama s sabo...29
V virih kot krivec za pomanjkanje osnovnih živil – še posebej po sklenitvi
brest-litovskega miru marca 1918 –, nastopa tudi Nemčija, ki ji je iz Ukrajine
uspelo pridobiti veliko več zalog hrane kot monarhiji. Verjetno pod vtisom
tega neenakopravnega razmerja je Grazer Volksblatt 15. maja 1918 v članku
"Die Brotbittfahrten nach Budapest und Berlin" (Slovenski gospodar je naslov
prevedel "Kako se vozijo v Budimpešto in v Berolin prosit za kruh") od severne
sosede zahteval, naj ravna odgovorno in Avstriji ponudi vsaj "prehranjevalno
pomoč". V članku, ki ga je Slovenski gospodar označil za "odkritosrčno pisanje
o vzrokih prehranjevalne mizerije v Avstriji", pa je njegov avtor načel tudi stare
zamere in Nemčiji očital:
List piše, da to ni nikako beračenje, če Avstrijci od Nemčije zahtevajo to pomoč,
kajti Nemci so bili prvi, ki so se polastili ogromnih zalog živil v Rusiji, oziroma
Rusko-Poljski. /…/. Ista je bila v Romuniji. Tudi tu so imel nam nadmočne vojaške
oddelke in spravili zlasti prehranjevalne zaloge v svojo oskrbo. Ker je imel in še
ima vsak nemški vojak pravico, poslati gotove (ne male) množine svojcem direktno, je umevno, da je bil doslej delež Nemčije na prehranjevalnih sredstvih skoro
vedno napram našemu vsaj dvojen. /…/ List zahteva od naše vlade, da napram
Nemčiji odločno nastopi in pusti vnemar vsako mehkočutnost. Kar zahteva glede
prehrane Avstrije od Nemčije je, da je v polni meri deležna nad preobilico le te, za
katero smo bili doslej prikrajšani.30

Odnosi med meščani in kmeti: "Kdor hoče imeti mleko,
naj pride sam ponj in ga seveda drago plača"31
Prav tako veliko in srdito kot čez mestne, deželne in državne oblasti so se
meščani pritoževali čez kmete, bili so namreč "ogorčeni, ker niso bili deležni
zadostne pomoči s podeželjskih območij."32 Prepad med producenti hrane in

28
29

30
31
32

Ogrin, "Nekaj misli o vojnem gospodarstvu".
Maureen Healy, Vienna and the Fall of the Habsburg Empire. Total War and Everyday Life in World
War I (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), str. 47 (dalje: Healy, Vienna and the Fall of the
Habsburg Empire).
"Prehranjevalna beda," Slovenski gospodar, 23. 5. 1918, št. 21, str. 2.
"Mleka že precej primanjkuje", Slovenski narod, 19. 4. 1916, št. 90, str. 3.
Pavlina Bobič, Vojna in vera. Katoliška Cerkev na Slovenskem, 1914–1918 (Celje: Celjska Mohorjeva
družba, 2014), str. 151. O novonastalih razmerjih med mestom in podeželjem glej tudi Petra Svoljšak,
"Ali je lakota ukrojila usodo Avstro-Ogrske v 1. svetovni vojni?", v: Lakote in pomanjkanje, str. 134.
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Mlekarica in kupec (Ilustrirani glasnik, 3. 5. 1917, št. 35, str. 294)

konzumenti seveda ni bil le lokalnega značaja, v Nemčiji so konflikt med mesti
in podeželjem označili kot eno najvidnejših in najsilnejših vojnih manifestacij.33
Dokumentov, ki pričajo o nezadovoljstvu Ljubljančanov s kmeti, je veliko.
Navajam le primer, do katerega je prišlo spomladi 1916, ko je odločitev nekaterih mlekaric, da belega zlata ne bodo več vozile v mesto, sprožila niz podtikanj
in obtožb. Del teh s perečo temo pravzaprav ni imel dosti skupnega:
In res hodijo sedaj stranke same po mleko skoro celo uro daleč, sicer morajo otroci v šolo tešč. Seveda, za moža vleče državno podporo, v hlevu zastonj plemenske
bike, lepo posestvo, pridelki gredo v denar, ko 'žafran', kdo bi v tako ugodnem

33

Watson, Ring of Steel, str. 360.
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položaju še mleko dovažal v mesto! Kdor hoče imeti mleko, naj pride sam ponj in
ga seveda drago plača!34

Kmetje meščanom nikakor niso ostali dolžni. Marinka Dražumerič je na
podlagi podatkov iz črnomaljske kronike predstavila preskrbo uradnikov, ki so
po bližnjih vaseh kupovali živila, vse jim je prišlo prav, vsega so bili veseli, celo
črnega kruha. Privoščljivega tona v naslednjem zapisu ne gre prezreti:
Tako se pokori sedaj mestna gospoda, o kateri vedo povedati naši kmetje marsikaj, kako so se preje norčevali iz kmečke hrane. Ko so prodavale kmetice pred
vojsko na tržne dni v Črnomlju fižol in ga ponujale črnomaljskim gospem, tedaj
je morala večkrat slišati ena ali druga: 'Saj nisem prašiča, da bi fižol jela.' Kolko bi
ga pa dan danes rade jedle, pa ga nimajo! /…/ Neka uradnikova gospa iz Črnomlja
je rekla naši kmečki ženi, ki je videla črni kruh v hiši: .Ubogi kmetje, ki morate jesti
črni kruh! Jaz bi pa raje umrla, kakor pa jedla črni kruh!' Kako rada bi ga pa jela
danes, da ga ima! Neki naš župljan, ki je brivski mojster na Dunaju, in je bil pred
par leti doma, je rekel svoji sestri, ki je zamesila kruh z vodo: 'Moja žena pa ne zna
kruha zamesiti z vodo, ampak samo z mlekom.' Letošnjo jesen pa je njegov sin,
ker je oče v vojski, že parkrat pisal sorodnikom v naši župniji, da naj jim pošljejo
kaj živil, naj bo, kar hoče, ker trpijo veliko pomanjkanje.35

S stopnjevanjem pomanjkanja in z začetki "romanja z nahrbtniki po
živež na deželo" oziroma nahrbtništva36 so Ljubljančani na zamere nekoliko pozabili: "Zanimivo je opazovati, kako je zdaj narastel ugled kmetov v
očeh meščanov. Meščani so kmete zdaj naravnost preplavili. Ampak kmetje
nimajo pravice s svojo lastnino gospodariti in delovati po mili volji. Vse, kar
ni nujno potrebno za življenje, morajo odstopiti državi oziroma vojski,"37
čeprav je bilo še vedno mnogo takih, ki niso spoštovali ali pa morda celo
razumeli dejstva, da se je med vojno spremenil tudi položaj na podeželju –
da so zaradi splošne mobilizacije veliko kmetij vodile ženske same, da njihovo delo, ki je potekalo od zore do mraka (čeprav sem in tja tudi ob pomoči
beguncev in vojnih ujetnikov), ni bilo nič manj kot mukotrpno, da jih oblasti rekvizicij niso oprostile... Vse prevečkrat so se našli objestni posamezniki,
ki so drli na podeželje, poteptali to ali ono njivo in tako uničevali pridelke,
34
35

36
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"Mleka že precej primanjkuje", Slovenski narod, 19. 4. 1916, št. 90, str. 3.
Marinka Dražumerič, "Gospodarsko življenje v Beli krajini med 1. svetovno vojno", Zgodovinski časopis 42, št. 1 (1988), str. 101.
Glej: Brodnik, Preskrba Ljubljane z živili, str. 48; Marko Štepec, Vpliv vojne na življenje civilnega prebivalstva v slovenskih deželah 1914–1918, doktorska disertacija (Ljubljana, 2018), str. 127 (dalje:
Štepec, Vpliv vojne na življenje civilnega prebivalstva).
NG, NGD0596-0004, Šentvid na Glini – Dunaj, 11. 12. 1915.
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veliko pa je bilo tudi takih, ki so si postregli s plodovi zemlje, "pozabili" pa
so jih plačati.
Menim, da je treba poudariti še eno težavo, s katero so se srečevali prebivalci podeželja, odnose med kmeti in vojaštvom. Mnogo kranjskih občin si je
delalo sezname škode, ki so jim jo prizadejali vojaki. Dolenja vas je npr. poročala, da so temu uničili klet, onemu razbili vrata v mlin, posekali dvajset dreves,
vzeli par moških čevljev, vzeli klešče in žago, odtujili dva predpasnika, uro repetirko, par ženskih čevljev itd., predvsem pa so se polastili velikih količin hrane,
krme in sena. Obupani vaščani so se obračali na deželne oblasti s prošnjami:
Prosimo ponižno, da nam odstranite vojaštvo, ki nas nadleguje s poškodovanjem
rastlin, tatvine živil, stelje, drv, sploh vsega, kar jim pride prav. Ne drži jih ne zapah,
ne ključavnica, ker noben zapor ni dovolj močan zanje. Če še en čas živijo med
nami, nas pripravijo tu v zaledju do tistega položaja in uničenja, kot na fronti in
potem kam z ljudstvom!38

Prebivalci naselja Dolenji Lazi, kjer so vojaki s prebivalci tudi fizično obračunavali, mdr. so davili M. G., ker jim ni hotela dati voza, in jim grozili z revolverji in bajoneti, so zapisali:
Podpisani vljudno prosimo, da se blagovolite zavzeti za nas ter nam po možnosti
olajšati gorje, ki nas tare v groze polnih dneh svetovnega požara. /…/ Ne prvič v
tej dolgoletni vojski imamo nastavljeno vojaštvo in vsikdar smo mu po možnosti
postregli, za kar nam je bilo hvaležno; a sedaj! V zahvalo se ravna z nami skoraj
slabše, kakor bi mogel ravnati le sovražnik.39

Iz dokumentov je razvidno, da so se zaradi odsotnosti mobiliziranih mož
in sinov za svoje imetje in preživetje v glavnem borile ženske, ki so bile vse prevečkrat žrtve vojaškega nasilja. Na pomoč so jim mnogokrat lahko priskočile le
sosede, v najboljšem primeru ostareli oče ali mladoletni sin.
Le vprašamo se lahko, kako se je končal poskus Bartolove, s katerim je v
kmečkih otrocih želela prebuditi sočutje in usmiljenje do njihovih mestnih
vrstnikov:

38

39

ARS, SI AS 584, Jugoslovanski klub, fasc. 14, mapa Rekvizicije in vprašanje prehrane med vojno: Popis
prizadejane škode zaradi rekvizicije (konec leta 1917).
ARS, SI AS 584, Jugoslovanski klub, fasc. 14, mapa Rekvizicije in vprašanje prehrane med vojno: Popis
prizadejane škode zaradi rekvizicije (konec leta 1917). O konfliktih med vojaštvom in civilisti tudi
Rok Stergar, "Vojna, lakota, ujetništvo, negotovost in Jugoslavija. Leto 1918 na prostoru današnje
Slovenije", v: 1918 v slovenskem jeziku, literature in kulturi. Seminar slovenskega jezika, literature in
kulture (Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018), str. 81.
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Ličeca naših otrok v mestih in predmestjih niso rdeča in niso okrogla; obrazi so
se jim podaljšali, ličeca so jim siva in oči udrte in povečane zaradi upadlih obrazov. Mislijo samo na hrano in kruh. Med sabo se večkrat pogovarjajo, kako je, kaj
in koliko so jedli pred vojno. /…/. Pa še drugače trpe ti naši ubožci. Stati morajo
namreč časih po ure in ure na mrazu, dežju in v megli, da dobe na strogo odmerjene izkaznice oni borni, tako skopo odmerjeni kruhek. Pridejo časi, ko zmanjkuje kruha, in tedaj se tak ubožec postavi pred prodajalnico ob 10. predpoldne
za kruh, ki ga ima dobiti šele ob 5. popoldne. /…/ Za vse to ne veste, otroci, tam
zunaj na kmetih, ker imate drv, sladkega mleka in tečne kaše in so vam ličeca
rdeča in okrogla. Tam notri v želodčku pa, kjer imajo mestni otroci tisto strašno
žival, ki jih razjeda in vpije: 'Še in še!' – tam notri imate vi lep mir, kakor bi ne bilo
strašne, krute vojne. Zakaj vam govorim o tem? Zato, da boste vedeli, kako hudo
pritiska vojna zlasti na mestno mladino, in da boste imeli z njo še več sočutja in
usmiljenja…40

Bartolova seveda ni bila edina, ki je stopila v bran sestradanim prebivalcem
mest, bila pa je ena izmed bolj rahločutnih. Nekaj takih je bilo tudi med številnimi podporniki kmečkega stanu, večina pa se je verjetno strinjala z besedami
Frana Povšeta, ki je zapisal, da so z začetkom vojne za vse stanove nastopili
resni in težki časi, še posebej pa naj bi to veljalo za kmečki stan. Svojo trditev je
utemeljil s tem, da je bilo iz vrst kmetov mobiliziranih razmeroma največ vojakov, za vojno so žrtvovali mnogo konj in vozov, pri tem pa so morali prehraniti
"ne le sebe, ampak tudi armado in prebivalstvo vse države."41 Slovenski gospodar
je dodal, da brez kmečkega stanu "ne bi bilo hrane, brez hrane ne bojevanja,
brez bojevanja pa ne zmage."42 Takšni in podobni zapisi so sprožili veliko razburjenja, ki je preraslo v prave (besedne) obračune.

Odnosi med kupci in prodajalci: "Zdaj smo mi gospodje,
ki prodajamo, ki imamo blago"43
Odnosi med strankami in prodajalci so bili napeti praktično od začetka vojne,
vse slabše razmere v preskrbi pa so antagonizem samo še poglabljale. Kupci
so sumničili trgovce, da namerno ustvarjajo pomanjkanje in kopičijo zaloge,
da bodo že tako visoke cene živil samo še poskočile. Verjeli so, vse prevečkrat

40
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Marica Bartolova, "Trpljenje mestnih otrok", Zvonček, 1. 1. 1918, št. 1–2, str. 40 in 41.
Fran Povše, "Naše gospodarstvo in vojska", Domoljub, 25. 3. 1915, št. 12, str. 177.
"Mesto in dežela," Slovenski gospodar, 4. 5. 1916, št. 18, str. 2.
"Na ljubljanskem trgu", Slovenski narod, 28. 3. 1916, št. 71, str. 3.
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upravičeno, da so ogoljufani: kruh je bil neokusen, "sprijet in neprepečen",44
mleko je bilo razredčeno z vodo, sadje je bilo prezrelo, gobe stare itd.45 Po drugi
strani pa je dnevno ukvarjanje z utrujenimi, lačnimi in včasih nehvaležnimi
kupci, ki so se glasno pritoževali nad cenami in blagom, zahtevalo posebno
potrpljenje prodajalcev.46 Oblasti so s pomočjo razglasov in objav poskušale
miriti strasti, npr.: "Prodajalke tudi niso obvezane poslušati žalitve. Če se kdo
želi pritoževati, naj pride v aprovizacijo na Poljansko cesto", zagrozile so tudi z
naslednjim ukrepom: "Odvzelo se bo vsakomur še to nakazilo, ki ga ima, če bo
poskušal nastopati z grobostjo in zmerjanjem, kot se je to v par slučajih zadnje
dni zgodilo."47 Seveda so Ljubljančani odgovorili, da ima njihovo pritoževanje
konkretne razloge. Navedli so, da so prodajalci na ljubljanskem trgu vzvišeni in
prevzetni, da je obnašanje do kupcev tako grdo, da se ne bi spodobilo niti tedaj,
če bi jim dobrine delili zastonj. Grobost nad strankami, še posebej nad tistimi,
ki so se pritoževale zaradi visokih cen, je bila včasih prav nebrzdana: "'Če vam ni
prav, pojdite naprej', 'Kajpada, zastonj vam bomo dajali', 'Zdaj smo mi gospodje,
ki prodajamo, ki imamo blago', take in enake besede se slišijo danzadnem in
kupovalke jih morajo požirati, pri tem pa neznansko drago plačevati, če sploh
hočejo kaj djati v lonec."48
Čez prodajalce so se pritoževali tudi tisti, ki bi zmogli plačati višje cene, a
jim do blaga preprosto ni uspelo priti: "Greš na trg in se nastaviš že ob 6. zjutraj. Mesar na stojnici začne sekati (ne sicer ob določeni uri, marveč, kadar se
njemu zdi), navali se gruča ljudi na stojnico. Misliš, da dobiš meso po vrsti? Kaj
še! Pridejo mesarju znani obrazi, pa dobe čez glave drugih zahtevano količino
mesa."49

Sovražnik v vrsti pred teboj
Poleg pomanjkanja in draginje je veliko nestrpnosti sprožalo čakanje v vrstah.
Marsikdaj je prišlo do prerivanja, nemirov, tudi poškodb, še posebej takrat,
kadar so v mesto prispeli premajhni kontingenti živil. To je seveda vplivalo ne
samo na odnose med kupci in prodajalci, temveč tudi na odnose med kupci,
ki so se znašli v vojni znotraj vojne, vojni za preživetje.50 Le en položaj v vrsti je

44
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Milčinski, Dnevnik, str. 237 (7. 3. 1917).
Watson, Ring of Steel, str. 363.
Prav tam, str. 364.
"Aprovizacija", Slovenski narod, 7. 3. 1917, št. 54, str. 3.
"Na ljubljanskem trgu", Slovenski narod, 28. 3. 1916, št. 71, str. 3.
"Aprovizačni pomenki", Slovenski narod, 28. 4. 1917, št. 98, str. 5.
Healy, Vienna and the Fall of the Habsburg Empire, str. 35.
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namreč lahko pomenil ogromno, le en položaj je lahko odločil, kdo bo jedel in
kdo bo ostal lačen…51 Sovražnik ni bil več Anglež, Madžar ali Nemec, sovražnik
je stal v vrsti pred teboj… To potrjujejo številne časopisne notice in dnevniški
zapisi, npr.: "Dve babi se stepli na trgu zaradi 1 l mleka."52 Vinko Gaberc pa to
opiše v knjigi Brez slave. Spomini na svetovno vojno: "Ni bilo obzirnosti do sebe
in drugih, videz se je umeknil resničnosti, kajti samo s surovo silo in silno surovostjo se je dalo doseči, kar si je kdo postavil za cilj."53
Med žrtvami pa so bili, žal, tudi otroci. V Ljubljani in po drugih evropskih
mestih ni bilo malo šolskih in tudi predšolskih otrok, ki jim je bila med vojno
dodeljena vloga tistih, ki čakajo v vrstah, saj so morale zaradi odsotnosti moških
večinoma prav ženske poskrbeti za družino in gospodinjstvo: "V soboto zvečer
je bil pred vojno prodajalno na Bregu tak naval, da so v gnječi neki mladi deklici
zlomili roko. Ljudje naj bi pazili vsaj na otroke, da ne bodo postali poleg že itak
velike bede še pohabljeni."54 Še bolj tragična je bila novica, objavljena decembra
1915, da so nekega bolehnega dečka v gneči someščani tako hudo poškodovali, da je za posledicami ran umrl.55

Zaključne misli: "Vojna je bila čas, ko se je moglo najbolje spoznati,
kaki so ljudje"56
V avstro-ogrski monarhiji sta bila pomanjkanje in lakota posledica predvidevanj o kratkotrajnem spopadu in nezadostnih priprav na vojno, neučinkovitega delovanja oblasti in nefleksibilnega sistema preskrbe med vojno ter upada
produktivnosti zaradi zmanjšanja delovne moči, ki je po eni strani posledica
odsotnosti moške delovne sile zaradi mobilizacije, po drugi strani pa ga lahko
razložimo tudi s padcem psihofizične kondicije, značilnim za obdobje izrednih
razmer.
Vsako leto vojne je sicer prineslo nove načrte, nove uredbe, nastajale so
nove in nove živilske centrale, vse te poteze pa so bile zgolj sledenje vse slabšemu stanju v preskrbi. Obroki osnovnih živil, ki so bili racionirani, so iz leta v
leto postajali vse manjši, večkrat so celo izostali, hkrati pa so cene živil strmo
naraščale. V politiki prehrane, prežeti s pravili in prepovedmi, ki so jih ljudje
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Prav tam, str. 79.
Milčinski, Dnevnik 1914–1920, str. 165 (26. 2. 1916).
Vinko Gaberc, Brez slave. Spomini na svetovno vojno (Ljubljana: samozaložba, 1935), str. 201 (dalje:
Gaberc, Brez slave).
"Boj za vsakdanji kruh", Slovenski narod, 10. 1. 1916, št. 6, str. 3.
"Gnječe pred vojnimi trgovinami", Slovenec, 21. 12. 1915, št. 291, str. 4.
Gaberc, Brez slave, str. 201.
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enostavno morali kršiti, če so želeli preživeti: "Kdor živi, je zločinec. Dokaz
temu dejstvu, da živi. Kajti ako ne bi vztrajno kršil aprovizančnih zakonov, bi
že davno več ne živel",57 so izrisane jasne poteze represivnega centralističnega
aparata, ki je zaradi odsotnosti vizije postajal vse bolj okorel, okostenel in distanciran od stvarnosti.
Izredne razmere so sicer vodile v razvoj novih strategij preživetja, ki jih je
vsekakor mogoče ovrednotiti pozitivno, saj pokažejo, da je potreba po prilagajanju v ljudeh sprožila ustvarjalnost,58 kljub temu pa je čedalje slabša situacija v
preskrbi prebivalce navdala z nesigurnostjo in v njih stopnjevala nezadovoljstvo. To je pripeljalo do sprememb v načinu razmišljanja in ravnanja posameznikov oziroma do sprememb v medčloveških odnosih.59
Ljubljanski škofijski list je že leta 1915 skrbelo, kako bo vojna vplivala na
ljudi, kakšne bodo njene posledice. Domneval je, da je med vojaki pogosti preklinjanje, surovost, alkoholizem, nečistovanje, odsotnost molitve. Civilisti so
se mu zdeli podivjani in neobvladljivi, mlajši otroci trmasti, skrbela ga je prezgodnja dozorelost malo starejših fantov in deklet, ki niso imeli zgleda v svojih
odsotnih očetih in vse preveč z delom in obveznostmi zasedenih materah. List
je predvidel razdor med kmeti ter delavci in med bolj ter manj premožnimi
sloji.60 Tukaj dodajam Gaberčevo opažanje, ki lahko služi kot opis določenih
skupin, katerih značaj so potencirale in razgalile vojne razmere, hkrati pa prikaže dojemanje sočloveka:
Oderuh in verižnik sta nastopila očitno, siromak in berač se nista sramovala,
bogatin in bahač sta se nesla kar se le da, bedak in puhloglavec sta se uveljavljala, požeruh in gladovnjak sta grabila, pametnik in razumnik sta bila ob besedo,
razkošnice in razvratnice so cenili, klepetulje in klevetnice so bile spoštovanja
vredne, skromnih, dobrih, blagih, poštenih ljudi cena pa je bila ničeva.61
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Milčinski, Dnevnik, str. 330 (4. 4. 1918).
Več o tem glej Maja Godina Golija, "Recepti in napotki za krizne čase. Primer slovenskega ozemlja
med prvo svetovno vojno", Etnolog 22=73 (2012), str. 67 in 77; Gorazd Makarovič, "Prehrana na
Slovenskem v 19. stoletju", Slovenski etnograf 33/34 (1988/1990), str. 161; Pope in Wheal, Dictionary
of the First World War, str. 151, geslo "Ersatz". Glej tudi Brodnik, Preskrba Ljubljane z živili; Štepec,
Vpliv vojne na življenje civilnega prebivalstva; Marko Štepec, "Drobci o prehrani in življenju med prvo
svetovno vojno 1914–1918", Zgodovina v šoli, št. 1–2 (2006), str. 12–20.
Glej tudi Karla Kofol, Človek in vojna. Katalog razstave ob stoletnici začetka bojev na Soči in sedemdesetletnici konca druge svetovne vojne (Tolmin: Tolminski muzej, 2015), str. 29.
"Poročilo o drugem shodu dekanov 1. 1915 . O slabih posledicah vojske", Ljubljanski škofijski list, št. 12
(1915), str. 131–133.
Gaberc, Brez slave, str. 201 in 202. O podobi vojnih zaslužkarjev v tisku Jean-Louis Robert, "The image
of the profiteer", v: ur. Jay Winter in Jean-Louis Robert, Capital Cities at War. Paris, London, Berlin:
1914–1919 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), str. 104–132.
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Poziv k dobrodelnosti
(Ilustrirani glasnik, 1.
11. 1917, št. 9, str. 72)

Prispevek na nekaterih primerih prikaže, da je stopnjevanje pomanjkanja
hrane kot ene najosnovnejših in najnujnejših človekovih potreb,62 v nenehnem
iskanju krivca vodilo do napetosti in mnogokrat rezultiralo v konfliktih, ki so
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Sara Millman in Robert W. Kates, "Toward Understanding Hunger. Hunger in History", v: ur. Lucile F.
Newman, Food Shortage, Poverty, and Deprivation (Oxford/UK–Cambridge/USA: Blackwell, 1995),
str. 3; Massimo Montanari, Lakota in izobilje. Zgodovina prehranjevanja v Evropi (Ljubljana: Založba
/*cf., 1998), str. 7.
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bili tematizirani v časopisju, korespondencah, dnevniških zapisih, večkrat pa
so epilog našli na sodišču. Nenehna skrb: "Kaj bomo danes jedli? – Ni masti,
ni krompirja, ni moke, ni kruha. /…/ Navaditi se ne moremo nikakor na to, ne
moremo ozdraveti, se umiriti, kajti vedno nove, posebno umne odredbe nas
vsak čas razburjajo in tako /…/ postajamo nezmožni bodisi za dušno ali telesno
delo",63 je večino ljudi ukleščila v nevrotičen krog boja za osebno eksistenco,
"da sploh ni opazila lastne nevroze. /…/ Vojna psihologija, ki jo je propaganda
ujela v reklo don't think but act, je onemogočila vsako samorefleksijo."64
Kljub temu da so kodeks obnašanja, družbene vrednote in socialne norme
predvojnega obdobja med prvo svetovno vojno v mnogih primerih postajali
zgodba včerajšnjega dne, bi bilo pristransko, krivično in napačno, če bi trdili,
da so bili medčloveški odnosi zgolj negativni, da so bili ljudje "kakor zverina".65
O tem nas prepriča mdr. dobrodelnost, ki so jo Ljubljančani ves čas vojne izkazovali finančno šibkejšim slojem, vdovam, sirotam, beguncem.66
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"Zakaj hujšamov", Ilustrirani glasnik, 4. 7. 1918, str. 351.
Oto Luthar in Igor Grdina, "'Naj se konča'. Vsakdanji spomin in podoba 'drugega' v (popularnih) interpretacijah I. svetovne vojne", v: ur. Vincenc Rajšp, Soška fronta 1915–1917. Kulturna spominjanja
(Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut in Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010), str. 16.
"Zakaj hujšamo", Ilustrirani glasnik, 4. 7. 1918, št. 44, str. 351.
O dobrodelnosti v Ljubljani je izšlo več prispevkov, mdr. glej Petra Svoljšak, "Usmiljenim srcem",
v: Slovenska kronika XX. stoletja: 1900–1941 (Ljubljana: Nova revija, 1997), str. 156–157; Vilma
Brodnik, "Dobrodelnost v Ljubljani med prvo svetovno vojno", Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 38, št. 1–2 (1990), str. 56–64; Štepec, Vpliv vojne na življenje civilnega prebivalstva, str.
51–59; Slovenski šolski muzej (SŠM), Dokumentacijska zbirka, Letno poročilo III. Mestne petrazredne
deške ljudske šole na Erjavčevi cesti v Ljubljani za šolsko leto 1915–16. Sestavil šolski vodja Josip
Capuder. Ljubljana 1916; Elizabeta Eržen Podlipnik, "Dobrodelnost in pomoč vojakom ter prebivalstvu na Kranjskem v prvem letu prve svetovne vojne", v: Kuge, lakote in vojske – reši nas, o Gospod!.
Kranjska v prvem letu vélike vojne (Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2014), str. 61–66.
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Mojca Šorn
CHANGES IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS
DURING THE PERIOD OF SHORTAGE AND HUNGER
(LJUBLJANA: 1914–1918)

SUMMARY
The present contribution, which focuses on Ljubljana and its inhabitants during World War I, is based on the analysis of newspaper and archival materials, correspondence, journal entries, and scientific findings of Slovenian and
foreign experts. It shows how everyday life was influenced by the military and
political as well as economic and social aspects. It underlines the food shortage, which did not only result in an increased incidence of diseases and deaths
but also adjusted nutrition and modified daily rhythms as well as mental and
psychological processes.
In the Austro-Hungarian Monarchy, shortage and famine resulted from
the assumptions that the conflict would not last long and from the inadequate
preparations for war, ineffective government, inflexible wartime supply system,
and the decline in productivity due to the diminished labour supply, which
was, on the one hand, caused by the absence of the male workforce due to the
mobilisation, while, on the other hand, it can also be ascribed to the decline in
psycho-physical fitness, characteristic of this period of emergency.
It is true that every year of the war brought new plans and new decrees,
while new food distribution centres were being organised; yet all of these
measures were merely belated responses to the constantly worsening supply.
From year to year, rationed meals kept diminishing, only to completely vanish
on occasion, while the food prices were increasing. Food supply policies, which
were subject to many rules and bans that people had no choice but to violate if
they wanted to survive, exhibited clear features associated with the repressive
centralist apparatus that was becoming increasingly rigid, inflexible, and distanced from the reality due to the absence of any vision whatsoever. The state
of emergency resulted in the development of new survival strategies. This can
definitely be seen as positive, as it attests to the fact that the need to adapt triggered creativity in people. Nevertheless, the constantly worsening supply situation instilled uncertainty in the population and contributed to the increasing
dissatisfaction. This led to changes in the people's way of thinking and acting,
eventually resulting in interpersonal relationship adjustments.
Based on selected examples, the author demonstrates how the shortage of
food as one of the most basic and most urgent human necessities resulted in
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tensions due to the constant search for the culprits, often resulting in conflicts
described in the contemporaneous press, correspondence, and journal entries,
which would often be resolved in court. People were perpetually preoccupied
with problems along the lines of: "What are we going to eat today? – There is no
lard, no potatoes or flour or bread. /…/ There is no way we can get used to this,
we cannot remain healthy or calm, because we keep getting upset by the constant introduction of new and particularly clever decrees, thus /…/ becoming
incapable of working physically or mentally".67 These issues trapped the majority of people in a vicious circle of struggling for their own existence so severely
"that they did not even notice their own neurosis. /…/ The wartime psychology,
which the propaganda described with the motto don't think but act, prevented
any self-reflection."68
Even though during World War I, the code of behaviour as well as the established societal and social norms of the pre-war period often became a thing of
the past, it would be judgemental, unjust and wrong to claim that the relations
between people were merely negative – that this was a purely "dog eat dog"
situation.69 We can be convinced of the opposite by the charity and solidarity that the inhabitants of Ljubljana exhibited towards the financially weaker
strata, widows, orphans, and refugees throughout the war.

67
68

69

“Zakaj hujšamo”, Ilustrirani glasnik, 4 July 1918, No. 44, p. 351.
Oto Luthar and Igor Grdina, “‘Naj se konča’. Vsakdanji spomin in podoba ‘drugega’ v (popularnih)
interpretacijah I. svetovne vojne”, in: ed. Vincenc Rajšp, Soška fronta 1915–1917. Kulturna spominjanja (Vienna: Slovenski znanstveni inštitut in Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010), p. 16.
“Zakaj hujšamo”, Ilustrirani glasnik, 4 July 1918, No. 44, p. 351.
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Izvleček:

Diplomacija ima edinstven vpogled v družbenopolitične razmere posameznih
držav in diplomati s svojim poročanjem, analizami in interpretacijami
oblikujejo določeno védenje o državi, kjer delujejo. Prispevek na podlagi
jugoslovanskega in poljskega arhivskega gradiva ter spominske literature
obravnava, kako so k védenju o Jugoslaviji in Poljski prispevali diplomati obeh
držav v prvih letih po drugi svetovni vojni. Ob tem upošteva dejavnike, ki so
vplivali na produkcijo védenja v diplomaciji in odgovarja na vprašanje, če in
kako so jugoslovanski in poljski politični odločevalci novo pridobljeno znanje
uporabili. Kot študija primera služijo prve povojne volitve v obeh državah, ki
so diplomatom omogočile dober vpogled v način delovanja političnih elit,
osvetlile odnos prebivalstva do novih oblasti in odgovorile na vprašanje, kako
daleč so bili komunisti pripravljeni iti v boju za oblast.
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Uvod1
Ob koncu druge svetovne vojne so se po prostranstvih Evrope valile razseljene množice vojakov, beguncev, internirancev, celotnih etničnih skupnosti.
Nekateri so se poskušali kar najhitreje vrniti v domovino, spet drugi so želeli od
domačega ognjišča kar najdlje zbežati. Med temi pogosto izgubljenimi in brezciljnimi skupinami so se gibali posamezniki, ki so dobro vedeli, kam so namenjeni in kakšno je njihovo poslanstvo. To so bili diplomati. Povojni oblastniki
so si med vojnimi ruševinami prizadevali kar se da hitro vzpostaviti delujočo
diplomatsko mrežo, ki bi učinkovito vzdrževala bilateralne in multilateralne
odnose med državami in mednarodnimi organizacijami ter tako zagotavljala potrebno materialno pomoč lačnemu prebivalstvu, oživljala mednarodno
trgovino, zagovarjala nove ali stare državne meje in ponovno gradila vezi med
sprtimi entitetami. Takoj po koncu vojne so bile v evropske in svetovne prestolnice napotene množice diplomatskih predstavnikov višjih in nižjih rangov,
takšnih in drugačnih provenienc, z dolgoletnimi izkušnjami ali zgolj s pravo
politično barvo. Od njih se je pričakovalo, da prispevajo h kar najhitrejši vrnitvi
življenja v normalnost, pripomorejo k vzpostavitvi (novega) reda in pomagajo
zagotoviti, da se pretekla vojna morija nikoli več ne ponovi.
Za majhne države je bila ob koncu vojne bistvenega pomena navezava diplomatskih odnosov z velesilami, oziroma pridobitev njihovega priznanja v primeru
vzpostavitve novih državnih oblasti. A zanje nič manj pomembna ni bila navezava bilateralnih stikov z drugimi manjšimi državami, zlasti če jih je družila sosedska
lega, tesne gospodarske in kulturne vezi, ali ideološka bližina. Novi jugoslovanski in poljski komunistični oblastniki so z vzpostavitvijo diplomatskih odnosov
pohiteli in jih navezali konec marca 1945, še pred zaključkom vojne. Jugoslavije
in Poljske ni družila posebna predhodna tradicija sodelovanja, a med vojno sta
obe trpeli pod enim najhujših okupacijskih režimov v Evropi, med prebivalstvom
obeh držav pa se je razvilo močno odporniško gibanje. Čeprav je poljskim podtalnim organizacijam poveljevala vlada v izgnanstvu, medtem ko so se jugoslovanski partizani bojevali pod komunističnim vodstvom, je trenutek skupnega
odpora proti okupatorju deloval povezovalno. Ko so v obeh državah najvažnejše
vzvode oblasti prevzeli komunisti, pa je bilateralno sodelovanje v okviru nastajajočega vzhodnega ideološkega bloka postalo toliko bolj potrebno in zaželeno.

1

Članek je nastal v okviru izvajanja raziskovalnega programa št. P6-0281: Idejnopolitični in kulturni
pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (ARRS) iz državne proračuna. / The autors acknowledge the financial support from the state budget by the Slovenian Research Agency (Programme No. P6-0281:
Conceptually-Political and Cultural Pluralism and Monism in 20th Century Slovenia). – Za pomoč pri
pretresanju teme in nastajanju prispevka se iskreno zahvaljujem doc. dr. Juriju Hadalinu in red. prof.
dr. Andreju Rahtenu.
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Jugoslovanski in poljski politični predstavniki so se zavedali, da zaradi
pomanjkanja tradicionalnih vezi o drug drugem vedo le malo. Hkrati so razumeli, da je vzajemno poznavanje ključno za dobre bilateralne odnose. V času
pred informacijsko revolucijo, zlasti pa v okolju centraliziranih enopartijskih
režimov, kjer pretok podatkov in ljudi ni bil ne prost ne preprost, je toliko
pomembnejšo vlogo pri zbiranju informacij igrala diplomacija. Diplomatski
predstavniki so imeli edinstven vpogled v družbenopolitično dogajanje države
sprejemnice. S poročanjem, analizo in interpretacijo videnega so v domovini
pomembno vplivali na oblikovanje podobe države, v kateri so delovali. Posamezni diplomati so sicer le redko imeli možnost neposredno vplivati na zunanjepolitične odločitve vodilnih oblastnikov, a diplomatska produkcija védenja
o posameznih državah in predelih sveta je vendarle bila in je še pomemben
soustvarjalec smernic v zunanji politiki.
Diplomacija kot način produkcije védenja doslej še ni bila deležna večje
raziskovalne pozornosti. Na teoretskem področju so se razmerju med diplomacijo in védenjem posvečali strokovnjaki za mednarodne odnose kot sta Costas
M. Constantiou in Noé Cornago; politolog Iver B. Neumann se je produkcije
diplomatskega védenja dotaknil v svoji etnografski študiji norveške diplomacije; medtem ko se zgodovinopisje zaenkrat še ni lotilo empiričnih raziskav, ki
bi lahko podkrepile zastavljene teoretične predpostavke.2 Pričujoči prispevek
predstavlja primer tovrstne empirične študije, ki na podlagi jugoslovanskega in
poljskega arhivskega gradiva ter spominske literature poskuša izluščiti, kako so
k védenju o Jugoslaviji in Poljski prispevali diplomati obeh držav v prvih letih
po drugi svetovni vojni. Ob tem upošteva dejavnike, ki so vplivali na produkcijo
védenja v diplomaciji in odgovarja na vprašanje, kako so jugoslovanski in poljski politiki novo pridobljeno znanje uporabili v nadaljnjih bilateralnih odnosih
med državama.
Konsolidacija komunistične oblasti, ki se je v Jugoslaviji zaključila že konec
leta 1945, na Poljskem pa je potekala še globoko v leto 1947, je jugoslovanskim in poljskim diplomatom ponudila dobro priložnost za spoznavanje družbenopolitičnih razmer države sprejemnice. Najpomembnejši segment tega
procesa so bile volitve v ustavodajno skupščino, ki so pri predstavnikih obeh
držav vzbudile največ pozornosti, zato v pričujočem prispevku služijo kot študija primera. Podrobno diplomatsko poročanje o zakonski podlagi volitev,
volilni kampanji, izvedbi volitev in njihovih rezultatih namreč ni prinašalo le
2

Costas M. Constantinou, ''Between Statecraft and Humanism: Diplomacy and Its Forms of Knowledge'',
International Studies Review 15, št. 2 (2013) str. 141–162 (dalje: Constantinou, ''Between Statecraft
and Humanism''); Noe Cornago, ''Diplomatic Knowledge'', v: SAGE Handbook of Diplomacy, ur.
Costas M. Constantinou, Paul Sharp in Pauline Kerr (London, 2016) str. 133–146 (dalje: Cornago,
''Diplomatic Knowledge''); Iver B. Neumann, At home with the diplomats: Inside a European foreign
ministry (Ithaca, 2012) (dalje: Neumann, At home with the diplomats).
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informacij o aktualnem dogajanju. Ponudilo je tudi vpogled v modus operandi
političnih elit, osvetlilo odnos prebivalstva do novih oblasti in odgovorilo na
vprašanje, kako daleč so bili vodilni komunisti pripravljeni iti v boju za oblast.
Tovrstno védenje o "drugem" pa predstavlja ključ za uspešno zunanjo politiko
posamezne države.

Diplomacija in védenje
Države nastajajo in propadajo kot posledica interakcij z drugimi državami. V
tem procesu diplomacija nastopa kot ključen instrument mednarodne politike, ki državam omogoča medsebojno komunikacijo in krepitev lastnega
državništva. Ideja, da je za uspešen razvoj posamezne države nujno poznavanje dogajanja v okoliških državah, se je uveljavila v italijanskih mestnih državicah 15. stoletja, sočasno s pojavom prakse vzpostavljanja stalnih diplomatskih
predstavništev. Tedaj je pridobivanje informacij postalo cenjeno kot glavno
sredstvo za zasledovanje političnih in gospodarskih interesov države. Vestfalski sistem mednarodnih odnosov je dodatno utrdil dojemanje diplomatskega
poizvedovanja in poročanja kot pomembnega instrumenta politične moči in
tako je ostalo vse do danes.3 Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih iz
leta 1961 opredeljuje "seznanjanje z razmerami in razvojem dogodkov v državi sprejemnici z vsemi dovoljenimi sredstvi ter poročanje o tem vladi države
pošiljateljice" kot eno od glavnih nalog sodobne diplomatske prakse.4 A rastoči
korpusi diplomatskih podatkov v vložiščih in arhivih zunanjih ministrstev niso
pomembni zgolj za presojanje aktualnih zunanjepolitičnih dogodkov, ampak
omogočajo tudi produkcijo svojevrstne oblike védenja o posameznih državah,
delih sveta, procesih in fenomenih.
Produkcija védenja ni le stvar univerzitetnih okolij in znanstvenoraziskovalnih centrov, temveč poteka tudi v drugih panogah, med drugim v diplomaciji. Kot opozarja Neumann lahko diplomatsko osebje stalnih predstavništev
v tujini s svojo specifično usposobljenostjo in edinstvenim vpogledom v družbenopolitično situacijo države sprejemnice pridobi določeno vrsto védenja, ki
je ne more noben drug družbeni akter.5 Produkcija diplomatskega védenja je v
članku razumljena kot proces, sestavljen iz dveh poglavitnih delov: terenskega

3

4

5

Cornago, ''Diplomatic Knowledge'', str. 137–139; Boštjan Udovič, Zgodovina (gospodarske) diplomacije (Ljubljana, 2018), str. 11, 81, 89.
Constantinou, ''Between Statecraft and Humanism'', str. 143; Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih, dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-020040?sop=2013-02-0040, pridobljeno: 7. 10. 2020.
Neumann, At home with the diplomats, str. 32.
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zbiranja informacij o državi sprejemnici in poročanja, ki vključuje razlago, analizo in interpretacijo pridobljenih podatkov. Pri obeh delih ima ključno vlogo
diplomat, ki je podvržen človeškemu faktorju napak in subjektivnosti, zato
védenje, ki ga oblikuje, ni nikoli povsem nevtralno.
Diplomatsko védenje ima dvojno vlogo – ni zgolj instrument zasledovanja političnih interesov, ampak tudi način soočanja z neznanim. Diplomacija
je že stoletja prizorišče medkulturnih interakcij, refleksivnega razumevanja
drugačnosti in nenehnih pogajanj o identiteti – ne le med pripadniki oddaljenih političnih entitet, ampak tudi tistih, ki živijo v bližnji ali daljni soseščini.
Naloga diplomacije torej ni le instrumentalno zasledovanje zunanjepolitičnih
ciljev, ampak tudi iskanje inovativnih rešitev, kako živeti skupaj v različnosti.
Produkcija diplomatskega védenja v tej humanistični dimenziji, kot jo imenuje
Cornago, deluje zlasti kot proces vzajemnega odkrivanja in razumevanja.6
Humanistična dimenzija diplomatskega védenja igra pomembno vlogo pri
uspešnosti številnih nalog, ki jih opravlja diplomacija. Pomemben in zahteven
del diplomatske prakse so pogajanja, njihov izid pa je pogosto odvisen od ravni
poznavanja zunanjepolitičnih partnerjev. Za iskanje soglasja in sprejemljivo
izražanje nestrinjanja je namreč potrebno dobro razumevanje načinov delovanja, spoznavnih okvirov in norm tistega, ki sedi na drugi strani pogajalske mize.
Naslednja pomembna naloga diplomatov je predstavljanje države pošiljateljice
v državi sprejemnici in posredovanje med obema. Diplomatski predstavniki v
tujini zastopajo interese svoje matice, a hkrati nastopajo kot posredniki stališč
in idej države, v kateri delujejo. Ta stališča morajo svojim nadrejenim predstaviti
v primernem kontekstu, kar zahteva veliko mero razumevanja in spoštovanja
do države sprejemnice, ne glede na njeno moč ali politično usmeritev. Razumevanje pa temelji na pridobljenem védenju o državi sprejemnici.7
Produkcija védenja v diplomaciji ni nevtralen proces, ampak je odvisen
od številnih dejavnikov. Pomembno vlogo igrajo materialni pogoji, v katerih
delujejo diplomatska predstavništva v tujini. Država pošiljateljica jim mora
zagotoviti zadostna finančna sredstva, primerne kadre in poskrbeti za povezanost z matičnim zunanjim ministrstvom. Pridobivanje informacij je zlasti v
preteklosti temeljilo na vzpostavljanju osebnih stikov, pri tem pa je pomembno
vlogo igralo druženje na raznih obedih, sprejemih in kulturnih dogodkih, ki so
jih diplomati bodisi obiskovali bodisi organizirali.8 Primerne pogoje za delovanje mora diplomatskim predstavništvom zagotoviti tudi država sprejemnica. V
optimalnih okoliščinah jim omogoča neoviran dostop do raznih institucij in

6

7
8

Constantinou, ''Between Statecraft and Humanism'', str. 142–143; Cornago, ''Diplomatic Knowledge'',
str. 133, 137–139.
Constantinou, ''Between Statecraft and Humanism'', str. 143, 146, 149, 155.
Neumann, At home with the diplomats, str. 9–10.
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stikov z ljudmi različnih profilov po celotni državi, ki služijo kot pomemben vir
informacij in pokazatelj družbene klime.
Na produkcijo diplomatskega védenja pomembno vplivajo tudi diplomati
sami – s svojimi intelektualnimi sposobnostmi in značajskimi potezami. Pri tem
so ključnega pomena izobrazba, znanje tujih jezikov in obvladanje diplomatskih veščin; pomembno vlogo pa igrajo tudi socialne spretnosti in sposobnost
refleksije. Družabnemu in priljudnemu diplomatu je namreč lažje navezati stike
in pridobiti zaupanje, kar lahko vodi k boljši obveščenosti; sposobnost refleksije pa diplomatu omogoča vživljanje v drugo stran in s tem boljše razumevanje
realnosti, v kateri deluje.9 Pri obvladanju socialnih spretnosti in spodobnosti
refleksije igra določeno vlogo prirojen talent posameznega diplomata, a obeh
veščin se da z ustreznimi izobraževanji in vajo priučiti.
Pomemben vpliv na produkcijo védenja v diplomaciji ima tudi okolje, iz
katerega diplomat izhaja in v katerem je bil socializiran. Pridobljene informacije
namreč neizogibno analizira in interpretira skozi lečo svoje (nacionalne) kulture, privzgojenih vrednot in ideoloških prepričanj, na enak način pa jih zaznavajo tudi njegovi nadrejeni.10 Preseganje tovrstnih predisponiranih okvirov je
za diplomacijo izziv, a hkrati poslanstvo. Kakor bi tudi védenje, ki ga ustvari
diplomacija, moralo biti predvsem sredstvo za razumevanje drugega in iskanje
vzajemnega konsenza, ne zgolj sredstvo za krepitev moči posamezne države.

Dejavniki vpliva na produkcijo védenja v jugoslovanski in poljski
diplomatski praksi
Jugoslavija in Poljska sta spomladi 1945 vzpostavili prijateljske medsebojne
odnose, ki so temeljili na podobni izkušnji druge svetovne vojne in ideološki
bližini novih vodstev obeh držav. Dejavnika, ki sta delovala povezovalno, sta na
obeh straneh hkrati predstavljala vir številnih težav. Ponoven zagon države in
njenih institucij je oteževalo vsesplošno pomanjkanje materialnih sredstev, ki
je bilo posledica ogromne vojne škode. Jugoslavija in Poljska sta bili med vojno
med najbolj opustošenimi evropskimi državami, surovost okupacijskih režimov in moč odporniških gibanj pa je na obeh straneh terjala ogromen krvni
davek.11 Težje kot materialne izgube je bilo nadomestiti človeška življenja. Nove
jugoslovanske in poljske oblasti so se na vseh področjih soočale z velikimi

9

10
11

Cornago, ''Diplomatic Knowledge'', str. 141; Constantinou, ''Between Statecraft and Humanism'', str.
148, 155.
Constantinou, ''Between Statecraft and Humanism'', str. 147.
Za več glej: Maja Lukanc, ''Vzpon komunistov na oblast: Primerjava Poljske in Jugoslavije'', Prispevki za
novejšo zgodovino 57, št. 1 (2017).
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kadrovskimi težavami, k čemur je dodatno pripomogla njihova ideološka podstat. Nekateri usposobljeni in izobraženi posamezniki niso hoteli imeti opravka
s komunisti, medtem ko drugi niso bili pravih političnih barv za sodelovanje pri
izgradnji novega reda.
Omenjene težave so se izrazito pokazale na zunanjepolitičnem področju.
Nove jugoslovanske in poljske oblasti so svojo diplomacijo želele očistiti predvojnih kadrov in jih nadomestiti z novimi, ideološko primernejšimi. Poljski premier Edward Osóbka-Morawski je avgusta 1945 na prvem uradnem pogovoru
z jugoslovanskim ambasadorjem poudaril: "[M]i oblikujemo novo diplomacijo,
ker nimamo zaupanja v staro, zato moramo pripraviti nove ljudi."12 Kmalu se je
pokazalo, da je bilo to lažje reči, kot storiti.
Zaradi vpetosti v občutljiv sistem mednarodnih povezav je področje zunanje politike od komunistov zahtevalo posebno previdnost. Zahodni zavezniki so
v skladu z jaltskimi dogovori pričakovali, da bodo nove jugoslovanske in poljske oblasti zadostile pogojem politične pluralnosti, kar bi se moralo primerno
odražati tudi v sestavi njunih diplomatskih aparatov. A četudi bi zunanjepolitična situacija jugoslovanskim in poljskim komunistom dovoljevala pomesti z
vsemi starimi diplomatskimi kadri, jim tega niso omogočale notranje razmere.
Ne komunisti, ne, v poljskem primeru, njihovi socialistični zavezniki, niso premogli dovolj primerno izobraženih kadrov, ki bi obvladali diplomatske veščine,
govorili tuje jezike, ali celo imeli določene izkušnje v tujini. Zato jim ni preostalo
drugega, kot da so kandidate za diplomatsko službo začeli iskati nekoliko širše
– med diplomatskimi predstavniki iz predvojnega obdobja, intelektualci, kulturniki, znanstveniki. Pogoj je bil le, da med vojno niso sodelovali z okupatorjem, po
vojni pa izrazili lojalnost novim oblastem. Večji del predvojnih jugoslovanskih
in poljskih diplomatov se nazadnje ni odločil za delovanje v novi realnosti; tisti,
ki so nanj pristali, pa so poleg strokovnega in jezikovnega znanja v diplomatski
aparat obeh držav prinesli pomemben element kontinuitete in legitimnosti.13
V prvih povojnih letih je bila torej kadrovska struktura jugoslovanske in
poljske diplomacije precej raznolika. Sestavljali so jo ljudje najrazličnejših

12

13

Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Politička arhiva (DAMSP, PA),
Poljska, 1945, f. 25, m. 22, Odnosi poljsko-jugoslovenski, Varšava, 8. 8. 1945, nr. 3889.
Bolesław Styrnik, ''Formowanie polskiej służby dyplomatycznej w latach 1944–1948'', Zeszyty
Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej 75, (1974) str. 86 (dalje: Styrnik, ''Formowanie polskiej
służby''); Krzysztof Szczepanik, ''Wybrane zagadnenia z zakresu ewolucji struktur organizacyjnych
Polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w latach 1944–1989'', v: Historia dyplomacji polskiej 1944/1945–1989, ur. Waldemar Michowicz, Wojciech Materski in Wanda Jarząbek (Warszawa,
2010), str. 18–19; Wojciech Materski, Dyplomacja Polski "lubelskiej": lipiec 1944–marzec 1947
(Warszawa, 2007), str. 375; Slobodan Selinić, Partija i diplomatija u Jugoslaviji 1945–1952 (Beograd,
2013), str. 23–25, 41; Andrej Rahten, ''Kraljevi ali maršalovi diplomati? Politične dileme in opredelitve slovenskih diplomatov na prehodu iz monarhistične v komunistično Jugoslavijo'', Annales, Series
Historia et Sociologia 24, št. 4 (2014), str. 564.
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poklicev in provenienc, med katerimi še zdaleč niso prevladovali komunisti.
Slednje je bilo izrazito zlasti na Poljskem, kjer je nova oblast pri oblikovanju
svoje diplomacije morala upoštevati zapleteno notranjepolitično situacijo.
Poljski komunisti so med prebivalstvom imeli zelo majhno podporo, saj so
oblast prevzeli s pomočjo sovjetskih tankov, svoje pa je dodalo večstoletno
poljsko sovraštvo do Rusije oziroma Sovjetske zveze. Posledično so na domačem političnem parketu tekmovali z realno opozicijo, ki jo je podpirala močna
katoliška cerkev, na zunanjepolitičnem področju pa so bili zaradi geostrateške
lege Poljske skoraj povsem podrejeni zahtevam Moskve. Položaj Jugoslavije na mednarodnem parketu je bil precej drugačen. Jugoslovanski komunisti
so oblast prevzeli na krilih narodnoosvobodilne borbe in ob solidni podpori
prebivalstva. Temu primerno samozavestna je bila tudi njihova drža v zunanji
politiki, podpora Sovjetski zvezi pa večji del njihova samostojna odločitev in
hkrati želja.
Kdo so bili jugoslovanski in poljski diplomati, ki so med svojimi političnimi voditelji v Beogradu in Varšavi oblikovali védenje o povojni Jugoslaviji in
Poljski? S kakšno izobrazbo in svetovnonazorskimi pogledi so bili opremljeni
in v kakšnih pogojih so delovali? Kateri dejavniki so torej najbolj zaznamovali
njihovo diplomatsko delo?
Jugoslovanska ambasada na Poljskem je v jugoslovanski diplomatski krajini izstopala, saj jo je od samega začetka sestavljal nesorazmerno velik delež
komunistov. Za jugoslovanskega ambasadorja v Varšavi je bil imenovan Božidar (Božo) Ljumović, eden vodilnih črnogorskih komunistov in izkušen vojni
veteran, ki se je bojeval v balkanskih vojnah in v prvi svetovni vojni, med drugo
svetovno vojno pa je bil viden pripadnik NOB.14 Študij ekonomije je še med
prvo svetovno vojno zaključil v Italiji, po vrnitvi v domovino leta 1919 pa je
pomagal osnovati Komunistično partijo Jugoslavije (KPJ). V medvojnem obdobju je bil njen viden član, za kar je bil večkrat zaprt, nekaj let pa je preživel v
emigraciji v Albaniji.15 Ljumović se je po lastnih besedah v diplomacijo podal
nerad, saj njegovemu vojaškemu značaju diplomatsko leporečje ni bilo blizu,
kar je prišlo do izraza v času njegovega službovanja v Varšavi.16

14

15

16

Ljumović je bil za jugoslovanskega predstavnika v Varšavi imenovan na prvem zasedanju začasne
vlade Demokratične Federativne Jugoslavije 30. marca 1945. Na istem zasedanju je Jugoslavija priznala začasno poljsko vlado, ki tedaj, za razliko od jugoslovanske, še ni bila razširjena s predstavniki
londonske vlade v izgnanstvu (DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 21, Odnosi poljsko-jugoslovenski,
Beograd, 30. 3. 1945; Ibid., Varšava, 31. 3. 1945, nr. 224; Bogdan Popović (ur.), Dokumenti o spoljnoj
politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: 1945 (Beograd, 1984), str. 22).
Šerbo Rastoder in Živko M. Andrijašević (ur.), Istorijski leksikon Crne Gore: Vol. IV, K-Per (Podgorica,
2006), geslo: Božidar Ljumović (dalje: Istorijski leksikon); Mladen Leskovac, Aleksandar Forišković in
Čedomir Popov (ur.), Srpski biografski rečnik: Vol. V, Kv-Mao (Novi Sad, 2004–2018), geslo: "Božidar
Ljumović".
Božidar Ljumović, ''Autobiografija (4)'', 6, št. 24 (2005), str. 393–405 (Dalje: Ljumović, ''Autobiografija'').
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Božidar
(Božo)
Ljumović, jugoslovanski
ambasador v Varšavi med
letoma
1945
in
1946
(Wikimedia
Commons)

Poleg ambasadorja so prvotno zasedbo jugoslovanskega predstavništva na
Poljskem sestavljali še trije diplomati.17 Pomemben člen je predstavljal slovenski prevajalec in urednik Uroš Kraigher, brat Borisa Kraigherja, ki je na ambasadi zasedal položaj svetnika. V medvojnem obdobju se je kot študent slavistike izpopolnjeval na Poljskem in tako kot edini predstavnik ambasade tekoče
obvladal poljski jezik, zato je pogosto opravljal tudi delo prevajalca in tolmača. V jugoslovanski diplomatski zasedbi je vidno vlogo imel še en črnogorski
komunist, dr. Labud Kusovac, ki je od septembra 1945 opravljal delo tiskovnega atašeja. Po poklicu novinar, je v medvojnem obdobju zasedal visoka mesta

17

Manj vidna člana prvotne jugoslovanske diplomatske zasedbe sta bila sekretar Bogdan Popović in
vojaški ataše polkovnik Frane Biočić.
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v KPJ in se nazadnje s Titom zapletel v spor za položaj generalnega sekretarja.
Ta se je končal z izključitvijo Kusovca iz partije, katere član je zopet postal ob
koncu druge svetovne vojne.18
Nihče od jugoslovanskih diplomatov v Varšavi ni imel predhodnih diplomatskih izkušenj, a vsi so bili dobro izobraženi, prav tako so obvladali zgledno
število tujih jezikov. Poleg že omenjenega Kraigherjevega slavističnega znanja
je potrebno izpostaviti, da je Ljumović poleg italijanščine govoril vsaj še francoščino, saj je dve leti preživel v Franciji kot štipendist črnogorske vlade. Več
jezikov je obvladal tudi Kusovac, ki je doktoriral na Dunaju, kasneje pa je kot
del jugoslovanske delegacije pri Kominterni in član centralnega komiteja KPJ
živel in deloval v Moskvi in Parizu.19
Delovanje jugoslovanske ambasade na Poljskem so od samega začetka
zaznamovali slabi odnosi med zaposlenimi. Ljumović je med svojim službovanjem v Varšavi kazal obraz neizprosnega komunista in zvestega privrženca
Sovjetske zveze. Tesne stike je navezal s tamkajšnjim sovjetskim ambasadorjem Viktorjem Lebedevim, ki se je pogosto izkazal kot neusahljiv vir govoric in
predsodkov o Poljakih.20 Kraigher je že kmalu po prihodu v poljsko prestolnico
poročal, da se Ljumović o svojih odločitvah in organizaciji predstavništva ni
pripravljen posvetovati z nikomer, po prihodu Kusovca pa je glavnina sporov
potekala med obema Črnogorcema.21
Zato ne čudi, da se je v poldrugem letu prvotna zasedba ambasade praktično v celoti zamenjala. Znatno izgubo je oktobra 1946 predstavljal odhod
Kraigherja, ki ga je po nekaj kadrovskih rošadah na položaju svetnika aprila
1947 zamenjal še en slovenski slavist in kasneje znan diplomat Jože Zemljak.22
Do odločilne spremembe pa je prišlo konec leta 1946 na ambasadorskem
mestu – Boža Ljumovića je nadomestil dr. Rade Pribičević. Po uradni razlagi
jugoslovanskega zunanjega ministrstva je do menjave prišlo, ker je Jugoslavija
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Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski (AMSZ), 16. Protokół
Dyplomatyczny, 426. Organizacja stosunków dyplomatycnych i konsularnych (dalje: 426. Organyzacja
stosunków), Varšava, 6. 6. 1945, str. 12; Ibid., Varšava, 21. 1. 1946, str. 21;
Istorijski leksikon, geslo: "Božidar Ljumović"; Branko M. Lazić in Milorad M. Drachkovitch, Biographical
dictionary of the Comintern (Stanford, Calif., 1986), str. 243.
DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 12, Naše poselstvo, Varšava, 8. 8. 1945, nr. 3903.
Neizprosna značaja tako Ljumovića kot Kusovca sta se pokazala tudi po jugoslovanskim sporom z
Informbirojem, ko sta svojo zvestobo Sovjetski zvezi plačala z internacijo na Golem otoku (DAMSP,
PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 12, Naše poambselstvo, Varšava, 28. 7. 1945, nr. 4927; Slobodan Selinić,
''Ambasada jugosłowiańska w Polsce (1945–1949)'', v: Polska i Jugosławia po II wojnie światowej, ur.
Momčilo Pavlović, Nebojša Stambolija in Andrzej Zaćmiński (Bydgoszcz, 2016), str. 115 (dalje: Selinić,
''Ambasada jugosłowiańska'')).
DAMSP, PA, Poljska, 1947, f. 99, m. 10, Mesečni izveštaji, Varšava, 14. 2. 1947, nr. 43442; AMSZ, 16.
Protokół Dyplomatyczny, 426. Organizacja stosunków, Varšava, 4. 10. 1946, str. 29.
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v Varšavi želela imeti močnejšega človeka.23 Pribičević, pripadnik srbske manjšine na Hrvaškem, se je po končani pravni fakulteti dodatno izpopolnjeval
na področju političnih ved v Parizu. Po vrnitvi v domovino ga je pot zanesla
v liberalno stranko Milana Grola, iz katere je bil čez čas izključen. Med drugo
svetovno vojno je sodeloval v NOB, od aprila 1945 pa deloval kot namestnik
predsednika hrvaške vlade.24 Pribičević je pred jugoslovansko javnostjo svoje
članstvo v KPJ skrival, da bi tako lažje sodeloval s predstavniki drugih političnih strank. A pred njegovim odhodom v Varšavo so jugoslovanski komunistični
organi svojim poljskim ekvivalentom zaupno sporočili, da je nov ambasador
vendarle komunist, zato naj mu pri delu nudijo vso možno pomoč.25 Po opravljenih kadrovskih menjavah se je vzdušje na jugoslovanskem predstavništvu v
Varšavi bistveno izboljšalo in Pribičević se je v naslednjih letih izkazal kot spreten diplomat, ki je delovanje ambasade uspešno vodil tudi v težavnem obdobju
jugoslovanskega spora z Informbirojem.
Za poljskega ambasadorja v Beogradu je bil v začetku maja 1945 imenovan poljski novinar in pisatelj Jan Karol Wende. V medvojnem obdobju se je
po končanem študiju ekonomije in humanistike gibal v poljskih socialističnih
in komunističnih krogih, drugo svetovno vojno pa je preživel na območju Sovjetske zveze, kjer je med drugim pomagal pri organizaciji Andersove vojske. Po
vrnitvi v domovino ga je poljska komunistična partija usmerila k delovanju v
Demokratski stranki (Stronnictwo Demokratyczne – SD), saj je bil njen član že
pred vojno.26 Wende je v svojih spominih zapisal, da je po imenovanju za ambasadorja svojo beograjsko diplomatsko ekipo izbral sam, saj "je bilo ministrstvo
[za zunanje zadeve] še vedno in statu nescendi in še nihče ni poznal pojma
'nomenklatura' (kakšni časi!) /.../."27
Prvi sekretar poljske ambasade v Beogradu je postal poljski slavist in prevajalec Zygmunt Sten-Stoberski, ki je med vojno najprej sodeloval v Armii
Krajowi, nato pa postal obveščevalec Armie Ludowe in član Poljske delavske

23

24
25

26

27

Tako Jože Brilej, načelnik političnega oddelka jugoslovanskega zunanjega ministrstva, v pogovoru s
poljskim ambasadorjem v Beogradu Janom Karolom Wendejem. Brilejeva prva izbira za ambasadorja v Varšavi je sicer bil slovenski pravnik dr. Josip Vilfan, ki pa je bil zaradi angažiranosti pri mejnih
vprašanjih nepogrešljiv v domovini (AMSZ, 6. Department polityczny, 246. Notatki z rozmów politycznych. 1946, Beograd, 14. 12. 1946, str. 63).
AMSZ, 16. Protokół Dyplomatyczny, 426. Organizacja stosunków, Varšava, str. 6–8, 14.
Arhiv Jugoslavije, 507. Savez komunista Jugoslavije, IX, Komisija za međunarodne odnose i veze,
Poljska (AJ, 507. SKJ, IX) 101/I-3, Pismo CK KPJ CK PPR, Beograd, 23. 12. 1946, str. 1; Selinić, ''Ambasada
jugosłowiańska'', 106; AMSZ, Depesze 1946, Beograd, 27. 12. 1946, nr. 9121.
Biuletyn Informacji Publicznej IPN, geslo: Jan Karol Wende, dostopno na: https://katalog.bip.ipn.gov.
pl/informacje/153232, pridobljeno: 8. 10. 2019.
Jan Karol Wende, Ta ziemia od innych droższa (Warszawa, 1981), str. 291(dalje: Wende, Ta ziemia).
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Jan Karol Wende, poljski ambasador v Jugoslaviji med letoma 1945 in 1950, izroča Titu poljsko odlikovanje, 20. julij 1945 (Jan Karol Wende, Ta ziemia od innych droższa (Warszawa, 1981))

partije (Polska Partia Robotnicza – PPR).28 Mesto drugega sekretarja je zasedel klasični filolog Andrzej Konarek, prav tako na novo pridruženi član PPR,
medtem ko je konzularni ataše postal pripadnik poljskih socialistov Kazimierz
Krukowski.29 Pomemben člen poljskega predstavništva je predstavljal strankarsko neopredeljeni tiskovni ataše dr. Marian Jakóbiec. Med obema vojnama se je
kot študent slavistike izpopolnjeval v Beogradu in tam navezal številne osebne
stike, vključno s svojo bodočo ženo. Sprva je kot edini član poljske diplomatske
zasedbe tekoče obvladal srbohrvaški jezik, a kmalu ga je s svojim predhodnim
slavističnim znanjem osvojil tudi Sten-Stoberski.30
Poljsko ambasado v Beogradu so – podobno kot v jugoslovanskem primeru – sestavljali dobro izobraženi posamezniki brez diplomatskih izkušenj. Tega
manjka se je dobro zavedal ambasador Wende, ki je svoje občutke pred odhodom na novo delovno mesto v spominih ubesedil takole: "Bil sem poln strahov

28

29
30

Poljski komunisti so se ob obnovitvi delovanja svoje stranke leta 1942 v njenem poimenovanju namenoma izognili besede "komunistična", saj so se zavedali nenaklonjenosti poljskega prebivalstva komunizmu in Sovjetski zvezi.
DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 23, Odnosi poljsko-jugoslovenski, Varšava, 24. 8. 1945, nr. 143.
Marian Jakóbiec in Milica Jakóbiec-Semkowowa, Z daleka i z bliska (Wrocław, 2009), str. 185–186.
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pred neznanim, a tudi radovednosti in dobre volje v odnosu do države, kjer
bom predstavljal Poljsko. Hkrati pa poln skrbi, če bom kos misiji, o kateri nisem
vedel ničesar."31 Za razliko od jugoslovanskih diplomatskih predstavnikov v
Varšavi, ki so bili skoraj brez izjeme komunisti, so poljski diplomati v Beogradu
pripadali različnim strankarskim skupinam. Zaradi tega so se med njimi pojavljali manjši nesporazumi, a odnosi na poljskem predstavništvu še zdaleč niso
bili tako slabi kot na jugoslovanskem. Do določenih napetosti je prihajalo zlasti
med ambasadorjem Wendejem in prvim sekretarjem Sten-Soberskim. Wende
je imel slabo mnenje o diplomatskih spretnostih svojega podrejenega, medtem
ko je bil Sten-Stoberski prepričan, da je njegova ocena jugoslovanske situacije
pravilnejša od ambasadorjeve, saj "nobeden tuji diplomat v Beogradu ne more
pravilno razumeti razmer v Jugoslaviji, če ni komunist."32
Delovanje diplomatov na jugoslovanski in poljski ambasadi so bistveno
bolj kot notranji nesporazumi in različna strankarska opredelitev oteževali
slabi materialni pogoji. Varšava je bila med vojno skorajda izbrisana z obličja
zemlje. Jugoslovanski diplomati so se zato v prvih mesecih soočali s hudim
pomanjkanjem povsem osnovnih dobrin za življenje in delo. Vendar v poročilih ambasadorja Ljumovića skoraj ni najti pritožb nad slabim gmotnim stanjem
ambasade, kar bi lahko bila posledica njegove trde vojaške preteklosti. Je bil pa
zato toliko bolj zaskrbljen svetnik Kraigher, ki se je zavedal, da je učinkovito
opravljanje diplomatskih nalog v obstoječih razmerah skoraj nemogoče:
Nimamo avtomobilov, pohištva, obleke, odeje, posteljnine, denarja, ničesar.
Tovariši, vse gre na partizanski način 'snalazi se', diplomacija pa ne gre tako,
verjemite. Za diplomacijo pa je treba poleg politične solidarnosti: ljudi, ki znajo
jezike, denar, avtomobile itd. Treba je, pa mir besedi in če nimaš, ne moreš iz prsta
izsesati. V Varšavi ni ničesar in ameriški ambasador je na poti sem s 35 tonami
prtljage. Hočemo mar biti kot berači poleg ostalih ambasad?33

Slabo gmotno stanje jugoslovanskega predstavništva ni bilo le odraz
pomanjkanja in draginje v poljski prestolnici, ampak tudi posledica nezadostnih finančnih prilivov z jugoslovanske strani. Težava se je vlekla tudi v bodoče,
saj so poljski diplomati v Beogradu še v letu 1947 opažali, kako skromne prihodke za reprezentanco imajo njihovi jugoslovanski kolegi v Varšavi.34

31
32
33
34

Wende, Ta ziemia, str. 291, 297.
DAMSP, PA, Poljska, 1947, f. 98, m. 25, Poljska ambasada kod nas, Beograd, 22. 11. 1947, nr. 423838.
DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 12, Naše poselstvo, Varšava, 28. 7. 1945, nr. 4927.
Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Strogo poverljivo (DAMSP, SP),
1947, f. 3, m. 5, Varšava, 14. 1. 1947, nr. 130; DAMSP, PA, Poljska, 1947, f. 99, m. 10, Mesečni izveštaji,
Varšava, 14. 2. 1947, nr. 43442.
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Poljska ambasada v Beogradu se je na začetku prav tako soočala s pomanjkanjem pohištva, avtomobilov in ostale osnovne opreme, vendar situacija ni
bila tako kritična kot v Varšavi. A poljski ambasador Wende je, za razliko od
Ljumovića, v domovino le redko poslal poročilo, ki ne bi vsebovalo takšnih ali
drugačnih izrazov nezadovoljstva. Največ njegovih pritožb se je nanašalo na
neodzivnost poljskega zunanjega ministrstva:
Pri mojem delu in počutju me najbolj mori popolno pomanjkanje vezi z domovino. Skoraj mesec dni nisem prejel niti besede. Ne vem, kaj se dogaja, kakšne so
notranje, zunanje, gospodarske in socialne razmere v naši državi. /.../ Lahko pride
do situacije, ko ne bom vedel, kako naj se odzovem na določen problem /.../.
Poslal sem šest telegramov – odgovora nobenega.35

Slaba obveščenost je težila tudi jugoslovanske diplomate v Varšavi. Jugoslavija in Poljska sta med vojno izgubili okoli polovico svojega železniškega
omrežja, zato so bile njune transportne in komunikacijske poti zelo oslabljene.
Poštne pošiljke so zamujale in kurirska služba z informacijami, tiskovinami in
propagandnim gradivom je na ambasadi prihajala redko in neredno. Jugoslovanski in poljski diplomati so bili zato o dogajanju v domovini slabo obveščeni,
pogosto so vedeli le tisto, kar so prebrali v tujem časopisju.36
Dodatno težavo je predstavljala organizacijska zmeda, ki je v prvih povojnih letih vladala tako na jugoslovanskem kot na poljskem ministrstvu za zunanje zadeve.37 Diplomati od nadrejenih niso prejemali potrebnih navodil in
povratnih informacij, zato niso bili prepričani, ali svoje delo opravljajo pravilno
in če so posredovane informacije za ministrstvo relevantne. Prepuščeni so bili
improvizaciji in lastni iznajdljivosti, napotke kako opravljati diplomatsko delo
pa so črpali iz starih diplomatskih učbenikov, predvojnih navodil in zgled iskali
v delovanju drugih diplomatskih predstavništev.38
Eno od redkih področjih, na katerem so bili jugoslovanski in poljski diplomati v primerjavi z drugimi tujimi diplomatskimi predstavniki od samega
začetka v občutno privilegiranem položaju, je bil dostop do informacij. Jugo-

35

36

37

38

AMSZ, 6. Department polityczny, 235. Raporty polityczne i sprawozdania polityczne (dalje: 235.
Raporty polityczne), Beograd, 27. 7. 1945, str. 5.
AMSZ, 6. Department polityczny, 235. Raporty polityczne, Beograd, 13. 11. 1945, str. 40; Ibid., 20. 12.
1945, str. 46; Ibid., 248. Sprawozdania polityczne, Beograd, 24. 2. 1946, str. 28; DAMSP, PA, Poljska,
1945, f. 25, m. 12, Naše poselstvo, Varšava, 3. 7. 1945, nr. 4927; Ibid., 1946, f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji,
Varšava, 10. 12. 1946, nr. 14826; Ibid., f. 72, m. 12, Političke partije i pokreti, 10. 12. 1946, nr. 12099.
Styrnik, ''Formowanie polskiej służby'', str. 85; Włodzimierz Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej
Poręby: Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947 (Londyn, 1990), str. 24.
DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 12, Naše poselstvo, Varšava, 28. 7. 1945, nr. 4927; AMSZ, 21.
Departament Prasy i Informacji (dalje: Department Prasy), 737. Raporty prasowe, Beograd, 23. 4.
1946; Ibid., 16. 11. 1946.
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slavija in Poljska sta si kot prijateljski državi dovolili pogledati globje v politično
zakulisje, kjer so si njuni diplomatski predstavniki lahko ustvarili jasnejšo sliko
o delovanju države in političnih elit. Poljski ambasador Wende se je z najvišjimi
jugoslovanski politiki sestajal večkrat mesečno in hkrati poročal, da so druga
diplomatska predstavništva v Beogradu, z izjemo sovjetskega, o jugoslovanskih
notranjih zadevah dobila le malo podatkov.39 Podobno privilegiran dostop do
informacij so imeli jugoslovanski diplomati v Varšavi. Poljska vlada je o delikatnih državnih zadevah od tujih predstavnikov obveščala le jugoslovanskega in
sovjetskega ambasadorja, poleg tega pa so jugoslovanski diplomati na različnih
poljskih ministrstvih lahko dokaj svobodno pridobivali podatke o političnih in
gospodarskih odnosih Poljske s tretjimi državami.40
Jugoslovanski in poljski diplomati v Varšavi in Beogradu so torej delovali
v precej podobnih pogojih in se soočali s skoraj identičnimi težavami in izzivi.
Slabi materialni in finančni pogoji, pomanjkanje navodil in povratnih informacij, transportni in komunikacijski problemi so oteževali njihovo delo, a ta
primanjkljaj je uravnotežila možnost privilegiranega pridobivanja informacij, s tem pa je bil izpolnjen najpomembnejši pogoj za učinkovito produkcijo diplomatskega védenja. Jugoslovanski in poljski diplomati so imeli dostop
do širokega spektra podatkov, zato so si lahko ustvarili jasno sliko o situaciji v
državi sprejemnici. Največji vpliv na njihovo razlago, analizo in interpretacijo
pridobljenih informacij pa je imel, kot bo pokazalo naslednje poglavje, ideološki faktor.

Konsolidacija oblasti kot vir diplomatskega védenja
Jugoslovanski in poljski diplomatski predstavniki so se v Varšavo in Beograd
podali z določenim predhodnim znanjem o državi sprejemnici. Nekateri so
ga pridobili iz časopisov, drugi iz knjig in učbenikov, le dva med njimi – jugoslovanski svetnik Uroš Kraigher in poljski tiskovni ataše Marian Jakóbiec – pa
sta imela osebne izkušnje z življenjem na Poljskem oziroma v Jugoslaviji. Po
prihodu v državo sprejemnico so diplomati ugotovili, da so bila nekatera njihova pričakovanja upravičena, nekaj stvari jih je presenetilo, medtem ko so se
določene predstave izkazale za napačne. Najboljšo priložnost za spoznavanje
jugoslovanskih in poljskih družbenopolitičnih razmer je diplomatom ponudil

39

40

AMSZ, 6. Department polityczny, 267. Raporty polityczne, Beograd, 19. 11. 1947, str. 66; Maja Lukanc,
Jugoslovansko-poljski odnosi med letoma 1945 in 1956, doktorska disertacija (Ljubljana, 2020), str.
219 (dalje: Lukanc, Jugoslovansko-poljski odnosi).
DAMSP, SP, Poljska, 1947, f. 3, m. 5, Varšava, 27. 11. 1947, nr. 1742; AMSZ, 6. Departament Polityczny,
287. Notatki z rozmów, Beograd, 4. 3. 1948, str. 29–33.
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Ruševine Varšave januarja 1945 (Wikimedia Commons)

proces konsolidacije komunistične oblasti, ki je v marsikaterem pogledu razkril
pravi obraz političnih elit in družbe. Volitve v ustavodajno skupščino, kot najpomembnejši segment tega procesa, so predstavnikom obeh držav ponudile
vpogled v način delovanja vodilnih komunistov, v nabor metod, ki so jih uporabljali pri vzponu na oblast, in vrednot, ki so jih bili prisiljeni upoštevati. Volilna
kampanja je razkrila družbeno klimo med jugoslovanskim in poljskim prebivalstvom ter osvetlila odnos, ki so ga ljudje imeli do novih oblasti. Izid volitev
pa je nenazadnje pokazal, kako daleč so bile komunistične elite pripravljene
poseči v boju za oblast.
Jugoslovanske diplomate je po prihodu na Poljsko najbolj pretreslo uničenje tamkajšnje prestolnice. "Varšava kot mesto ne obstaja. Predstavlja nešteto razrušenih in požganih zgradb. Pravo pogorišče. Morda je kje ostala kakšna
nepoškodovana zgradba, a nanjo še nismo naleteli, niti nam ni nihče potrdil, da
obstaja," je zapisal ambasador Ljumović.41 A ko so se jugoslovanski predstavniki
natančneje ozrli po državi, so v Poljski zagledali obetavno gospodarsko partnerico. Posledice vojne niso bile povsod enako uničujoče, premik državnih meja
na zahod pa je Poljski prinesel industrijsko razvita področja nekdanje nemške

41

DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 12, Naše poselstvo, Varšava, 17. 6. 1945, nr. 3903. Po vstaji v judovskem getu in varšavski vstaji je v centru poljske prestolnice ostalo nepoškodovanih le okoli petnajst
odstotkov vseh zgradb (Czesław Brzoza in Andrzej Leon Sowa, Historia Polski 1918–1945 (Kraków,
2009), str. 697).
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Šlezije. Poleg tega je država imela bogata nahajališča premoga in široko agrarno
zaledje, za kar so ji jugoslovanski diplomati napovedovali "zares veliko gospodarsko prihodnost".42
Manj prijetno je jugoslovanske predstavnike presenetila družbena klima, ki
je prežemala poljski vsakdan. Ambasador Ljumović je v enem od poročil priznal,
da že pred prihodom v Varšavo niso optimistično ocenjevali "demokratskih sil"
in slovanske orientacije na Poljskem, a ko so se uspeli seznaniti z okoliščinami,
so prišli do zaključka, da je tam celo manj "demokratskega" in slovanskega, kot
so sprva mislili.43 Poljaki so imeli za sabo dolgo zgodovino konfliktov s svojo
rusko sosedo in sovraštvo do Sovjetske zveze je bilo v poljski družbi globoko
zakoreninjeno.44 S tovrstnimi občutji poljskega prebivalstva so se panslovansko
in prosovjetsko usmerjeni jugoslovanski predstavniki le s težavo poistovetili:
"Težko se naš človek sploh vživi v njih toliko, da to razume, da vsaj razume, od
kod to," je zapisal svetnik Kraigher nekaj tednov po prihodu v Varšavo.45
Poljski komunistični voditelji so se zavedali, da protisovjetskega sentimenta v družbi ne bo mogoče izbrisati čez noč. Stalin jim je po besedah jugoslovanske ambasade svetoval naj bodo potrpežljivi, a ne pretirano optimistični, saj so
za takšne procese potrebna desetletja – morda tudi več.46 Nasvet se je skladal
s prvotnim sovjetskim načrtom postopnega prevzema oblasti v svoji interesni
sferi, ki je v prvih povojnih letih podpiral tako imenovane nacionalne poti v
socializem, prilagojene razmeram v posamezni vzhodnoevropski državi. Poljski komunisti so se prevzema oblasti zato lotili počasi in previdno. Zaradi majhne podpore med prebivalstvom so sklepali kompromise z drugimi političnimi
opcijami in na Poljskem izredno močno katoliško cerkvijo. Svojo ideološko
agendo so potisnili v ozadje in začasno sprejeli nekatere poljske nacionalne,
kulturne in simbolne tradicije.47
Jugoslovanskim diplomatom je bil takšen pristop k izgradnji socialistične
družbe nemalokrat težko razumljiv, saj je bil diametralno nasproten tistemu
v Jugoslaviji, hkrati pa je stopal v konflikt z njihovo lastno ideološko paradi42

43
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DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 21, Odnosi poljsko jugoslovenski, Varšava, 30. 6. 1945, nr. 2044;
Ibid., f. 25, m. 9, Izveštaji, Varšava, 1. 12. 1945, nr. 7644; Ibid., 1946, f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji,
Varšava, 1. 8. 1946, nr. 9626.
DAMSP, PA, Poljska, 1946, f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji, Varšava, 1. 8. 1946, nr. 9626.
Nekaj primerov poljsko-ruskih konfliktov: tri delitve poljsko-litovske unije v 18. stoletju, dve poljski
protiruski vstaji v 19. stoletju, poljsko-sovjetska vojna leta 1920, sovjetska okupacija vzhodnega dela
Poljske leta 1939, pokol poljskih oficirjev in intelektualcev v Katyńskem gozdu leta 1940, varšavska
vstaja leta 1944.
DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 12, Naše poselstvo, Varšava, 3. 7. 1945, nr. 4927.
DAMSP, PA, Poljska, 1947, f. 99, m. 10, Mesečni izveštaji, Varšava, 28. 12. 1946, nr. 4586.
Za več glej: Marcin Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm: Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce (Warszawa, 2001) (dalje: Zaremba, Komunizm, legitymizacja,
nacjonalizm); Piotr Osęka, Rytuały stalinizmu: Oficjalne świe̜ta i uroczystości rocznicowe w Polsce,
1944–1956 (Warszawa, 2007).
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gmo. Ambasador Ljumović se je nenehno pritoževal nad vsebino in načinom
poročanja poljskega časopisja, čeprav so mu številni poljski oblastniki večkrat
poskusili pojasniti, zakaj morajo biti tamkajšnji mediji pri poročanju o določenih temah previdni.48 Nejevoljno je spremljal, kako so časopisna uredništva
cenzurirala tiste dele njegovih izjav in intervjujev, ki so za poljsko javnost delovala "preveč komunistično", januarja 1946 pa je iz Varšave ogorčeno javil, da
poljski tisk Stalinovega rojstnega dneva ni obeležil niti z besedo, kar je označil
za "zelo nezdravo".49
Jugoslovanski predstavniki so z začudenjem spremljali tudi odprtost poljske kulturne scene in liberalno, akademsko naravo sporov, ki so se kresali na
straneh tamkajšnjih literarno-družbenih revij.50 Ob ponovnem odprtju francoskega in italijanskega kulturnega inštituta v Krakovu je Ljumović svoje poljske
prijatelje opozoril, da se po takšni poti v državo najhitreje uvozi nezaželena
propaganda, a Poljaki so mu prostodušno odgovarjali, da gre za stvar kontinuitete, saj so takšne institucije na Poljskem obstajale že pred vojno. Ambasador je
tako ocenil, da "vlada prerojene Poljske noče prekiniti z določenimi tradicijami, ki niso v najboljšem interesu nove Poljske."51
Ljumović je občasno pokazal razumevanje do ravnanja poljskih oblasti, ki
so ga narekovale specifične družbenopolitične razmere, a še pogosteje ni zmogel preseči svojih lastnih ideoloških okvirov. Več razumevanja za poljsko realnost je pokazal njegov naslednik Rade Pribičević. To dobro ponazarja njegov
odziv na vlogo, ki jo je v poljski družbi še vedno zavzemala katoliška cerkev, kar
ga je po prihodu v Varšavo januarja 1947 nemalo presenetilo:
Radio začne program z religiozno pesmijo. /.../ Ljudje, ki naj bi bili napredni, gredo
vsako nedeljo v cerkev /.../ Bierut, Gomułka in Żymierski52 klečijo v cerkvi, da o
drugih niti ne govorimo. /.../ Agrarna reforma se ni niti dotaknila cerkvene last-
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DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25., m. 9, Izveštaji, Varšava, 1. 12. 1945, nr 7644; Ibid., f. 25, m. 14, Štampa
domača, Varšava, 9. 1945, nr. 4537; Ibid., 1946, f. 72, m. 5, Odnosi sa Jugoslavijom, 22. 10. 1945, nr.
3512;
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bid., f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji, Varšava, 1. 3. 1946, nr. 3437; Ibid., 1947, f. 98, m. 18, Štampa, Varšava,
15. 10. 1947, nr. 420331.
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DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 12, Naše poslanstvo, Varšava, 17. 6. 1945, nr. 3903; Ibid., 1946, f. 72,
m. 16, Štampa, Varšava, 8. 3. 1946, nr. 3381; Ibid., f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji, Varšava, 6. 1. 1946, nr.
1247.
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AMSZ, 21. Departament Prasy, 737. Raporty prasowe, Beograd, 8. 4. 1946, str. 89–90.
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DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 9, Izveštaji, Varšava, 1. 12. 1945, nr. 7644.
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Omenjena trojica predstavlja vodilne poljske povojne komuniste. Bołeslaw Bierut, moskovski komunist in zvest Stalinov sodelavec, je po koncu vojne prevzel predsedstvo poljskega državnega zbora
(Krajowa Rada Narodowa), prav tako je bil član politbiroja Poljske delavske stranke, a v javnosti se
je predstavljal kot strankarsko neopredeljen politik. Władysław Gomułka je bil generalni sekretar
Poljske delavske stranke, ki ni spadal v krog poljskih moskovskih komunistov in se je zavzemal za
t. i. poljsko pot v socializem. Michał Rola-Żymierski je nosil naziv maršala Poljske in tako zavzemal
položaj poveljnika poljske vojske.
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nine. /.../ V javnosti se poudarja, da vlada daje denar za obnovo cerkva. /.../ Država
podpira katoliško univerzo s teološkimi oddelki /.../ noče zapreti katoliških šol
in izključiti katoliškega dela iz bolnišnic. /.../ Verouk je obvezen, če se starši ne
opredelijo proti.53

Pribičević odločitve poljskih komunistov, da se ne bodo spustili v boj s tako
močno nasprotnico, ni obsojal. Nasprotno, po njegovem mnenju so prizadevanja poljskih tovarišev za nekakšen modus vivendi med državo in cerkvijo kazala
na njihovo izjemno "elastičnost, dobrotljivost in sposobnost prilagajanja".54 Nov
jugoslovanski ambasador je torej znal pokazati razumevanje za poljsko realnost,
a hkrati je bilo razvidno, da je svoj položaj zasedel po obdobju najintenzivnejših
političnih bitk med poljskimi komunisti in opozicijo, zato je poljsko družbenopolitično situacijo sprva pogosto dojemal preveč naivno in idealistično.
Poljski diplomati so z razumevanjem jugoslovanske realnosti po prihodu
v Beograd imeli manj težav. Med drugo svetovno vojno so Poljaki s simpatijo
spremljali jugoslovansko narodnoosvobodilno borbo in Tito ni bil priljubljen
le med poljskimi komunisti, ampak so ga cenili tudi številnimi predstavniki
opozicije.55 Podpora, ki so jo Tito in tovariši uživali med jugoslovanskim prebivalstvom, se je poljskim diplomatom zato zdela domala samoumevna, manj
pripravljeni pa so bili na družbeno in kulturno pestrost države, v katero so prispeli. Ambasador Wende se je pred prihodom v Beograd sicer posvetil branju o
zgodovini jugoslovanskih narodov, a knjige ga niso pripravile na raznolikosti v
"civilizacijski stopnji" posameznih delov države, ki jih je presenečeno odkrival
na svojem prvem potovanju po Jugoslaviji konec oktobra 1945. Ljubljana je v
poljskih poročilih opisana kot prestolnica ene od najbolj civiliziranih držav srednje Evrope, z le dvema odstotkoma analfabetov, "ki je nenavadno dojemljiva
za poljsko kulturno dobro in ima visoko postavljeno univerzo ter lastno akademijo znanosti in umetnosti."56 Poljski diplomati so ugotavljali, da so prevodi
poljskih literarnih mojstrovin sodili v obvezno branje slovenskih srednjih šol,
najbolj znani poljski klasiki kot Sienkiewicz in Reymont pa so bili v Sloveniji in
na Hrvaškem skoraj tako popularni kot na Poljskem.57
Po začetnem odkrivanju države so poljski predstavniki različne dele Jugoslavije obiskovali zgolj izjemoma, zato je poljska diplomacija jugoslovansko
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Arhiv Jugoslavije, 836. Kancelarija Maršala Jugoslavije (AJ, 836. KMJ) I – 3-b/509, Propratna pisma sa
izveštajima (dalje: Popratna pisma), Varšava, 12. 2. 1947.
AJ, 836. KMJ I – 3-b/509, Propratna pisma, Varšava, 9. 2. 1947.
DAMSP, PA, Poljska, 1946, f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji, Varšava, 1. 8. 1946, nr. 9626.
AMSZ, 6. Department polityczny, 256. Lektoraty jęz. Polskiego w Jugosławii, 1946, Beograd, s. d., str. 2;
Wende, Ta ziemia, str. 291.
AMSZ, 6. Department polityczny, 235. Raporty polityczne, 13. 11. 1945, str. 38.
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realnost neizogibno presojala s perspektive situacije v južnem delu države.58
Tako je ambasador Wende takoj po prihodu v Beograd svojim nadrejenim
Jugoslavijo predstavil kot strateško pomembno, a gospodarsko zaostalo državo, ki lahko Poljski ponudi zgolj malo dobrin za trgovinsko menjavo. Sčasoma
sta državi sicer našli dovolj obojestransko zanimivih področij za gospodarsko sodelovanje, pa vendar je Poljska v prvih povojnih letih na gospodarskem
področju kazala občutno manj zanimanja za Jugoslavijo kot obratno.59
Na gospodarskem področju Poljska v Jugoslaviji ni prepoznala tako obetavne gospodarske partnerice kot obratno, a na političnem področju so jugoslovanski oblastniki poljskim v marsikaterem pogledu predstavljali vzor. Jugoslovanski
komunisti so med vojno uspeli pridobiti dovolj moči, da jim oblasti ni bilo treba
deliti z nikomer in podoba navideznega povojnega strankarskega pluralizma je
bila zgolj kulisa za zahodne zaveznike. Jugoslovanske opozicijske stranke so bile
šibke in razdrobljene, brez karizmatičnega in kredibilnega voditelja, ki bi jih poenotil. A jugoslovanski komunisti kljub nemoči opozicije pri pripravi na volilni
obračun niso želeli ničesar prepustiti naključju. Poljski tiskovni ataše Jakóbiec je
že konec julija 1945 iz Beograda sporočil, da se je Titova vlada z veliko natančnostjo in izjemno pazljivostjo začela pripravljati na prihajajoče volitve. Časopisi in
uradne osebe so jih sicer le redko omenjali, a Jakóbiec je s pomočjo svojih lokalnih vezi in znanja srbohrvaščine zaznal, da so bile skoraj izključna tema pogovorov v beograjskih kavarnah. Beograjčani – najverjetneje iz vrst intelektualcev –
so pravilno domnevali, da odločilnega pomena za prihodnost države ne bo imel
sam volilni izid, ampak predvsem volilna udeležba in zakon o načinu kandidatur,
ki ga je javnost z napetostjo pričakovala.60
Priprava zakonske podlage za volitve v ustavodajno skupščino je bila v
domeni Začasne ljudske skupščine, ki se je oblikovala 7. avgusta 1945 z razširitvijo AVNOJ-a s peščico predvojnih poslancev. Tik pred tem je bila na državni ravni ustanovljena Ljudska fronta, ki je v svoje vrste privabila tudi številne
pomembne nekomunistične strankarske prvake in tako dodatno poenotila že
tako osiromašen jugoslovanski politični prostor.61 Jugoslovanski komunisti so
imeli v rokah vse vzvode oblasti in volilni zakon so izkoristili za uvedbo dodatnih omejitev političnega delovanja – poljski ambasador Wende je komentiral,
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Poljski konzulat v Zagrebu je začel delovati šele leta 1948. AMSZ, 6. Departament Polityczny, 285.
Ustanowienie konsulatu generalnego RP w Zagrzebiu, Beograd, 12. 4. 1948, str. 1; Ibid., Varšava, 8. 3.
1948, str. 2.
AMSZ, 6. Department polityczny, 235. Raporty polityczne, Beograd, 14. 7. 1945, str. 3; Ibid., 267.
Raporty polityczne, Beograd, 4. 3. 1947, str. 22; 267; Ibid., 23. 3. 1947, str. 34; DAMSP, SP, Poljska,
1945/46, f. 2, m. 9, Beograd, 14. 12. 1946, nr. 890.
AMSZ, 21. Departament Prasy, 737. Raporty prasowe, Beograd, 24. 7. 1945, str. 1–2.
Aleš Gabrič, ''Ljudska fronta'', v: Slovenska novejša zgodovina, ur. Zdenko Čepič, Neven Borak, Jasna
Fischer in Vida Deželak-Barič (Ljubljana, 2005), str. 848.
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da je zakon zastavljen tako, da z volilnega seznama omogoča izključitev praktično celotne opozicije.62 Z odvzemom državljanstva, poseganjem v lastniško
strukturo gospodarstva in pristojnosti sodstva so želeli pridobiti dodatne glasove določenih skupin prebivalstva, drugim pa udeležbo na volitvah preprečiti. Skupščinska večina ni upoštevala nobene pripombe opozicije, vsaka kritika
vladne strani je bila označena za fašistično dejanje.63
Poljski diplomati so predvolilno dogajanje v Jugoslaviji pozorno spremljali.
Zavedali so se, da je notranjepolitična situacija na Poljskem drugačna, a hkrati
dopuščali možnost, da se bodo poljski komunisti v predvolilni bitki soočali s
podobnimi težavami kot jugoslovanski. Ambasador Wende je Varšavo zato opozoril, da je "situacija v Jugoslaviji zelo poučna za nas same. /.../ Zdi se, da bi lahko
iz jugoslovanskega primera potegnili določene zaključke, kako postopati."64 Poljska ambasada je z zanimanjem opazovala oblikovanje Ljudske fronte in njeno
vlogo v jugoslovanski družbi. Wende jo je označil za posrečeno idejo in napovedal, da bo prinesla dobre rezultate. Svojo napoved je kmalu potrdil s poročanjem
o intenzivni predvolilni kampanji, v kateri so komunisti mobilizirali vse organizacije pod ljudskofrontnim okriljem, kot tudi velik partijski, administrativni in
vojaški aparat, s katerim so kot vladajoča politična opcija neposredno razpolagali. Poljski diplomati so svojim nadrejenim podrobno razložili tudi, kako deluje
volilni zakon in kako omejevanje volilne pravice izgleda v praksi.65
Prav toliko pozornosti kot predvolilni kampanji Ljudske fronte so poljski
diplomati posvetili delovanju jugoslovanske opozicije. Po prihodu v Beograd
so bili nekoliko presenečeni, saj očitno niso pričakovali, da bodo naleteli na
sploh kakšen odpor proti novi jugoslovanski oblasti. Zaznali so ga zlasti med
srbskimi intelektualci in poročali, da je situacija podobna tudi na Hrvaškem, le
v Sloveniji naj bi bilo popolnoma mirno.66 Najvidnejšega nasprotnika komunistom je predstavljala Demokratska stranka Milana Grola, ki je ostro protestirala
nad potezami vladajočega režima. Po dolgotrajnih zapletih je Grolu 27. septembra 1945 uspelo natisniti tudi prvo številko strankinega časopisa Demokratija.
Poljski tiskovni ataše Jakóbiec je poročal, da so se prodajalci časopisov po izidu
otepali množic, naklada pa je pošla v nekaj urah. Ko je strankarsko neopredeljeni tiskovni ataše številko dobil v roke, jo je komentiral z besedami: "Časopis
odprto napada lastno vlado, kar je po 16 letih diktature in nesvobode res izje-
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AMSZ, 6. Department polityczny, 235. Raporty polityczne, Beograd, 21. 8. 1945, str. 6.
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mna stvar. /.../ A bralec je razočaran. Večino od osmih stani je Grol napolnil sam,
članki so nejasni, program nedoločen, polemika težka in neprepričljiva. Morda
bo naslednja številka boljša, če bo sploh izšla."67 Naslednja številka je izšla in po
oceni Edvarda Kocbeka je bila dovolj dobra, da je Grol s kvaliteto začel v zadrego spravljati svoje nasprotnike.68 Vendar razcepljenim opozicijskim strankam
med jugoslovanskim prebivalstvom ni uspelo pridobiti večje podpore in poljski ambasador je ob tem poetično zapisal, da sta slaba gospodarska in zunanjepolitična situacija Jugoslavije sicer "voda na mlin opoziciji, a opozicija ni zgradila mlina."69 Konec septembra so jugoslovanski opozicijski prvaki sklenili, da
na volitvah ne bodo sodelovali.
Zaposleni na poljski ambasadi so predvolilno situacijo v Jugoslaviji poskušali
opazovati iz kar se da različnih zornih kotov. Konec oktobra je ambasador Wende
odpotoval v severni del države in se srečal s hrvaškimi in slovenskimi političnimi
voditelji. V Varšavo je sporočil, da je med njimi zaznal določene separatistične
tendence, a pri tem naj bi zlasti na Hrvaškem šlo za staro tradicijo, ob tem pa naj
bi celo sami "separatisti" priznavali, da je težko govoriti o kakšni realni možnosti za samostojnost posameznih jugoslovanskih republik.70 Poljski diplomati so
želeli biti na tekočem tudi s stališči jugoslovanske opozicije, zato so vzdrževali
minimalne stike z nekaterimi beograjskimi opozicijskimi prvaki. Po volitvah se je
eden od zaposlenih na ambasadi po navodilu ambasadorja diskretno sestal Milanom Grolom. Ta ga je v dolgem pogovoru poskušal prepričati, da "ni agent tujega
imperializma, da določene reforme (republiko) podpira z vsem srcem, a da je
Titova vlada diktatorska vlada in da je zato neizogibno, da bo v kratkem prišlo do
prelivanja krvi."71 Grol prav tako ni zanikal svojega mnenja, da bi v obstoječi situaciji moralo priti do posredovanja iz tujine. Misel na morebitno zunanjo intervencijo v prid opozicije je Poljakom očitno vzbujala skrb, saj je Wende o tem problemu večkrat pisal v svojih poročilih, v omenjenem zapisu pogovora z Grolom
pa je bralec s poljskega zunanjega ministrstva ta del besedila posebej podčrtal.72
Jugoslovanske volitve v ustavodajno skupščino so potekale 11. novembra
1945 in na voliščih se je zglasilo okoli 88 odstotkov volilnih upravičencev. Ljudska fronta je prejela več kot 90 odstotkov vseh glasov.73 Poljska ambasada, ki je
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svojega opazovalca poslala tudi v Zagreb, je v domovino sporočila, da je volilni
dan minil mirno, rezultat pa je izzval tesnoben odziv med jugoslovansko opozicijo in tujimi diplomatskimi predstavniki v Beogradu.74 Poljski diplomati so se
zavedali, da volitve, ki so bile bolj podobne referendumu za Titov režim ali proti
njemu, niso pokazale realnega razmerja politične moči v državi. Poleg številnih, ki jim ni bilo dovoljeno voliti, so k popolnemu zmagoslavju Ljudske fronte
pripomogle tudi nepravilnosti pri izvedbi glasovanja. A vsem pomanjkljivostim
navkljub ni nihče mogel zanikati, da je bil rezultat posledica dejanske podpore, ki sta jo med jugoslovanskim prebivalstvom uživala Tito in medvojno partizansko gibanje. Poljski ambasador je v domovino javil: "Diplomatsko potrjujem
aktivno moč Ljudske fronte, poštenost in celo določeno demokratičnost volitev. Tako ocenjujeta tudi Velika Britanija in Združene države Amerike. Posledično bo Titova avtoriteta močno zrasla."75 V naslednjem poročilu se je natančneje
lotil analize volilnega rezultata in prišel do naslednjega zaključka:
Tudi če gledamo na uradne ocene z največjo kritiko in rezervo, je treba povedati, da spremembe velika večina ljudi, zlasti na območju Slovenije, Makedonije,
Črne gore in Bosne, podpira – četudi bi se volitve odvijale v idealnih pogojih,
brez kakršnegakoli administrativno-političnega vpliva in pritiska (kolikor je to
sploh mogoče), bi Tito brez dvoma dobil 60 odstotkov. Ostalih 20 do 30 odstotkov glasov pa je Ljudski fronti prinesla dobro premišljena in izvedena predvolilna
in volilna akcija /.../.76

Za poljsko ministrstvo je najdragocenejši del poročila predstavljal oris
dejavnikov, ki so po Wendejevem mnenju jugoslovanskim komunistom omogočili tako prepričljivo zmago. Obljuba o razglasitvi republike je naletela na
dober odziv vseh slojev jugoslovanske družbe, a v poljskem primeru seveda ni
prišla v poštev. Nadalje sta bili izpostavljeni podpora vojske in mladine – družbenih skupin, ki sta pomembno vplivali tudi na druge plasti prebivalstva. Nazadnje je poljski ambasador dodal še opažanje, da so jugoslovanski komunisti pri
oslabitvi opozicije uporabljali taktiko drobljenja političnih skupin in strank
izven Ljudske fronte. Zdi se, da so našteti dejavniki za poljsko oblast predstavljali uporabne praktične smernice za manipulacijo lastnih volitev, saj jih je
poljski bralec z zunanjega ministrstva v poročilu skrbno podčrtal.77
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***
Poljski komunisti so, za razliko od jugoslovanskih, volilni obračun s strahom
odlagali. Za to so imeli vse razloge. Po vojni so na Poljskem svoje delovanje
obnovile različne meščanske stranke, ki so predstavljale realno politično silo
in ne le kulise za zahodne zaveznike, kot v Jugoslaviji. Najmočnejša med njimi
je bila Poljska ljudska stranka (Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL), ki jo je vodil
Stanisław Mikołajczyk, premier nekdanje poljske vlade v izgnanstvu in eden
od podpredsednikov Začasne vlade narodne enotnosti (Tymczasowy Rząd
Jedności Narodowej).78 Poljska opozicija je imela med prebivalstvom večinsko
podporo. Jugoslovanski diplomati so iz Varšave mesec za mesecem pošiljali na
desetine strani, ki so v Beograd prinašale jasno sliko o "reakcionarnem vedenju" Poljakov. Ambasador Ljumović je poročal, kako so poljske množice ob
vrnitvi članov nekdanje londonske vlade na varšavskem letališču navdušeno
vzklikale Mikołajczyku, čeprav so bili na sprejemu prisotni tudi vodilni poljski
komunisti in socialisti.79 Jugoslovanski diplomati so opazili, da je opozicijska
PSL imela močno podporo med različnimi družbenimi skupinami. Naklonjen ji
je bil velik del sredinskih volivcev, zlasti med kmečkim prebivalstvom, podpirala jo je duhovščina, s sovraštvom do nove Poljske pa je bila prežeta tudi poljska
mladina. Ljumović je Mikołajczyka opisal kot izkušenega in zvitega politika starega kova, ki je znal izkoristiti tovrstno poljsko dojemljivost za "reakcionarno
delovanje".80
Poljski komunisti so se zavedali, da jim že tako majhna podpora vztrajno
pada, zato so ostalim strankam po ljudskofrontnem vzoru predlagali oblikovanje enotne volilne liste, znotraj katere bi si posamezne politične skupine
že vnaprej razdelile število mandatov v Sejmu. Na predlog so pristale Poljska
socialistična stranka (Polska Partia Socjalistyczna – PPS), Demokratska stranka in Ljudska stranka (Stronnictwo Ludowe – SL), ki so se povezale v Demokratski blok (Blok Demokratyczny). PSL se je odločila na volitvah nastopiti
samostojno, čeprav so ji komunisti ponujali do 35 odstotkov poslanskih mest.
A Mikołajczyk se je zavedal, kolikšno podporo uživa med prebivalstvom, zato
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Gre za vlado, ki je nastala z združitvijo predstavnikov londonske vlade v izgnanstvu in Začasne vlade
Republike Poljske (Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej), ki je na okupiranem Poljskem pod
vodstvom komunistov in socialistov nastala med vojno. Več o tem: Henryk Bartoszewicz, Polityka
Związku Sowieckiego wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1948 (Warszawa,
1999).
DAMSP, PA, Poljska, 1946, f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji, Varšava, 1. 8. 1946, nr. 9626; Ljumović,
''Autobiografija'', str. 398.
DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 9, Izveštaji, Varšava, 1. 12. 1945, nr. 7644; Ibid., 1946, f. 73, m. 11,
Mesečni izveštaji, Varšava, 6. 1. 1946, nr. 1247; Ibid., 1. 2. 1946, nr. 1563.
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ni pristal na manj kot 70 odstotkov mandatov.81 Jugoslovanski diplomati so iz
kompromisnih predlogov poljskih komunistov razbrali, kolikšno nevarnost je
PSL predstavljala Demokratskemu bloku. Zavedali so se, da razmerje politične
moči, kot ga je zahteval Mikołajczyk, ni bilo daleč od realnosti. A hkrati so Jugoslovani dobro poznali geostrateški pomen, ki ga je Poljska imela za Moskvo,
zato so verjeli, da je "najboljša garancija za zmago napredka na Poljskem bližina
Sovjetske zveze, ki ne bo dopustila, da bi reakcija dobila krmilo v svoje roke".82
Poljskim komunistom je dodatno streznitev prinesel slab volilni rezultat
komunističnih strank na Madžarskem in v Avstriji – ambasador Ljumović je
v domovino sporočil, da se za volitve zagotovo ne bodo odločili, dokler tako
ali drugače ne učvrstijo svojega položaja.83 Nazadnje je prikladen izgovor za
odlog volitev prišel s strani vodstva PSL, ki je predlagalo organizacijo splošnega referenduma, na katerem bi prebivalstvo odločalo glede temeljnih principov državnega ustroja in mejnih vprašanj. Komunisti so priložnost zagrabili z
obema rokama in za 30. junij 1946 namesto volitev razpisali referendum. Zastavljena so bila tri vprašanja in stranke Demokratskega bloka so volivce pozvale,
naj nanje odgovorijo pritrdilno.84 Nasprotno se je Mikołajczyk zavzel, naj Poljaki na prvo vprašanje glasujejo z "ne", in jim s tem ponudil možnost, da izrazijo
podporo eni ali drugi politični opciji.85
Meseci pred referendumom so potekali v znamenju volilnega boja. Stranke Demokratskega bloka so PSL poskušale prikazati kot reakcionarno skupino,
ki deluje kot legalna izpostava oboroženega podzemlja in z njim povezanih
terorističnih skupin. Poljski komunisti so izkoristili že pridobljene vzvode moči
in prepovedali izhajanje določenih opozicijskih časopisov in drugih tiskovin,
stopnjevali so policijski pritisk na pripadnike PSL, nekateri vidnejši strankarski
aktivisti pa so bili celo umorjeni.86
Jugoslovanski diplomati so v predreferendumskem času opažali veliko
pasivnost poljskega prebivalstva. Ambasador Ljumović je ugotavljal, da nobena
od strank, niti PSL, ni uspela mobilizirati množic. Deloma je to pripisal "dolo-
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Andrzej Leon Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991 (Kraków, 2011), str. 84 (dalje: Sowa,
Historia polityczna Polski).
AMSZ, 6. Department polityczny, 249. Stosunek do rewindykacji teryt. Jugosłowianskich, Varšava, 31.
1. 1946, str. 2–3.
DAMSP, PA, Poljska, 1946, f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji, Varšava, 6. 1. 1946, nr. 1247.
Vprašanja so se glasila: 1) Ali se strinjaš z ukinitvijo senata? 2) Ali podpiraš agrarno reformo in nacionalizacijo temeljnih vej industrije ob ohranitvi zakonske pravice do zasebne lastnine? 3) Ali se strinjaš
z ustalitvijo novih zahodnih meja na Baltiku, Odri in Lužiški Nisi?
Sowa, Historia polityczna Polski, str. 86; Hugh Seton-Watson, The East European Revolution (New
York, Washington, 1968), str. 176 (dalje: Seton-Watson, The East European).
Sowa, Historia polityczna Polski, str. 84–85; Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm, str.
152–153; DAMSP, PA, Poljska, 1945, f. 25, m. 9, Izveštaji, Varšava, 1. 12. 1945, nr. 7644; Ibid., 1946, f. 72,
m. 12, Političke partije i pokreti, Varšava, 2. 6. 1946, nr. 6922.
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čeni inferiornosti", ki naj bi jo Poljaki čutili do politike in aktivne udeležbe v
politični borbi, deloma pa slabim propagandnim in organizacijskim sposobnostim poljskih oblasti.87 Prvi Ljumovićev argument ni bil daleč od resnice. Poljsko
družbo je zaznamovala velika apolitičnost, ki je bila deloma posledica vojne
izčrpanosti, deloma pa dediščina medvojnega obdobja – že takrat so namreč
številni Poljaki prišli do zaključka, da z udeležbo v formalni politiki ni mogoče
ničesar spremeniti. A politična pasivnost poljskega prebivalstva je bila pogosto
zgolj navidezna. Jugoslovanski ambasador je zaradi ujetosti v svoje ideološke
okvire spregledal, da opozicijska PSL ni temeljila na mobilizacijskem načinu delovanja, zato od svojih podpornikov ni pričakovala javnega političnega
angažmaja.88 Nasprotno je PPR zahtevala kar najširšo mobilizacijo svojih članov
in širše družbe. Vendar javnih manifestacij, ki jih je organizirala nova poljska
oblast, se Poljaki niso hoteli udeleževati. Če so bili v to prisiljeni, so svoj odpor
najpogosteje izražali s popolno pasivnostjo. Jugoslovanski diplomati so po
prvomajski paradi leta 1946 poročali, da so prisotni delovali vpadljivo hladno,
kot nevtralni opazovalci, kar je bilo daleč od glasnih in navdušenih povork, ki
so jih poznali od doma. Poljski komunisti so jim hladno vzdušje poskušali pojasniti z izgovorom, da so ljudje predolgo stali na vročem soncu.89
Poljsko prebivalstvo je v povojnih letih svoje nasprotovanje oblasti pogosteje kot na javnih manifestacijah izražalo v obliki govoric, političnih šal, bojkotov, manjših stavk in drugih priložnostnih dogodkov.90 Enemu izmed takšnih
izbruhov družbenega upora je bil ambasador Ljumović priča na predvečer referenduma. V Varšavi se je 29. junija 1946 odvijala nogometna tekma med poljskim moštvom Legia in jugoslovanskim Partizanom. Ena prvih mednarodnih
povojnih tekem v tem delu Evrope je varšavski stadion napolnila do zadnjega
kotička. Predstavniki Demokratskega bloka so se odločili, da dogodek izkoristijo za še zadnji poziv množicam, naj na vsa tri referendumska vprašanja odgovorijo pritrdilno. K manifestaciji so pritegnili tudi jugoslovanskega ambasadorja
Ljumovića, ki je ob polčasu skupaj s poljskim zunanjim ministrom in predsednikom Društva poljsko-jugoslovanskega prijateljstva nagovoril zbrane navijače. Ko je zadnji govorec načel vprašanje agrarne reforme in industrializacije, se
je med zbrano množico, ki je ob že tako vsesplošni politizaciji javnega diskurza
želela preprosto uživati v športnem dogodku, začelo masovno žvižganje. Nato
se je med gledalci razširila govorica, da je na stadionu prisoten Mikołajczyk in
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DAMSP, PA, Poljska, 1946, f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji, Varšava, 6. 1. 1946, nr. 1247, Ibid., 1. 3. 1946,
nr. 3437; Ibid., 2. 4. 1946, nr. 5076.
Padraic Kenney, Rebuilding Poland: Workers and Communists, 1945–1950 (Ithaca, London, 2012),
str. 14, 19, 41, 52.
DAMSP, PA, Poljska, 1946, f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji, Varšava, 2. 5. 1946, nr. 5825.
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začelo se je množično skandiranje "Mikołajczyk – Anglija" in "Mikołajczyk –
reši Poljsko". Po Ljumovićevih ocenah se je tej spontani manifestaciji pridružilo okoli 80 odstotkov gledalcev. Tako se je nogometna tekma iz športnega
dogodka prelevila v politično manifestacijo in v drugem polčasu dogajanju na
zelenici ni nihče več posvečal večje pozornosti. Nekoliko osupli jugoslovanski
nogometaši so gladko zmagali.91
Poljski predstavniki so bili nad še eno neuspelo agitacijo močno razočarani.
Pred jugoslovanskim ambasadorjem so neuspeh poskušali prikriti z izgovorom,
da je bila tekma za delavce predraga, medtem ko je vodstvo PSL kupilo 600
vstopnic za svoje hujskače. Ljumović je pripetljaj razumel v okviru lastne ideološke paradigme in spontane prozahodne manifestacije pripisal prisotnosti
reakcionarnih elementov, poljskim oblastem pa očital premajhno budnost.92
Referendum je potekal 30. junija 1946, a uraden izid glasovanja je bil znan
šele 12. julija. Poljska oblast je razglasila, da je na vsa tri vprašanja – in s tem
hkrati na odločilno prvo – pritrdilno odgovorilo 68 odstotkov volilnih upravičencev. Ljumović je o referendumskem izidu poročal nenavadno previdno in
nadpovprečno realistično. Za začetek je orisal splošno stanje v poljski družbi
– še vedno močno prisotno protisovjetsko razpoloženje poljskih množic; podporo, ki so jo med Poljaki uživale ilegalne skupine, ki so izvajale drzne sabotaže
in napadale predstavnike Demokratskega bloka; versko fanatičnost poljskega
prebivalstva in v poljski družbi globoko zakoreninjen antisemitizem, ki je prišel
do izraza v pogromu v Kielcah le nekaj dni po referendumu. Nato se je vprašal:
Ali je 68 odstotkov, kolikor je pri prvem vprašanju dobil Demokratski blok,
tudi njegov realen vpliv na množice? Glede na vse, kar se tako jasno izraža na
Poljskem, se to ne bi moglo reči. /.../ ali je mogoče, da v vsakdanjem delovanju
množice podpirajo, in to zelo močno, neko negativno stališče, a da na dan volitev
naredijo velik prelom, ki bi predstavljal pravo revolucijo v zavesti človeka?93

Na vprašanje ni ponudil nedvoumnega odgovora. Raje je izrazil mnenje,
da se mu zdijo številke, ki jih je predstavila poljska oblast, nekoliko pretirane
in postregel s podatkom, da je poljska opozicija Demokratski blok na podlagi
vzporednega štetja glasov v Krakovu obtožila poneverbe volilnih rezultatov.94
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DAMSP, PA, Poljska, 1946, f. 73, m. 11, Mesečni izveštaji, Varšava, 1. 7. 1946, nr. 8561; Anne Applebaum,
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Jugoslovanski ambasador je vse razpoložljive podatke o referendumskem izidu
razkril šele 12. avgusta 1946 v zasebnem pismu, ki ga je poslal Titu osebno. S
tem, ko zaupnih informacij ni posredoval jugoslovanskemu ministrstvu za
zunanje zadeve, se je želel izogniti nepotrebnemu tveganju, da bi resnični rezultati referenduma v svetovno javnost prodrli iz uradnih virov poljske zaveznice,
kar bi imelo za poljsko oblast resne posledice, saj bi potrdilo Mikołajczykove
obtožbe o poneverbi.
Ljumović v pismu Titu ni varčeval s trdimi besedami: "Kazalo je, da se stvari
izboljšujejo. A rezultati referenduma so pokazali veliko gnilobo Poljske." Razkril
je, da Demokratski blok še zdaleč ni dobil 68 odstotkov glasov in potrdil, da
so resnično politično izbiro Poljakov odražali rezultati vzporednega štetja: "/.../
kot je glasoval Krakov, je glasovala Varšava, tako je glasovala celotna Poljska."95
Po Ljumovićevih podatkih je na območju Krakova na vsa tri referendumska
vprašanja pritrdilno odgovorilo le 16 odstotkov volilnih upravičencev. Državno povprečje je bilo nekoliko višje, kot so poljski zgodovinarji po padcu komunizma izračunali na podlagi ohranjenega referendumskega gradiva – na vsa tri
vprašanja je z "da" odgovorilo 26,9 odstotka volivcev. Od dvanajstih milijonov
Poljakov, ki so se udeležili volitev, je za Demokratski blok torej glasoval le vsak
četrti.96 Jugoslovanski ambasador je nastalo situacijo povzel v svojem slogu:
"Žalostno dejstvo je, da je poljski narod v večini proti novi Poljski, proti Sovjetski zvezi, proti napredku na splošno."97
Jugoslovansko komunistično vodstvo je bilo torej dobro seznanjeno z
družbenopolitično situacijo na Poljskem – ne zgolj na podlagi sumničenj in
ugibanj, ampak oprijemljivih podatkov. Z rezultati referenduma pa se slabe
novice v Ljumovićevem zasebnem pismu Titu niso končale. Ambasador je poročal tudi o težavnih odnosih med poljskimi komunisti in socialisti, za konec pa
se je z ostrimi besedami lotil še poljskega komunističnega vodstva: "Izgleda, da
je PPR gnil tako v vrhu kot v članstvu", je zapisal in izpostavil mnenje sovjetskega ambasadorja, da "Gomułka ni prijatelj Sovjetske zveze, ampak poljski nacionalni komunist. Ne bo preteklo mnogo časa, pa se bomo o tem prepričali."98
Počakati je bilo treba dve leti.
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AJ, 836. KMJ I – 3-b/498. Depeša i izveštaji ambasade FNRJ u Varšavi, Varšava, 12. 8. 1946, str. 3–5.
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1993), str. 11–14).
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Lebedev je enako mnenje izrazil za Mariana Spychalskega, tesnega Gomułkovega sodelavca. Dve leti
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Rezultati referenduma so predstavnikom Demokratskega bloka jasno
pokazali, da nimajo možnosti za zmago na volitvah. Ko se je Ljumović pri poljskem komunističnem vrhu pozanimal, kaj nameravajo storiti glede na situacijo,
mu je Bolesław Bierut odločno odgovoril, da "bo šel na volitve ne glede na stališča PSL in PPS, da bo dobil večino tako kot na referendumu in /.../ da bo tako
naredil, pa čeprav se bodo po Poljski kotalile glave." Poljski komunisti so bili
torej že avgusta 1946 odločeni, da poneverijo volitve v ustavodajno skupščino,
česar pred svojimi najtesnejšimi zavezniki niso skrivali. Podobno neomajnost
je pokazal tudi sovjetski ambasador Lebedev in z besedami "ne bomo izbirali
sredstev, da na Poljskem obdržimo demokratski režim," Jugoslovanom dodatno potrdil, kolikšen pomen je imela ta vzhodnoevropska država za Sovjetsko
zvezo in s tem za celoten vzhodni blok.99
Predvolilna kampanja je bila ostrejša in intenzivnejša od tiste pred referendumom. Številnim Poljakom je bila odvzeta volilna pravica in vrstile so se
kratkoročne aretacije, katerih namen je bilo zastraševanje prebivalstva. Poljska
vladna propaganda je Mikołajczyka predstavljala kot marioneto v službi zahodnih imperialistov, prihajalo pa je tudi do umorov vidnejših članov opozicije.100
Poljski komunisti so vlagali vse napore, da bi PLS uničili in si s tem prislužili
pohvalo jugoslovanske ambasade.101
Po uradnih podatkih se je 19. januarja 1947 na poljskih voliščih zglasilo
89,9 odstotkov volilnih upravičencev in od tega naj bi jih 80,1 odstotka glasovalo za Demokratski blok. Resnični rezultati volitev niso bili nikoli razkriti
– volilni lističi se niso ohranili v arhivih, saj so bile komunistične oblasti tokrat
veliko bolje pripravljene na poneverbo in so za sabo pustile manj sledi.102 Jugoslovanski ambasador Pribičević, ki je svoj položaj nastopil komaj nekaj tednov
pred volitvami, je rezultat naivno komentiral z besedami, da so se Poljakom
končno "odprle oči" in so spregledali pravilnost vladne politike.103 A vodilni
jugoslovanski komunisti, ki so poznali resnične rezultate referenduma in se
zavedali, kakšno razpoloženje vlada med poljskimi množicami, so na situacijo
gledali mnogo bolj realistično. Tito je poljskemu ambasadorju Wendeju ob priložnosti priznal, da so jih poljske volitve navdajale s skrbjo.104
Po "zmagi" Demokratskega bloka se je februarja 1947 na Poljskem oblikovala nova koalicijska vlada (PPR, PPS, SL in SD). Mikołajczyk je po volitvah v
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znak protesta odstopil z vseh položajev in pol leta kasneje z najtesnejšimi sodelavci pobegnil iz države. Zadnja etapa konsolidacije komunistične oblasti se je
na Poljskem zavlekla v drugo polovico leta 1948, ko so potekale dolgotrajne
in zapletene priprave na združitev poljskih komunistov in socialistov. Tako je
konec decembra 1948 nastala Združena poljska delavska stranka (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza), ki je na Poljskem vladala vse do padca komunizma.

Pomen pridobljenega diplomatskega védenja za jugoslovanske
in poljske odločevalce
Poznavanje razmer v posamezni tuji državi, načina delovanja tamkajšnjih
političnih elit in odnosa država–družba lahko pripomore k učinkovitejšemu
oblikovanju smernic v zunanji politiki, hkrati pa ponudi premislek o družbenopolitičnem razvoju lastne države. Diplomatsko védenje je političnim odločevalcem torej lahko učinkovita opora pri sprejemanju tako zunanjepolitičnih
kot notranjepolitičnih odločitev, še zdaleč pa ni nujno, da ga dejansko upoštevajo. Jugoslovanski in poljski diplomati so kljub začetnim težkim pogojem
dela in pomanjkanju predhodnih diplomatskih izkušenj o državah sprejemnicah pridobili realistično diplomatsko védenje, čeprav so posredovane informacije, razlage, analize in interpretacije mestoma bile ideološko zaznamovane.
Vprašanje ostaja, kako so se jugoslovanski in poljski odločevalci na pridobljeno
diplomatsko védenje odzvali in kako – če sploh – so nova spoznanja uporabili?
Jugoslovanski diplomati v Varšavi so svoje politično vodstvo nedvoumno
seznanili z močnim odporom poljskega prebivalstva do novih oblasti in globoko zakoreninjenim sovraštvom do Sovjetske zveze. Tito in tovariši so se zavedali, kako malo manevrskega prostora je poljskim komunistom dopuščala nizka
podpora, zato so z razumevanjem gledali na vsaj nekatere kompromise, ki so
jih njihovi poljski tovariši morali sprejemati. Zgovoren primer ponudi poljska
predsedniška inavguracija februarja 1947, na kateri je Bolesław Bierut kot predsednik republike prisegel s tradicionalnimi besedami "Naj mi Bog pomaga".
Nekaj tednov kasneje je Milovan Đilas poljskemu ambasadorju zaupal, da se je
vodilnim jugoslovanskim komunistom zdela omemba boga v predsedniški prisegi z ozirom na poljsko notranjepolitično situacijo povsem pravilna poteza.105
Zaupne informacije, ki jih je jugoslovanska ambasada pridobila o poneverbi rezultatov referenduma in nameri poljskega komunističnega vodstva, da
enako stori ob volitvah, so jugoslovanskim voditeljem pomagale odgovoriti na
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AMSZ, 6. Department polityczny, 260. Notatki z rozmów, Beograd, 26. 4. 1947, str. 1–2.
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vprašanje, kako daleč so poljski komunisti pripravljeni iti, da bi obdržali pridobljeno oblast in hkrati oceniti, kako zanesljivi partnerji so. Poročila iz Varšave
so jugoslovanskemu vodstvu prinesla tudi potrditev, kako velik pomen je imela
Poljska za Sovjetsko zvezo in posledično za celoten vzhodni blok. Na podlagi
tega védenja je Beograd začrtal svoje zunanjepolitične smernice do zavezniške Varšave – z vsestransko krepitvijo bilateralnih vezi med državama si ni
prizadeval le za vzpostavitev trajnega prijateljstva s Poljsko, temveč je preko
jugoslovansko-poljskega prijateljstva želel prispevati tudi k izboljšanju poljskih
odnosov s Sovjetsko zvezo.106 Razumevanje poljske družbenopolitične situacije, pridobljeno na podlagi diplomatskega védenja, je jugoslovansko vodstvo
torej uporabilo za instrumentalne namene – da bi okrepilo položaj ideološkega bloka, ki mu je pripadalo.
V Jugoslaviji je bila notranjepolitična situacija precej manj zapletena, zato
je poljskemu komunističnemu vodstvu diplomatsko védenje iz Beograda prineslo zlasti zavedanje, da o takšni družbeni podpori, kot jo je užival Tito, lahko
le sanjajo. Poročila iz Jugoslavije so potrjevala, da tamkajšnji komunisti trdno
v rokah držijo vse niti oblasti, kar jih je v očeh poljskih tovarišev utrdilo kot
zanesljive zaveznike. Jugoslovansko volilno dogajanje so poljski diplomati
prikazovali kot pedagoški primer konsolidacije oblasti, iz katerega bi se lahko
poljski komunisti marsičesa naučili. Ob tem so izpostavljali pomen podpore
najvitalnejših družbenih skupin, mladih in vojske, ter poljsko vodstvo seznanjali z metodami, ki so se pri prevzemu oblasti izkazale za posebej uporabne.
Zaradi pomanjkanja nedvoumnih virov je težko oceniti, v kolikšni meri so se
poljski komunisti pri svojem prevzemu oblasti dejansko zgledovali po jugoslovanskem primeru, a na določenih področjih političnega življenja so Jugoslavijo
nedvomno dojemali kot vzor, ki ga morajo Poljaki imeti vedno pred očmi, kot
je ob priložnosti poudaril Bolesław Bierut.107 V Beogradu pridobljeno diplomatsko védenje je torej prispevalo določene smernice zlasti za bodoči notranjepolitični razvoj socialistične Poljske.

106
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Lukanc, Jugoslovansko-poljski odnosi, str. 209–210.
DAMSP, PA, Poljska, 1947, f. 98, m. 12, Političke partije i pokreti, Varšava, 22. 11. 1946, nr. 41496.
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Maja Lukanc
PRODUCTION OF DIPLOMATIC KNOWLEDGE IN YUGOSLAV
AND POLISH POST-WAR DIPLOMATIC PRACTICE (1945–1947)

SUMMARY
The production of knowledge is not limited to universities and scientific research centres. With their specific training and unique insight into the socio-political situation of the state they work in, the diplomatic personnel of permanent
representations abroad can acquire a particular sort of knowledge that is not
accessible to any other social actors. Before the information revolution and in
the environment of centralised one-party regimes in particular, where the flow
of information and people was not free or simple, the role of diplomacy in the
collection of information was all the more important. The knowledge of the
situation in a foreign country – about how the local political elites operate and
what is the relationship between the state and the society – can contribute to
a more efficient formation of guidelines in foreign politics and simultaneously
provide a consideration of the socio-political development of the home country.
Based on the Yugoslav and Polish archival materials and memorial literature, the present contribution focuses on the question of how the diplomats of
both countries contributed to the knowledge about Yugoslavia and Poland in
the first years after World War II. It takes into account the twofold role of diplomatic knowledge: that it is an instrument of following the political interests of
a country; and that it is simultaneously a tool for mutual discovery and understanding. In the present contribution, the production of diplomatic knowledge
is understood as a process that consists of two major parts: collecting information about the relevant country in the field; and drawing up reports, which
involves explaining, analysing, and interpreting the acquired information. Diplomats, influenced by numerous factors – from their material situation, education, to worldview – play an essential role in both parts.
Yugoslav and Polish diplomats in Warsaw and Belgrade worked in relatively similar conditions and faced almost identical difficulties and challenges.
Both embassies consisted of well-educated individuals without any previous
diplomatic experience. The Yugoslav diplomatic representatives in Warsaw
were communists virtually without exception, which was otherwise not characteristic of the Yugoslav diplomacy during the first years after the war. Meanwhile, the Polish diplomats in Belgrade belonged to various political parties.
Both embassies faced poor material conditions, transport and communication
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problems, as well as a lack of instructions and feedback. This shortage, however, was balanced by the possibility of enjoying privileged access to information. Thus, the Yugoslav and Polish diplomats acquired extensive realistic
diplomatic knowledge about the countries they worked in, although the information, explanations, analyses, and interpretations they communicated were
occasionally ideologically marked. The process of the communist power consolidation provided the diplomats with the best opportunity to get to know
the Yugoslav and Polish socio-political circumstances. The Constituent Assembly Elections as the most critical segment offered the representatives of both
states an insight into the operations of the leading communists; the selection
of methods they used during their rise to power; and values they were forced to
take into account. The election campaigns revealed the social climate among
the Yugoslav and Polish population, while the results of the elections showed
how far the communist elites were willing to go in their struggle for power.
Because of the lack of public support, the Polish communists needed to
reach compromises with the other political options and the Catholic Church,
while temporarily pushing back their ideological agenda. Such an approach to
the development of socialism was often difficult to understand for the Yugoslav diplomats, as it was completely opposite to the Yugoslav case while it was
also in conflict with their own ideological paradigm. Nevertheless, the Yugoslav
leadership was realistically informed of the significant resistance of the Polish
population towards the new authorities and its deeply rooted hatred towards
the Soviet Union. The Yugoslav ambassador provided Tito with reliable information about the falsified results of the referendum and the intention of the
Polish communist leadership to do the same during the approaching election.
Consequently, the Yugoslav leadership was well aware of just how little wiggle room the Polish communists actually had. Thus, it understood the compromises that they had to make. Based on the acquired diplomatic knowledge,
Belgrade also outlined its foreign political orientation towards its allies in Warsaw. By strengthening the friendly bilateral relations between the two states, it
also wanted to contribute to the improvement of the Polish relations with the
Soviet Union. The Yugoslav leadership therefore used its understanding of the
Polish socio-political situation, based on the diplomatic knowledge, for instrumental purposes: to strengthen the position of the ideological bloc to which it
belonged.
Conversely, the diplomatic knowledge that the Polish diplomats acquired
in Yugoslavia contributed, in particular, to certain guidelines for the future
internal political development of socialist Poland. The reports from Belgrade
confirmed that the local communists held on to all the mechanisms of power,
which consolidated them as reliable allies in the eyes of their Polish comrades.
The employees of the Polish embassy strived to observe the pre-election situ-

767

M. Lukanc: Produkcija diplomatskega védenja v jugoslovanski ...

ation in Yugoslavia from a variety of angles. They would meet the Slovenian
and Croatian leaders and maintain minimal contacts with certain opposition
leaders from Belgrade. The Yugoslav election developments were depicted as
a model example of the consolidation of power, and the Polish communists,
despite their different domestic situation, were poised to learn much from it.
In this regard, they underlined the importance of the support of the most vital
social groups – the youth and the military – and informed the Polish leadership of the methods that turned out to be particularly useful for the takeover of
power. Due to the shortage of completely reliable sources, it is difficult to evaluate the degree to which the Polish communists looked to the Yugoslav example during their own takeover of power. However, in certain aspects of Polish political life, Yugoslavia was definitely aspired to as a model. The Yugoslav
and the Polish example therefore demonstrate that diplomatic knowledge can
provide support to political decision-makers during the adoption of foreignpolitical as well as domestic-political decisions.

768

S tudia
H istorica
S lovenica

VIRI IN LITERATURA
AJ – Arhiv Jugoslavije, Beograd.
507. Savez komunista Jugoslavije (SKJ), Komisija za međunarodne odnose i veze,
Poljska, 1945–1956.
836. Kancelarija Maršala Jugoslavije (KMJ), 1944–1953.
AMSZ – Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski, Varšava.
6. Departament Polityczny, akta za lata 1945–1948.
16. Protokół Dyplomatyczny, akta za lata 1945–1963.
21. Departament Prasy i Informacji, akta za lata 1946–1963.
Depesze, 1945–1946.
DAMSP – Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije,
Beograd.
PA – Politička arhiva, Poljska, 1945–1947.
SP – Politička arhiva – strogo poverljivo, Poljska, 1945–1947.
Paczkowski, Andrzej (ur.), Referendum z 30 czerwca 1946 r: Przebieg i wyniki (Warszawa, 1993).
Popović, Bogdan (ur.), Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: 1945 (Beograd, 1984).
Jakóbiec, Marian in Jakóbiec-Semkowowa, Milica, Z daleka i z bliska (Wrocław,
2009).
Ljumović, Božidar, "Autobiografija (4)", 6, št. 24 (2005) str. 383–444.
Wende, Jan Karol, Ta ziemia od innych droższa (Warszawa, 1981).
Biuletyn Informacji Publicznej IPN, geslo: Jan Karol Wende, dostopno na: https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/153232, pridobljeno: 5. 10. 2020.
Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih, dostopno na: https://www.uradni-list.si/
glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-02-0040?sop=2013-02-0040, pridobljeno: 7.
10. 2020.

………………….
Applebaum, Anne, Iron curtain: The crushing of Eastern Europe, 1944–1956 (New
York, 2013).
Bartoszewicz, Henryk, Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy
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Uvod1
V zadnjih desetletjih smo v zgodovinopisju priča vse večjemu številu raziskav in
študij, ki se posvečajo socialni zgodovini prve in druge svetovne vojne. Te so se
postavile ob bok številnim "klasičnim" raziskavam s področja vojaške, politične in diplomatske zgodovine. Slovenski prostor, čeprav morda z manjšo zakasnitvijo, pri tem ni izjema. Prav gotovo pri tem prednjačijo raziskave o usodi
in vlogi žensk v dveh največjih konfliktih v zgodovini človeštva, prvi in drugi
svetovni vojni.2 Nekaj prispevkov se posveča tudi vprašanjem usode civilnega
prebivalstva tako za obdobje prve3 kot druge4 svetovne vojne.
Morda so prav družbeni trendi tisti, ki nagovarjajo raziskovalce, da se poglobljeno ukvarjajo z izkušnjami "malih ljudi", kar izpodriva vprašanja kolektivne
usode neke nacije ali skupine in v ospredje postavlja individualno usodo posameznikov in njihove okolice. Skoraj sočasno s številnimi študijami o kolektivnem spominu, ki smo jim bili v evropskem prostoru priča vse od 80-ih let 20.
stoletja dalje, se namreč številne izrazito interdisciplinarne raziskave ukvarjajo
z različnimi oblikami spomina in travme kot posledici druge svetovne vojne, in

1

2

3

4

Prispevek je rezultat podoktorskega raziskovalnega projekta št. Z6-9361: Družine in spomini italijanskih vojnih ujetnikov v Sloveniji in Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, ki ga financira Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Za strokovne nasvete in pomoč se najlepše
zahvaljujem kolegici Vidi Rožac-Darovec.
Npr. Marta Verginella, "Displacement and cultural borders in the Great war: bitterness of the refugee experience in the native country or abroad", Acta Histriae 23, št. 3 (2015), str. 357–376; Marta
Verginella, "Political activism of Slovene women in Venezia Giulia after World War I and the rise
of fascism: from autonomy to subordination", Acta Histriae 26, št. 4 (2018), str. 1041–1062; Marta
Verginella, "Ženske v vojni in o véliki vojni", Prispevki za novejšo zgodovino 55, št. 2 (2015), str. 54–70;
Ana Cergol Paradiž in Marta Verginella, "'Volemo pan, polenta e lavor': le proteste delle donne triestine, 1914–1918", Genesis: rivista della Società Italiana delle Storiche 15, št. 1 (2016), str. 87–112;
Ljuba Dornik Šubej, "Vloga žensk v obveščevalnih in varnostnih službah na Slovenskem pred, med in
po drugi svetovni vojni", v: Ženske skozi zgodovino. Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Aleksander Žižek (Ljubljana, 2004), str. 159–168; Urška Strle, "K razumevanju ženskega dela v veliki vojni", Prispevki za novejšo zgodovino 55, št. 2 (2015), str. 103–125; Tjaša Konovšek,
"Between the Ideal and Reality: Women During World War II in Slovenia", Prispevki za novejšo zgodovino 59, št. 3 (2019), str. 98–112.
Npr. Kornelija Ajlec, "System of State Allowances and Pensions for Families of Soldiers (1914–1918)",
Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije 16, št. 1 (2016), str.
81–111; Darja Kerec, "Položaj civilnega prebivalstva v Prekmurju ob koncu vojne", Studia Historica
Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije 16, št. 2 (2016), str. 437–448; Darja Kerec,
"Prekmurje leta 1917", Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije 18,
št. 3 (2018), str. 811–825.
Npr. Dunja Dobaja, "Socialnozdravstvene razmere in organizacija legalne socialnozdravstvene
službe za ženske in otroke na nemškem okupacijskem območju: na zasedenem območju Koroške
in Kranjske", Prispevki za novejšo zgodovino 55, št. 1 (2015), str. 42–65; Dunja Dobaja in Vladimir
Prebilič, "Ukradeni otroci in na silo odpeljani otroci", Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije 16, št. 2 (2016), str. 499–525; Kornelija Ajlec, "Vloga Unrre pri oskrbi in
repatriaciji jugoslovanskih razseljenih oseb v Italiji (1945–1947)", Prispevki za novejšo zgodovino 60,
št. 2 (2020), str. 120–132.
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medgeneracijskemu prenosu le-teh.5 Tako tedaj kot danes so dolgoročne posledice travme in njenega medgeneracijskega prenosa predmet številnih raziskav,
ki se v pretežni meri nanašajo na družine preživelih holokavsta in vietnamske
vojne.6
Če smo torej v zadnjem desetletju v slovenskem prostoru priča številnim
raziskavam o kolektivnem spominu, predvsem na slovensko-italijanskem
obmejnem območju,7 in vplivu spomina na politiko in diplomacijo,8 pa so s
strani humanistov in družboslovcev vprašanja medgeneracijskega prenosa spomina in travme pri nas skoraj prezrta.9
V zadnjih letih se stroka pogosta posveča preučevanju tega, kako je vojna
spremenila družinsko življenje.10 Poleg vrzeli, ki jo konec vojne povzroči v notranje in zunanje-političnem položaju neke države, se največji prelom namreč
zgodi prav na družbenem in, še ožje, družinskem nivoju. Konec druge svetovne
vojne, ki ga je svet tako nestrpno pričakoval, je namreč povzročil praznino, ki je
klicala po re-adaptaciji na življenje brez vojne. Več raziskav v zadnjih desetletjih

5

6

7

8

9

10

Npr. Hadas Wiseman in Jacques P. Barber, Echoes of the Trauma. Relational Themes and Emotions in
Children of Holocaust Survivors (Cambridge, 2008).
Npr. Gabriele Schwab, Haunting legacies: violent histories and transgenerational trauma (New York,
2010); Aleida Assmann in Linda Shortt, Memory and Political Change (London, 2012); Yael Danieli, ur.,
International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma (New York, 1998).
Npr. Vida Rožac-Darovec, "Narod, država in identitete v obmejnih prostorih", Acta Histriae 18, št. 1–2
(2010), str. 217–228; Vida Rožac-Darovec, "'Po svobodi je v vas pršu hudič!': pomen ustne zgodovine za razkrivanje mitoloških struktur v preteklosti – primer spominjanja Rakitljanov", Acta Histriae
20, št. 4 (2012), str. 693–702; Vida Rožac-Darovec, "Komemoriranje TIGR-a v kontekstu politike
spominjanja na Primorskem po letu 1991", Acta Histriae 24, št. 4 (2016), str. 891–904 (dalje: RožacDarovec, "Komemoriranje TIGR-a v kontekstu politike spominjanja na Primorskem po letu 1991");
Vida Rožac-Darovec, "An archaeology of remembering the fascist era in the Istrian countryside – a
case study of the village Rakitovec", Acta Histriae 26, št. 4 (2018), str. 1143–1156; Kaja Širok, "Spomin
in pozaba na obmejnem območju: predstave o goriški preteklosti", Acta Histriae 18, št. 1–2 (2010), str.
337–358; Kaja Širok, "Kolektivni spomin, pričevalec in zgodovina: diskurzivne konstrukcije preteklosti", Acta Histriae 20, št. 1–2 (2012), str. 137–150; Kaja Širok, "Identitete, zgodovina in dediščina prostora – prakse spominjanja in komemoracije na Goriškem v XX. stoletju", Acta Histriae 20, št. 4 (2012),
str. 631–646; Borut Klabjan (ur.), Borderlands of memory: Adriatic and Central European perspectives
(Oxford, 2019); Borut Klabjan, "'Partizanska pokrajina': partizanski spomeniki in komemoriranje partizanov na Tržaškem", Acta Histriae 20, št. 4 (2012), str. 669–692.
Boštjan Udovič, "Memoirism Hype: Why do Slovenian Diplomats Write Memoirs?", Acta Neophilologica
53, št. 1–2 (2020), str. 153–166; Faris Kočan in Boštjan Udovič, "Diplomacija s (kolektivnim) spominom: kako preteklost vpliva na izvajanje diplomacije?", Annales, Series Historia et Sociologia 30, št. 3
(2020) (v tisku); Katja Mahnič, "Spomin: med individualnim in kolektivnim, med tradicijo in zgodovino", Ars & Humanitas 13, št. 1 (2019), str. 7–18.
Z nekaj izjemami, npr. Hannah Starman, "Travma, ideologije pripadnosti, nacija: nastavki za teoretski
model kulturotvornega prenosa posledic množičnega nasilja", Razprave in gradivo – Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) 50 (2006), str. 132–159.
Sarah Fishman, From Vichy to the sexual revolution. Gender and Family Life in Postwar France
(Oxford, 2017) (dalje: Fishman, From Vichy to the sexual revolution); Barry Turner in Tony Rennell,
When Daddy Came Home. How War Changed Family Life Forever (London, 2014) (dalje: Turner, When
Daddy Came Home); Julie Summers, Stranger in the House: Women's Stories of Men Returning from the
Second World (London, 2009).
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ugotavlja, da je to privajanje na "novo" življenje za družine predstavljalo velik
izziv. Kot ugotavlja Sarah Fishman, je bil konec vojaških spopadov za družine
pravzaprav le prvi korak h koncu vojne.11 Kot pojasnjujeta Turner in Rennell, se
je namreč ta realnost izkazala za veliko težjo in bolj kompleksno, kot bi si kdorkoli kdaj lahko predstavljal:
Šest dolgih let vojne je močno spremenilo družinsko življenje. Oče je bil figura
na fotografiji na steni, zmečkano pismo iz tujine, občasni obiskovalec ob koncu
tedna. Zdaj je bil tu, da bi ostal, tujec v skupini, ki se je naučila živeti brez njega – in
ni bila vedno pripravljena, da ga sprejme nazaj.
Večina povratkov je bila veselih, nikoli pozabljenih trenutkov humorja in upanja.
Drugi so bili težki. In nikogar ni bilo, ki bi se ukvarjal s solzami in travmo.
Potrebna sta bila upanje in pogum, da bi družine lahko spet živele in ljubile skupaj.12

Kljub temu, da smo v preteklosti bili priča številnim raziskavam o vojnem
ujetništvu v času druge svetovne vojne,13 tudi italijanskih vojnih ujetnikov14 in
delno tudi tistih, ki so bili internirani v Jugoslaviji,15 so vprašanja o vplivu ujetništva na družinsko življenje pravzaprav pogosto prezrta. Raziskovalci se jih v

11
12
13

14

15

Fishman, From Vichy to the sexual revolution, str. 1.
Turner, When Daddy Came Home, "About the Book".
Če naštejemo le nekatere, npr. Simon P. Mackanzie, "The Treatment of Prisoners of War in World War
II", The Journal of Modern History 66, št. 3 (1994), str. 487–520; Bob Moore in Barbara Hately-Broad,
ur., Prisoners of War, Prisoners of Peace. Captivity, Homecoming and Memory in World War II (New
York, 2005); Sibylle Scheipers, ur., Prisoners in War (New York, 2010).
Če naštejemo le nekatere, npr. Romain H. Rainero, ur., I prigionieri militari Italiani durante la seconda
Guerra mondiale. Aspetti e problem storici (Milano, 1985); Flavio Giovanni Conti, I prigionieri di guerra
italiani 1940–1945 (Bologna, 1986); Luigi Tomassini, ur., Le diverse prigionie dei militari italiani nella
seconda guerra mondiale (Firenze, 1995); Gerhard Schreiber, I militari italiani internati nei campi
di concentramento del Terzo Reich (1943–1945) (Roma, 1997); Ugo Dragoni, La scelta degli I.M.I.
Militari italiani prigionieri in Germania (1943–1945) (Firenze, 1996); Gabriele Hammermann, Gli
internati militari italiani in Germania (Bologna, 2004); Mario Avagliano in Marco Palmieri, Gli internati militari italiani. Diari e lettere dai lager nazisti 1943–45 (Torino, 2009); Louis E. Keefer, Italian
Prisoners of War in America, 1942–1946: Captives or Allies? (New York, 1992); Kent Fedorowich in
Bob Moore, The British Empire and Its Italian Prisoners of War, 1940–1947 (New York, 2002); Maria
Teresa Giusti, I prigionieri italiani in Russia (Bologna, 2003).
Nevenka Troha, "Italijani v vojnem ujetništvu v Jugoslaviji 1944–1947", Annales, Series Historia et
Sociologia 10, št. 2 (2000), str. 325–340; Constantino Di Sante, Nei campi di Tito. Soldati, deportati e prigionieri di guerra italiani in Jugoslavia (1941–1952) (Verona, 2007); Gorazd Bajc, "Zgodba
neke diplomatske note: ozadje britanskega in ameriškega posega v Beogradu 23. in 24. oktobra
1945 glede deportacij Italijanov iz Julijske krajine", v: Pirjevčev zbornik: poti zgodovine med severnim
Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo: ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca, Gorazd Bajc in
Borut Klabjan, ur. (Koper, 2011), str. 139–163; 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), str. 389–416.
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svojih študijah, z nekaj izjemami,16 le občasno dotikajo. Ali, kot je poudarila britanska zgodovinarka Barbara Hately Broad, "kljub temu, da izkušnje družin vojnih ujetnikov posegajo na širok spekter področji, vključujoč zgodovino žensk,
socialne zgodovine ter vojaške in politične zgodovine, njihova preteklost ostaja
praktično nezapisana za katerokoli vojno".17 Študije o vplivu vojnega ujetništva
in zavlačevanja oziroma pozne repatriacijo na življenje njihovih družin, predvsem žensk (mater, žena, sester) in otrok, so torej zelo redke ne samo v primeru
italijanskih vojnih ujetnikov v Jugoslaviji, temveč na splošno. Zgleda, da to ostaja splošni problem pri obravnavi usode vojnih ujetnikov, saj se študije navadno
posvečajo usodam vojnih ujetnikov samih ali diplomatskim odnosom, ne pa
(ali v zelo okrnjeni obliki) temu kakšen vpliv je ujetništvo imelo na njihove družine, njihov socialni in ekonomski položaj ter na družinsko življenje na sploh.
Bržkone je to posledica tudi tega, da se mora zgodovinopisna stroka, ki se
ukvarja s socialno zgodovino in zgodovino travmatičnih dogodkov, pogosto
zagovarjati, saj ji je očitana pretirana empatija pri obravnavi usod posameznikov
in njihove okolice. LeCapra v uvodu v svojo monografijo Writing History, Writing
Trauma ugotavlja, da je "presenetljivo, kako malo zgodovinarjev prepoznava
pomen individualne in kolektivne travme, tudi če piše o dogodkih in procesih, v
katerih ta prevladuje, kot so genocidi, vojne, posilstva in različne oblike viktimizacije in zlorabe ljudi in živali". Pri tem dodaja, da je seveda "težje dokumentirati
psihološko travmo ali post-travmatske učinke, kot prešteti mrtve ali ranjene". 18
Pri tem LaCapra odpira pomembno vprašanje o vlogi empatije pri razumevanju
zgodovinskih dogodkov. Vprašanje torej, ki, kot pravi, je bilo v preteklosti izrinjeno iz zgodovinskega programa, predvsem kot posledica "ideala objektivnosti" v povezavi s profesionalizacijo zgodovinopisja in enačenju objektivnosti z
objektivizacijo:19
Tako kot pri travmi lahko ohromitev (objektivizacija in ločitev objekta od subjekta, vključno z jaz-kot-subjekt od jaz-kot-objekt) tudi za zgodovinarja deluje

16

17

18

19

Sarah Fishman, We Will Wait. Wives of French Prisoners of War, 1940–1945 (New Haven, London,
1991) (dalje: Fishman, We Will Wait); Barbara Hately-Broad, War and Welfare. British prisoners of war
families 1939–45 (Manchester, New York, 2009).
Barbara Hately-Broad, Prisoner of War families and the British government during the second world
war, Sheffield University (2002), doktorska disertacija, dostopno na:
http://etheses.whiterose.ac.uk/3416/1/246925.pdf, pridobljeno: 27. 10. 2020.
Dominick LaCapra, Writing History, Writing Trauma (Baltimore, 2014), str. x (dalje: LaCapra, Writing
History, Writing Trauma).
LaCapra, Writing History, Writing Trauma, str. 8. Zdi se, da se zgodovinarji, ki se ukvarjajo(mo) s travmo soočajo s podobnimi očitki, kot so se (ali se še) soočajo ustni zgodovinarji, kar je najbrž posledica tudi podobnih metodoloških pristopov (za podrobno analizo glej npr. Vida Rožac Darovec,
"Metodološki in teoretični problemi ustne zgodovine", Acta Histriae 14, št. 2 (2006), str. 447–467
(dalje: Rožac Darovec, "Metodološki in teoretični problemi ustne zgodovine").
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kot ščit ali sredstvo za zaščito pred neproblematično identifikacijo z izkušnjami
drugih in možnostjo biti travmatiziran. Vendar objektivnosti ne bi smeli identificirati z objektivizmom ali izključno objektivizacijo, ki zanika ali izključuje empatijo,
tako kot empatije ne bi smeli povezovati z nepreverjeno identifikacijo, vživetjem
in nadomestno viktimizacijo. Objektivnost zahteva preverjanje in odpor do popolne identifikacije, in to je ena pomembnih funkcij natančnega raziskovanja,
kontekstualizacije in poskusa, da bi bili čim bolj pozorni na glas drugih, katerih
drugost je prepoznana. Empatija je v tem smislu oblika navidezne, ne vživetvene,
izkušnje, povezane s tem, kar je Kaja Silverman poimenovala heteropatska identifikacija, pri kateri čustveni odziv prihaja s spoštovanjem do drugega in spoznanjem, da izkušnja drugega ni lastna.20

LaCapra meni, da "na izkušnje v zvezi z zgodovinskim razumevanjem
ne smemo gledati na ozko kognitiven način, ki vključuje samo obdelavo
informacij".21 Pogosto pa zgodovinopisna stroka teži ravno k tovrstni objektivizaciji dogodkov in zavestni oddaljitvi od njihovega samega bistva iz strahu, da bi
se ji očitala subjektivnost. Ta odločitev se pogosto zagovarja s tem, da empatija v
zgodovinopisju pravzaprav ni potrebna, kar pa LeCapra zavrača:
Vprašanje je, ali lahko zgodovinopisje na svoj način pomaga sicer ne zaceliti,
ampak vsaj se sprijazniti s preteklimi ranami in brazgotinami. Za tako soočenje
je potrebno znanje, katerega trditve o resnici niso enodimenzionalno objektivne
ali ozko kognitivne, ampak vključujejo afekt in lahko samega sebe empatično
izpostavijo nelagodju, če ne celo sekundarni travmi, ki je ne bi smeli poveličevati
ali biti z njo obsedeni, ampak nasloviti na način, ki si prizadeva biti kognitivno in
etično odgovoren ter odprt za izziv utopične težnje.22

LaCapra zato meni, da moramo ločevati med "pisanjem o travmi" (writing
about trauma) in "pisanjem travme" (writing trauma), pri čemer pri prvem težimo k čimbolj objektivnem prikazu nekega zgodovinskega momenta, medtem
ko drugi "vključuje proces izpovedovanja, predelovanja in, do določene mere,
premostitve preko analiziranja in 'dajanja glasu' preteklim procesom spopadanja s travmatičnimi 'izkušnjami', 'mejnimi dogodki' in njihovimi simptomatskimi
učinki, ki dosežejo artikulacijo v različnih kombinacijah in hibridnih oblikah".23
LeCapra pri tem predlaga uporabo ti. "srednjega glasu" (middle voice), kot načina, ki zgodovinsko resnico vidi kot nujen, ne pa tudi zadosten del zgodovino-
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LaCapra, Writing History, Writing Trauma, str. 40.
Prav tam, str. 41.
Prav tam, str. 42.
Prav tam, str. 186.
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pisja.24 Zgodovinopisne raziskave in razprave, ki se zavedajo pomena empatije
in to pri pisanju tudi upoštevajo, imajo dodano družbeno-politično vrednost,
ker lahko prispevajo k premostitvi travmatične preteklosti. Pri pisanju o travmatičnih dogodkih je torej pomembno zadostiti kriteriju zgodovinske resnice,
a hkrati ne pozabiti na potrebno mero empatije.
Da bi zadostili kriteriju objektivnosti in ti. srednjega glasu pa pri pisanju
travme zgodovinarji naletimo na polje ustne zgodovine. Jasno je, da se mora pri
iskanju globljega razumevanja travmatičnih dogodkov in torej ne zgolj nizanja
dejstev in informacij, stroka posluževati številnih ego-dokumentov (npr. pisem,
dnevnikov) in osebnih izpovedi (bodisi ustnih, preko intervjujev, kot tudi spominov), ki jih moramo znati pravilno kontekstualizirati in ovrednotiti, da nam
ti lahko služijo kot sredstvo poglobljenega razumevanja preteklih (travmatičnih) dogodkov. Pri tem se ustni in pisni viri, kot ugotavlja Alessandro Portelli,
ne izključujejo. Ti "[i]majo tako skupne kot avtonomne značilnosti in posebne
funkcije, ki jih lahko izpolni le eden od obeh (ali katere en niz virov zapolni
bolje kot drugi)".25
V nadaljevanju Portelli izpostavi pomen in "dodano vrednost" ustne zgodovine:
Prva stvar, zaradi katere je ustna zgodovino drugačna, je torej ta, da nam o dogodkih govori manj kot o njihovem pomenu. To ne pomeni, da ustna zgodovina nima
dejanske veljave. Intervjuji pogosto razkrijejo neznane dogodke ali neznane
vidike znanih dogodkov; vedno dajejo novo luč na neraziskana področja vsakdanjega življenja nehegemonskih razredov.26

Ustna zgodovina nam na ta način pomaga razumeti ne samo to, kaj se je
zgodilo, ampak kako so bili ti dogodki interpretirani s strani ljudi, ki so bili vanje
tako ali drugače vpleteni. Pri tem je pomembno ta spomin spoštovati in posameznikom dovoliti, da tvorijo svojo lastno pripoved o tem, kako so nek dogodek doživljali. To je še posebej pomembno za dogodke in izkušnje, ki so bile

24

25

26

To je pristop na preseku med samozadostnim dokumentarnim modelom oziroma raziskovalno paradigmo, katere skrajna oblika je pozitivizem (referenčne izjave, ki tvorijo resnico, so nujni in zadostni pogoji zgodovinopisja) ter med negativno zrcalno sliko prvega, to je radikalni konstruktivizem
(referenčne izjave, ki tvorijo resnico, veljajo, v najboljšem primeru, le za dogodke in so postranskega
pomena) (LaCapra, Writing History, Writing Trauma, str. 196).
Alessandro Portelli, "What makes oral history different", v: The Oral History Reader, ur. Robert Perks,
Alistair Thomson (London–New York, 1998), str. 64 (dalje: Portelli, "What makes oral history different").
Portelli, "What makes oral history different", str. 67.
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v preteklosti (načrtno ali ne) potisnjeni v pozabo.27 Tak primer je prav gotovo
tudi primer italijanskih deportirancev z območja Julijske krajine, ki o svojem
ujetništvu v Jugoslaviji javno niso govorili praktično vse do razpada Jugoslavije
v 90-ih letih prejšnjega stoletja.
Pričujoč prispevek se torej posveča individualnim in socialnim posledicam vojnega ujetništva na primeru italijanskih vojnih ujetnikov v Jugoslaviji, s
poudarkom na usodi tistih, ki so bili internirani v Sloveniji (večina teh so bili
t. i. deportiranci iz Julijske krajine). Na podlagi dostopne spominske literature,
arhivskih virov in ustnih pričevanj je namen članka razumeti, če in kako je izkušnja ujetništva vplivala na socialno in družinsko življenje ujetnikov in njihovo
reintegracijo v družbo po povratku v domovino. Ker so bili ti spomini v prvih
letih in desetletjih pogosto potisnjeni v pozabo in omejeni na ožji krog družine in prijateljev (če sploh), je namen članka tudi izpostaviti pomen in funkcijo
individualne in družinske izkušnje nekdanjih ujetnikov, saj lahko na ta način
zgodovinopisje služi k potrebni valorizaciji te izkušnje in s tem lažji premostitvi
skupne travmatične preteklosti na slovensko-italijanskem obmejnem območju.

Konec ujetništva – začetek krize?
Znanost in družba 21. stoletja se aktivno posvečata iskanju razumevanja in aparatov za soočenje z morebitnimi (dolgoročnimi) posledicami (zdravstvenimi,
predvsem psihološkimi) vojaških spopadov, tako vojakov, ki se vračajo iz vojnih
območij, kot tudi njihovih družin. To, kar je torej danes nekaj pričakovanega –
da se družine lahko soočajo s številnimi psihološkimi težavami, ki so posledica odsotnosti (najpogosteje moškega) družinskega člana, tako tekom njegove
odsotnosti kot po povratku, je bilo v času po drugi svetovni vojni nekaj težko
predstavljivega. Kljub temu ali ravno zato, pa so bile posledice vojne, spopadov,
nasilja in grozot, ki so jih vojaki doživljali, pogosto dolgoročne. Še toliko bolj je
to veljalo za vojne ujetnike, saj so se ti v številnih primerih vrnili šele mesece ali
leta po tem, ko je bilo vojne že konec, kar je seveda vplivalo na zmožnost nji-

27

Podrobneje glede ustne zgodovine glej npr. Alessandro Portelli, The Death of Luigi Trastulli, and Other
Stories: Form and Meaning in Oral History (New York, 1990); Robert Perks in Alistair Thomson, ur., The
Oral History Reader (London, New York, 1998); Alessandro Portelli, The Order Has Been Carried Out:
History, Memory, and Meaning of a Nazi Massacre in Rome (New York, 2003); Luisa Passerini, Memory
and Utopia. The Primacy of Intersubjectivity (New York, 2014) (dalje: Passerini, Memory and Utopia);
Lynn Abrams, Oral History Theory (London–New York, 2010); Jacquelyn Dowd Hall in Della Pollock,
Remembering: Oral History Performance (New York, 2006); Gabriella Gribaudi, ur., Testimonianze e
Testimoni nella storia del tempo presente (Firenze, 2020); od slovenskih avtorjev npr. Rožac Darovec,
"Metodološki in teoretični problemi ustne zgodovine"; Marta Verginella, "Zgodovinopisna in politična raba pričevalca", Acta Histriae 20, št. 1–2 (2012), str. 107–120; Marko Klavora, "Intervju in ustna
zgodovina: pričevanje ali pripoved?", Acta Histriae 20, št. 1–2 (2012), str. 121–136.
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hove ponovne integracije v družbo. Na možnost integracije pa je, poleg trajanja
ujetništva, vplivala tudi sama izkušnja vojnega ujetništva, ki je bila pogosto zelo
težka ter psihično in fizično naporna. Zaradi velikega števila vojnih ujetnikov
so bile razmere, v katerih so ti živeli, pogosto nevzdržne, na samo izkušnjo je
namreč vplivalo več faktorjev, tako materialnih kot ideoloških.
Ravno zaradi tega so se v letih po vojni zdravstveni delavci po vsem svetu
soočali s številnimi zdravstvenimi posledicami ujetništva. Leta 1961 je v Haagu
potekala Mednarodna konferenca o dolgotrajnih posledicah ujetništva in deportacije (International conference on later effects of imprisonment and deportation), ki jo je organizirala Svetovna veteranska zveza (World Veterans Federation).
Cilj konference je bil preučiti zapoznelo patologijo, ki se je pojavila po najmanj
petih letih in pogosto tudi dvajset let po izkušnji ujetništva, in sicer z interdisciplinarnega vidika. Pri tem so bile upoštevane in analizirane tako izkušnje
holokavsta in koncentracijskih taborišč, kot tudi vojnega ujetništva in ujetnikov različnih nacionalnosti. Kot povzemajo Julius Segal, Edna J. Hunter in Zelda
Segalso, so prispevki na konferenci izpostavili širok spekter zdravstvenih težav,
ki so se pojavile kot posledica ujetništva: pljučne bolezni, npr. tuberkuloza,
poslabšanje kroničnega bronhitisa, pojav emfizema; pojav bolezni srca in ožilja;
arterioskleroza; prebavne motnje; izguba menstruacije in ovularne funkcije z
dolgotrajnimi in nepopravljivimi ginekološkimi posledicami; kronični revmatizem; poškodbe centralnega in perifernega živčnega sistem ipd. Ena izmed glavnih ugotovitev konference pa je bil tudi pojav prehitrega staranja in zgodnejše
smrti med nekdanjimi ujetniki, tudi kot posledica samomorov, ki so bili, kot so
ugotavljali, med nekdanjimi ujetniki pogostejši kot med tistimi, ki ujetništva
niso doživeli (čeprav je bil raziskani vzorec ujetnikov majhen).28
Znanost se je v desetletjih po vojni posvečala tudi psihološkim posledicam
ujetništva. Med pojavnimi oblikami so bile najpogostejše tako akutna kot kronična sprememba osebnosti. Kljub temu, da je večina raziskav bila posvečenih
preživelim iz nacističnih koncentracijskih taborišč (ter pojavu "sindroma koncentracijskih taborišč", takoj po vojni poznan tudi kot "repatriacijska nevroza"),
so znanstveniki ugotavljali, da so se podobne psihološke težave pojavljale pri
praktično vseh nekdanjih vojnih ujetnikih.29
Psihološke posledice holokavsta in ujetništva so znanstveniki zaznavali še
30 let po vojni, ko je tudi prvič prišlo do uradne klasifikacije post-travmatskega stresnega sindroma, ki je povsem obrnil dotedanje dojemanje psiholoških

28

29

Julius Segal, Edna J. Hunter in Zelda Segal, "Universal Consequences of Captivity: Stress Reactions
Among Divergent Populations of Prisoners of War and Their Families", International Social Sciences
Journal XXVIII, št. 3 (1976), str. 595–598 (dalje: Segal, "Universal Consequences of Captivity").
Segal, "Universal Consequences of Captivity", str. 599.
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motenj kot posledica nekega travmatičnega dogodka.30 Kar danes razumemo
kot "travmo", kot posledico neke "travmatične" izkušnje, torej po drugi svetovni
vojni ni bilo splošno sprejeto razumevanje realnosti. Zato se družba z njo seveda
ni znala soočati oziroma se pogosto sploh ni soočala. Tako so družine bile tiste,
ki so nosile breme in iskale način, kako posamezniku pomagati.
Kljub za tisti čas dokaj zgodnjim odkrivanjem psiholoških posledic ujetništva, so znanstveniki šele kasneje pričeli posvečati vprašanjem dolgoročnih posledic, ki jih je ujetništvo nosilo na družinsko življenje nekdanjih vojnih
ujetnikov. Tako so ugotavljali, da je bila re-adaptacija na družinsko življenje
za povratnike pogosto težka, počutili so se odrinjene, odmaknjene, apatične
in sploh nezmožne ohranjati zanimanje za okolico. Prav tako so bili pogosto
šokirani, ker je družba v času vojne doživela številne preobrazbe – to ni bila
skupnost, ki so jo zapustili, temveč družba, v kateri so se vrednote in morala
pogosto radikalno spremenile, kot tudi politična in družbena ureditev. Nekdanji
ujetniki so novega človeka označevali za sebičnega, za katerega delo ni bilo več
vrednota.31
Zgodovinarka Sarah Fishman je leta 1991 objavila rezultate obsežne raziskave, ki jo je opravila med ženami nekdanjih francoskih vojnih ujetnikov. Kot
je ugotavljala, sta vojna in ujetništvo na nekdanjih vojakih pustila številne posledice. Taborišča za vojne ujetnike v Nemčiji, ki jih je preiskovala, seveda niso bila
koncentracijska ali uničevalna taborišča, kar pa hkrati ne pomeni, da so bila to
počitniška naselja, kot se je avtorica slikovito izrazila.32 Kljub temu, da je to ujetništvo le redko vodilo v resne psihoze, je seveda imelo psihološke posledice.
Žene so može po povratku označevale za zagrenjene, nekomunikativne, razdražljive in agresivne.33
Ponovna združitev je za nekatere družine predstavljala poseben izziv.
Dolgotrajna ločitev je može odtujila od svojih partneric, otroci pa so pozabili,
kako oče izgleda, ali pa ga sploh niso poznali. Vsak družinski član se je na svoj
način privajal na vrnitev sina, moža in očeta. Kar Barner in Turner ocenjujeta
kot posebej žalostno pa je dejstvo, da je bilo za te može po njihovem povratku
zelo malo empatije in razumevanja. Kar je posledica tudi tega, da je bil koncept
post-travmatskega stresnega sindroma leta 1945 praktično nepoznan. Družba
je od povratnikov pričakovala, da se bodo brez težav ponovno prilagodili na
vsakdanje življenje.34 Kot ugotavlja Fishmanova se je, kljub vsemu, velika večina

30

31
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Za podrobnosti glej npr. Didier Fassin in Richard Rechtman, The Empire of Trauma. An Inquiry into the
Condition of Victimhood (Princeton, Oxford, 2009).
Segal, "Universal Consequences of Captivity", str. 601–602.
Fishman, We Will Wait, str. 151.
Prav tam, str. 153.
Turner, When Daddy Came Home.
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družin tudi dejansko uspešno privadila na novo družinsko življenje, čeprav je
trajalo nekaj časa. Številne ženske tudi menijo, da to ni bilo posebej zahtevno,
čeprav Fishmanova zaključuje, da si ženske pogosto niso priznale tega, da je bila
ponovna združitev težka in da je bilo za ponovno vzpostavitev normalnega družinskega življenja potrebno veliko potrpežljivosti predvsem s strani žensk.35

Deportirani iz Julijske krajine: osebna in družinska usoda
Zgodovinarji imamo, poleg arhivskih virov, na razpolago kar nekaj spominske
literature, ki je nastala izpod peresa ti. deportirancev iz Julijske krajine, ki so bili
aretirani v času osvobajanja Trsta in Julijske krajine konec aprila in začetek maja
1945. Nekatera teh del so nastala tudi izpod peresa njihovih svojcev oziroma
potomcev. Ta nam lahko služijo kot neprecenljiv vir znanja ne samo o življenju v
ujetništvu, temveč tudi o razumevanju (pretrganih) družinskih vezi in družinskih
usod. Iz nje namreč lahko ugotovimo, da je izkušnja vojne in, posledično, vojnega
ujetništva, bila prelomna ne samo za ujetnike, temveč za družine v celoti. Usoda
vojnih ujetnikov, in s tem njihovih družin, je bila namreč v prvih mesecih in letih
po vojni veliko bolj negotova od usode tistih vojakov, ki niso bili zajeti. Medtem
ko se je večina vojakov s fronte pogosto vrnila v nekaj mesecih po vojni, se je
lahko povratek vojnih ujetnikov zavlekel še dolgo po koncu vojne. Zadnji italijanski vojni ujetniki so se iz Jugoslavije denimo vrnili šele leta 1947.

Razmere v ujetništvu: taborišče v Borovnici
Da bi laže razumeli, kako je izkušnja ujetništva vplivala na nekdanje ujetnike,
predvsem deportirance iz Julijske krajine, moramo najprej vsaj na kratko opisati
razmere, ki so v ujetništvu vladale. Slabe razmere so v ujetniških taboriščih po
Jugoslaviji vladale predvsem v prvih mesecih po vojni. Tako je bilo, kot ugotavlja Nevenka Troha, zaradi "velikega števila ujetih, neurejene prehrane po vsej
državi, neurejenih bivalnih in higienskih razmer ter zaradi krutosti nekaterih
paznikov".36 Ideološke okoliščine še zdaleč niso bile zanemarljiv faktor, sploh
v primeru ujetnikov oziroma deportirancev iz Julijske krajine. Večina teh je bila
nastanjenih v taborišču v Borovnici (danes kraj Dol pri Borovnici v bližini Ljubljane), vodstvo taborišča in nekateri pazniki pa so ujetnike po principu kolektivne krivde označevali za fašiste in bili do njih pogosto zelo nasilni.
35
36

Fishman, We Will Wait, str. 157–165.
Nevenka Troha, Komu Trst? Slovenci in Italijani med dvema državama (Ljubljana, 1999), str. 64 (dalje:
Troha, Komu Trst?).
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Prvi ujetniki so v Borovnico prišli 23. maja 1945. Težko je oceniti, do kdaj
je taborišče delovalo, upoštevati pa moramo dejstvo, da je bila večina ujetnikov
izpuščenih do jeseni 1945, tako da je tu ostalo le še nekaj (po mnenju OZNE)
najbolj "zagrizenih" fašistov.37 V prvih mesecih so bile razmere po taboriščih
zelo slabe; najbolj je k temu botroval nehuman odnos nekaterih paznikov, kar
se je kot najbolj problematično izkazalo tudi v taborišču v Borovnici. V Julijski krajini so se kmalu začele širiti govorice o slabih razmerah, ki so prinašale
ženske, ki so v Borovnici iskale izgubljene svojce. Tako so se hitro začele vleči
vzporednice z nacističnimi koncentracijskimi taborišči.
Večina pričevanj in spominov, o katerih bomo govorili v nadaljevanju, se
nanaša na prve mesece po deportaciji. Zadnja skupina deportirancev in italijanskih vojnih ujetnikov nasploh je bila iz Borovnice repatriirana 22. avgusta
1945 – po tem večjih skupin do novembra 1946 ni bilo, zato se pričevanja
niso posebej zbirala. Četudi so se, imamo na razpolago samo poročila iz prvega
obdobja. To je bil tudi čas največjega pomanjkanja (tako v taborišču v Borovnici
kot po državi nasploh).
V prvih mesecih je ujetnike pestilo hudo pomanjkanje hrane. Ta se je jeseni
1945 predvsem količinsko izboljšala, kar je bila bržkone posledica veliko manjšega števila ujetnikov. Obrok naj bi ujetniki sicer prejeli dvakrat na dan (kar
pa ni bilo pravilo, saj so bili dnevi, ko niso dobili ničesar): približno liter juhe z
zelenjavo. Redko so dobili manjši kos kruha, večina jih pripoveduje, da je bilo
to le nekaj dni preden so bili repatriirani. Večina pričevanj si je glede prehrane v
času ujetništva enotnih: bili so lačni in podhranjeni. Po pričevanjih naj bi imeli
na voljo malo ali nič hrane, le malo juhe (kuhane zelenjave), prve tedne tudi nič
kruha, včasih kak kuhan krompir ali moko. Hrana tudi ni bila začinjena.38
O pomanjkanju hrane in lahkoti nam še bolj slikovito pričajo sporočila, ki
so jih ujetniki pošiljali svojcem. Ta so v Trst prinašale ženske in svojci, ki so jim

37
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Gianni Barral, Borovnica '45. Al confine orientale d'Italia. Memorie di un ufficiale italiano (Milano,
2007), str. 208 (dalje: Barral, Borovnica '45). To, da naj bi v taborišču ostajali v glavnem le še fašisti, razberemo tudi iz poročila o stanju v taborišču iz oktobra 1945 ("Taborišče ima po spisku 342 ljudi večinoma fašistov", Arhiv Republike Slovenije (ARS), fond SI AS 1487 – Centralni komite Komunistične
partije Slovenije (CK KPS), t. e. t. e. 40, a. e. 5149, Poročilo štaba za repatriacijo o stanju italijanskega
taborišča v Borovnici, 21. 10. 1945).
O lakoti in pomanjkanju hrane lahko beremo iz več pričevanj, ki jih hrani več različnih arhivov. Na
tem mestu lahko izpostavimo The National Archives, Kew-London (TNA), War Office (TNA–WO),
204 – Allied Forces, Mediterranean Theatre: Military Headquarters Papers, Second World War,
204/430, Nadir, Byrd-Investigating Committee – Venezia Giulia: Report of Investigation (Part I.),
27. 9. 1945, npr. pričevanja Lasagna Armando, Fino Giuseppe, Tosello Armando, Cusani Carlo, Corso
Giuseppe, Volpi Eugenio, Galante Aristide, Gitti Carlo, Priari Francesco, Rossi Sergio, Gavioli Attilio,
Piccardo Anacleto idr.; Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (ASDMAE), Affari
politici 1931–1945 Jugoslavia (ASDMAE-AP 1931–1945 JUG), b. 146, f. Atrocità e illegalità commesse
ai nostri danni da Jugoslavi d. CLXXII, Condizioni degli internati Italiani in Jugoslavia con particolare riferimento al campo di Borovnica ed all'ospedale di Skofja Loka, nedatiran, pričevanja Scocca
Damiano, Guarnaschelli Alberto, Ballarini Giancarlo.
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jih ujetniki skrivaj predajali, ko so prišle v Borovnico. Nekaj teh je prestregel
tudi ameriški Rdeči križ v Trstu in je zato v washingtonskem arhivu ohranjenih devet prepisov. Vsa sporočila so si enotna – ujetniki so bili lačni, prosili so
predvsem za hrano, pa tudi za cigarete in milo. Ujetniki navajajo, da se sicer
dobro počutijo (verjetno tudi zato, da svojcev ne bi skrbelo), vendar so lačni in
prosijo za pakete s hrano, ki naj jih prinesejo sami ali pošljejo preko katere od
žena, ki dnevno prihajajo iz Trsta. Eden najbolj tragičnih primerov sta prošnji
Guerrina Cavagna, ki ju je družini pisal 6. in 8. julija 1945. V prvem sporočilu
je pisal:
Dragi oče in sestre. Sem zdrav in upam da tudi vi, ampak glede lakote sem zelo
slabo, saj dobim dve mešanici zelenjavne mineštre brez začimb in brez kruha. Zato
se žrtvujte zame in mi prinesite pakete z veliko kruha, koruzne moke, riža, masti,
masla, salame, piščanca, soli, ogledalce, nožek kot tisti, ki sem ga vzel, ko sem
šel stran, kos mila, par panettonov, kot jih zna narediti Elena in kar vam še pade
na pamet. Poleg tega še nekaj sira za ribanje, tistega mastnega, in malo gorgonzole. Če mi poleg tega prinesete še dve ali tri ducate nekuhanih cadrensei [avtorici
nepoznano živilo], jih dobro zavijte v eno posodo, da se ne zmečkajo, jih bom že
jaz potem skuhal, malo konzerv, sladkorja, čokolade, steklenico dobrega vina ali
maršala, cigarete. Naredite vse, kar je v vaši moči, da mi pomagate, v nasprotnem
primeru bom tukaj umrl, če uspete, govorite s komando, da me izpustijo. Paket
prinesite sami, če ne ga ne bom videl, in pripravite ga dobro, v platneni vrečki z
dobro vidnim imenom. Vedno prosim našo drago mamo, da mi pomaga priti čim
prej od tu, storite to tudi vi, imam trakuljo in lakota je velika, vsakih 8 ali 10 dni se
vračajte z novim paketom.39

Le dva dni kasneje je isti ujetnik ponovno obupano pisal:
Še vedno sem v pričakovanju vašega prihoda, to bo moja rešitev, pozdravi, vaš
Guerrino. Prinesite paket, napišite dobro ime in pripravite veliko stvari, vsaj 15
kg. Pridite takoj, pridite takoj. Nujno vas pričakujem. Ko pridete, preden oddate
paket pustite listek komur ga bo vzel, če sem tukaj, in potem dajte paket, pridite
za božjo voljo, sem lačen. Če me ne najdete, ne dajte paketa. Vaš sin Guerrino.40
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National Archives and Records Administration (NARA), RG 331 – Records of Allied Operational and
Occupation Headquarters (NARA–RG 331), E 88, B 880, f. 15, Copia di biglietti inviati da internati a
Borovnica alle proprie famiglie, sporočilo datirano 6. julij 1945.
NARA, RG 331, E 88, B 880, f. 15, Copia di biglietti inviati da internati a Borovnica alle proprie famiglie,
sporočilo datirano 8. julij 1945.
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Objektivno gledano ni bilo možno, da bi svojci prejeli prvo sporočili ali da
bi vsaj utegnili priskočiti na pomoč, pa je ujetnik že pisal drugo sporočilo. Že
samo iz tega lahko sklepamo, v kakšni obupani situaciji se je znašel in kako je
hlepel po hrani. In to ne po vsakdanjih jedeh, temveč po domačih dobrotah,
prosil je kar za 15 kg hrane. Med branjem teh vrstic lahko resnično dojamemo,
kako hudo lačni so bili ujetniki, saj so bila njihova pričakovanja glede paketov
pomoči nerealna. Dobro so se namreč zavedali, da bi tak paket težko prišel do
njih (zato je prosil naj ga dobro označijo), še težje neokrnjen.
Poleg pomanjkanja in slabe hrane pa je bil v prvih mesecih najbolj pereč
problem prav nehumano ravnanje ter nasilje s strani stražarjev ter vodstva
taborišča. Na tem mestu ni prostora, da bi natančneje opisali nasilje, ki se je tu
dnevno dogajalo, zato bomo podali le nekaj primerov, podobne pripovedi pa
se ponavljajo tako v pričevanjih ujetnikov, ki jih je zbirala Zavezniška vojaška
uprava (ZVU) po repatriaciji, kot v objavljenih spominih in pripovedih okoliškega prebivalstva, ki se tega časa spominja. Deportiranci so bili nasilju izpostavljeni vse od aretacije dalje. Po povratku so ti pripovedovali o nasilnih stražarjih, ki so se znašali nad njimi ter jih psihično in fizično maltretirali zaradi najmanjše napake. Stražarji so ujetnike navadno kaznovali s tepežem (z verigami
in puškinimi kopiti), včasih so jih mučili ali celo ustrelili. O tepežu in usmrtitvah
govori velika večina nekdanjih ujetnikov.
Prisostvoval sem še dvema usmrtitvama tovarišev iz sledečih razlogov: eden,
ker je skušal pobegniti in so ga po prijetju sredi gozda ustrelili; drugi, ker so ga
presenetili, ko je šel v okoliško hišo, da bi prosil za kos kruha, po verziji njegovih
prijateljev; po verziji Slovencev, ker je skušal pobegniti …41

Med najhujše oblike kaznovanja pa je gotovo sodilo obešenje na steber, o
katerem pripovedujejo tako nekdanji ujetniki kot tudi vaščani, ki se spominjajo
tega časa. Obešenje je potekalo tako, da so ujetniku zvezali roki za hrbet in mu pod
pazduho speljali žico, na katero so ga potem obesili. Ujetniki so lahko viseli tudi do
več ur, tako da se jim je žica zažrla v kožo. Nekdanji ujetnik je tako pripovedoval:
Nekaj mesecev pred repatriacijo, ko smo odhajali na delo, sem se ustavil, da bi s
tal pobral jabolko. Prijeli so me in odpeljali v taborišče, obesili okrog rok na steber
in tam pustili dve uri. Kasneje sem imel zdravstveni pregled. Nekaj dni se nihče ni

41

ASDMAE, AP 1931–1945, Jugoslavia, b. 146, f. Atrocità e illegalità commesse ai nostri danni da
Jugoslavi, d. CLXXII, Condizioni degli internati Italiani in Jugoslavia con particolare riferimento al
campo di Borovnica ed all'ospedale di Skofja Loka, nedatiran, pričevanje Gribaldo Roberto, o tem
tudi Ballarini Giancarlo. O ujetniku, ki so ga ustrelili, ker je šel v bližnjo hišo prosit za kruh, govori
več virov, npr. TNA WO 204/430, Nadir, Byrd-Investigating Committee – Venezia Giulia: Report of
Investigation (Part I.), 27. 9. 1945, npr. pričevanje Albonino Raffaele.
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zmenil zame. Medtem sem zelo trpel in rane so začele gniti. Po velikem vztrajanju
so me premestili v bolnišnico v Škofji Loki.42

O tem pripovedujejo tudi vaščani, ki so bili v času delovanja taborišča še
otroci. Stražarji so se sicer trudili, da bi dogajanje v taborišču prikrili in preprečili radovedne poglede vaščanov, a jim to ni povsem uspelo. Slavko Žitko je
bil tedaj star 8 let in se spominja, kako so kot otroci zjutraj šli mimo taborišča,
ravno ko so stražarji imeli zaslišanje. Pripoveduje, da v kolikor je kateri od ujetnikov naredil kakšno napako ali prekršek, so ga obesili na "štango" za nekaj
deset minut. Pripoveduje, kako so ujetniki nato vpili, ker so trpeli neznosne
bolečine.43 O krikih ujetnikov pripovedujejo tudi drugi informatorji, ti pa naj bi
bili skoraj del vsakdana.44
Pomanjkanje in nasilje sta bila v Borovnici del vsakdana, sploh v prvih dveh
do treh mesecih delovanja taborišča. Delno je to bilo posledica tudi velikega števila ujetnikov v samem taborišču (po ocenah naj bi taborišče prešlo med 3500
do 4000 ujetnikov), kar pa gotovo ne opraviči nasilja, ki se je v njem dogajalo.

Repatriacija italijanskih vojnih ujetnikov po koncu druge svetovne
vojne
Repatriacija ob koncu druge svetovne vojne je predstavljala resen izziv, Mednarodnemu odboru Rdečega križa je namreč bilo že od vsega začetka jasno,
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TNA WO 204/430, Nadir, Byrd-Investigating Committee – Venezia Giulia: Report of Investigation
(Part I.), 27. 9. 1945, pričevanje Boglioni Ivo.
Slavko Žitko, r. 1937. Ustno izporočilo. Diktafonski zapis pri avtorici.
Na tem mestu velja izpostaviti, da so v začetku nasilje nad ujetniki izvajali stražarji, medtem ko je
kasneje to počela tudi skupina ujetnikov pod vodstvom ujetnika Giuseppeja Stanzioneja, ki je bil 27.
junija 1945 imenovan za notranjega komandanta taborišča. Ujetnik Gianni Barral, ki ga je štab taborišča kmalu vzel v svoje vrste po tem, ko je ugotovil, da piše in govori slovenski jezik, je bil zadolžen
za sezname ujetnikov in na splošno administrativna dela v štabu. Ta ni bil nastanjen z ujetniki in je
užival enake "privilegije", kot ostali stražarji, predvsem kar se boljše hrane in bivalnih razmer tiče.
Stanzioneja opisuje kot robato in prepotentno osebo, ki je s pomočjo nekaterih sicilskih pomočnikov
znotraj taborišča organiziral pravo malo mafijo. Zgoraj omenjeno mučenje z obešenjem je do njegovega nastopa bilo pod nadzorom stražarjev, ko pa je Stanzione prevzel svojo funkcijo, je prevzel tudi
"privilegij" za izvajanje tovrstnih mučenj. Poleg tega so paketi s hrano, ki so jih ženske nosile svojcem,
prešli najprej skozi njegove roke. Barral je njegovo skupino nekoč zalotil, kako so stikali in brskali po
nahrbtnikih in se okoristili z živežem v njih. Poleg tega je slikovita zgodba, ki jo pripoveduje Barral, o
ujetniku, ki ga je Stanzione kaznoval zaradi kraje. Tega so obesili na steber in tam naj bi pod žgočim
soncem visel več ur. Okoli se je, kar je bilo relativno neobičajno, začela zbirati gruča ujetnikov, ki so
nepremično opazovali trpinčenega sojetnika. Temu se je žica do tedaj že zažrla v kožo in živo meso.
Barral je ob tej priliki zagrozil novemu internemu komandantu, da ga bo prijavil vodstvu, če takoj
ne preneha z mučenjem tega ujetnika. Pri tem se je zavedal, da takratni komandant Ivan Levpušček
najbrž ne bo ukrepal, saj je bilo tudi njemu v interesu, da so ujetniki sami ustvarjali "red", vendar je
Stanzione kljub temu ujetnika izpustil (Barral, Borovnica '45, str. 189–191).
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da objektivne okoliščine niso omogočale takojšnje repatriacije vojnih ujetnikov. Kljub temu pa se je čas do repatriacije podaljšal preko vseh pričakovanih
meja. 2. julija 1946 je zato odbor na vse podpisnice Konvencije o ravnanju z
vojnim ujetniki iz leta 1929 naslovil memorandum, v katerem je poudaril, da
ima obstoječe stanje resen negativen vpliv na moralo vojnih ujetnikov:
Obiski delegacij Mednarodnega odbora v taboriščih za vojne ujetnike kažejo, da je
morala vojnih ujetnikov povsod čedalje bolj depresivna zaradi negotovosti glede
trajanja njihovega ujetništva. Prav tako obstaja strah, da bo podaljšanje njihovega
pridržanja tem možem otežilo prilagoditev na običajno življenje. Medtem ko so
se sovražnosti nadaljevale, so ujetniki upali, da bo konec vojne pomenil njihovo
izpustitev. Vendar danes tega upanja nimajo več, ker živijo v popolni nevednosti
glede namenov, ki jih imajo z njimi sile, ki jih zadržujejo.45

Zavlačevanje z repatriacijo je torej, po presoji Mednarodnega odbora Rdečega križa, negativno vplivalo na moralo ujetnikov in s tem oteževalo ponovno
integracijo ujetnikov v vsakdanje življenje. Podobno kot so na repatriacijo čakali vojni ujetniki drugod po Evropi in svetu, so nanjo čakali tudi italijanski ujetniki
v Jugoslaviji. Ob koncu vojne, maja 1945, je nanjo čakalo nekaj čez 50.000 italijanskih vojnih ujetnikov. Večina teh je bila repatriiranih nemudoma, v mesecih
takoj po vojni, dokler se ni jeseni 1945 repatriacija nenadoma ustavila. Tedaj je,
po navedbah jugoslovanskih oblasti, na repatriacijo čakalo še približno 17.000
italijanskih vojnih ujetnikov. Glavnina teh je bila repatriirana konec leta 1946,
nekateri šele leta 1947.46
Med njimi velja posebej izpostaviti tiste ujetnike, ki so bili internirani v taborišču v Borovnici. Skupno največ ujetnikov naj bi bilo pridržanih na dan 10.
julija 1945, in sicer okoli 3250. Ta situacija pa se je dokaj hitro spremenila, saj
so jugoslovanske oblasti kmalu začele izpuščati internirane. Večina ujetnikov
je taborišče zapustila in se vrnila v domovino do konca avgusta 1945, nekateri
pa so bili premeščeni v delovne bataljone ali v druga taborišča po Jugoslaviji.
Dne 21. oktobra 1945 je bilo v taborišču še 342 ujetnikov.47 Večina objavljenih
spominov in virov se nanaša prav na razmere v tem taborišču, ki je vsaj v prvih
mesecih, ravno iz omenjenih razlogov, veljalo za enega najslabše organiziranih
taborišč v Jugoslaviji.

45

46
47

André Durand, From Sarajevo to Hiroshima: History of the International Committee of the Red Cross
(Geneva 1984), str. 643.
Glej npr. Troha, Komu Trst?, str. 64.
Barral, Borovnica '45, str. 207; Troha, Komu Trst?, str. 64.
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Deportiranci iz Julijske krajine: vpliv ujetništva na re-adaptacijo
na družinsko življenje
V obsežnem poročilu, ki ga je pripravila ZVU glede deportiranih iz Julijske krajine, beremo številne zgodbe in pričevanja tistih, ki so se vračali iz ujetništva
v Jugoslaviji. Med njimi so bili nekateri zaradi slabega zdravstvenega stanja
sprejeti v eno izmed bližnjih bolnišnic (npr. v Vidmu ali Trstu). Od številnih
pričevanj tistih, ki so bili po repatriaciji poslani na zdravljenje v bolnišnico, se
psihično stanje ujetnikov ne omenja, izpostavi se samo njihovo pogosto izredno slabo fizično stanje. Nekateri primeri obsegajo tudi popis poškodb, ki pa so
zgolj fizične.48 Tak odnos do ujetnikov ob njihovem povratku in pomanjkanje
analize njihovega psihičnega stanja je bil seveda za tisti čas povsem običajen,
kar dokazujejo tudi druge raziskave, ki ugotavljajo, da je bilo edino zdravljenje,
ki so ga ujetniki po povratku v domovino prejeli, zdravljenje fizičnih poškodb.49
Ob neposrednem povratku italijanskih vojnih ujetnikov in deportirancev
iz Jugoslavije se torej nihče od pristojnih, ki so jih sprejeli, ni ukvarjal s psihičnimi posledicami, ki jih je ujetništvu pustilo na povratnikih. Družine so bile
posledično pogosto prepuščene same sebi, ko je šlo za vprašanje re-adaptacije
na vsakdanje življenje. S tem so se tako ujetniki kot družine soočali na različne
načine, spominska literatura pa nam kar veliko razkrije o občutkih ujetnikov po
njihovem povratku. Ob ponovnem snidenju z družino so bili ti občutki seveda
pozitivni, vsi so bili srečni, da se je nekdanji ujetnik vrnil domov živ, čeprav ne
ravno v najboljši fizični kondiciji.
V naslednjih dneh in mesecih pa je njihovo razpoloženje nihalo in postajalo vse bolj depresivno. O svojih občutkih in ravnanju ter odnosu do ostalih
družinskih članov in družbe v mesecih po svojem povratku v domovino tako
pripoveduje Franco Razzi:
Vse, kar sem videl, vse, kar sem utrpel, me je dobesedno šokiralo. K nikomur
nisem želel pristopiti, z nikomer izven svoje družine nisem hotel govoriti. Ure in
ure sem sedel na majhnem vrtu za hišico v kateri smo živeli v kraju Este v provinci
Padova, kamor smo bili preseljeni leta 1943, negibno sem razmišljal in se spominjal. Ponoči sem lahko spal le, če sem imel pod vzglavnikom kos kruha.
Starši so me zaskrbljeno gledali, ne da bi mi to pokazali. Nekega večera smo po
koncu skromne večerje, kot so bili vsi obroki v tistem času, vsi vstali od mize in

48

49

TNA, Foreign Office (TNA–FO) 371 – Political Departments: General Correspondence from 1906–
1966, FO 371/48953 R 18136/15263/92, Nubadir Nadir, J. H. Byrd-Investigation Committee –
Venezia Giulia: Report of Investigation (Part I), 27. septembra 1945.
Murray M. Bernstein, "Conflicts in Adjustment. World War II Prisoners of War and Their Families", v:
International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma, ur. Yael Danieli (New York, 1998),
str. 120.
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moj mlajši brat Luciano je z zelo naravno gesto s hrbtno stranjo roke pobrisal
drobtine, ki so ostale na prtu, na tla. Brez besed sem skočil kot vzmet in ga udaril
z glasno klofuto. Sledila je popolna tišina.
Takšno je bilo moje razpoloženje v zadnjih mesecih leta 1945.50

Novejše študije tudi dokazujejo, da so bili depresija, agresija in verbalno
nasilje v intimnih odnosih pri nekdanjih vojnih ujetnikih, ki so bili podvrženi travmatičnemu ujetništvu, pogost pojav.51 Franco Razzi je preživel 2 meseca
ujetništva v taborišču v Borovnici. Tam so v prvih mesecih, kot smo že pisali,
vladale zelo slabe razmere, nekaj sto ujetnikov se iz ujetništva ni nikdar vrnilo.
Pomanjkanje in nasilje, ki so ga bili tam deležni in se jim je neprestano vračalo v spomin, je nekdanje ujetnike močno zaznamovalo. Zaradi izredno slabih
razmer, ki so jih v Borovnici preživeli, so o tem le redko govorili. Spomini pa so
privreli na dan ponoči:
Toda temna noč me nevede vrne v tiste čase. Mučeništvo se ponavlja skoraj vsako
noč: 'Ponovno so me ujeli!' slišim, kako se krik ponavlja v meni... In vidim blato
pod svojimi bosimi nogami, meglo okoli telesa in bodečo žico, ki se zvija pred
menoj. 'Ponovno so me ujeli!' in vidim okoli sebe izčrpana telesa svojih tovarišev,
čutim krut ugriz lakote, surov mraz na obrazu. 'Ponovno so me ujeli!'.52

Podoben vpliv je ujetništvo v Borovnici imelo tudi na druge ujetnike; Lionello
Rossi Kobau pripoveduje, da ga tisto, kar je videl in doživel v Borovnici, še po 50-ih
letih včasih ne pusti spati.53 Franco Giuseppe Gobbato piše o tem, da je oče nerad
govoril o svoji izkušnji ujetništva. Ta je bil v Borovnici interniran "nekaj več kot 80
dni". Pripoveduje, da je oče o taborišču nerad govoril, ko pa je pripovedoval, je to
počel "površinsko in s strahospoštovanjem".54 Podobno pripoveduje hči drugega
ujetnika.55 Ta o Borovnici in dogajanju pred domačimi ni nikdar govoril, z izjemo
nekaj hudomušnih prigod. Doma se je ob vsaki omembi tega časa ali taborišča
povsem zaprl vase in umaknil, zato so ga domači sčasoma nehali spraševati.

50
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Franco Razzi, Lager e foibe in Slovenia (Vicenza, 1992), str. 11–12 (dalje: Razzi, Lager e foibe in
Slovenia).
Casey O’Donnell et al., "Verbal and Physical Aggression in World War II Former Prisoners of War: Role
of Posttraumatic Stress Disorder and Depression", Journal of Traumatic Stress Studies 19, 6 (2006), str.
864.
Razzi, Lager e foibe in Slovenia, str. 13.
Lionello Rossi Kobau, Prigioniero di Tito 1945–1946 (Milano, 2001), str. 1 (dalje: Rossi Kobau,
Prigioniero di Tito).
Franco Giuseppe Gobbato, Borovnica e altri campi per prigionieri di guerra nell' ex-Yugoslavia 1945–…
(Pordenone, 2005), str. 10–12 (dalje: Gobbato, Borovnica e altri campi per prigionieri di guerra nell'
ex-Yugoslavia).
Ta ne želi biti imenovana, zato imena v prispevku niso omenjena.
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Kljub temu (ali ravno zato), da očetje o tem niso govorili, pa to ne pomeni, da ta spomin (ali travma) v družinah ni bil prisoten. Kot piše Luisa Passerini56 gre v teh primerih za spomin, ki se prenaša brez besed – preko gest, podob,
predmetov. Ta tišina v družinah nima funkcije pozabljanja, temveč spominjanja,
na kar nenazadnje nakazuje tudi to, da se otroci odločijo to preteklost raziskati
(npr. kot Franco Giuseppe Gobbato v svojem delu o taborišču v Borovnici).57
Tišina in zapiranje vase je gotovo bremenila družinske odnose. Omenjena hči
nekdanjega ujetnika, ki pravi, da se je ta glede taborišča v Borovnici povsem
zaprl vase, tudi pravi, da je oče o svoji izkušnji verjetno laže govoril s tistimi, ki
niso bili družinski člani. Kasneje je tudi napisal knjigo s spomini, a tudi v času
pisanja z domačimi o tem ni govoril. Hči je knjigo dobila v roke šele, ko je ta
že bila zaključena in jo je oče prosil za lekturo. Pri tem tudi dodaja, da je bilo to
obdobje in obujanje spominov za očeta psihično zelo naporno.
Nedvomno so se zapisali in objavili v glavnem spomini tistih, na katere je
izkušnja ujetništva najbolj negativno vplivala in je pisanje zanje predstavljalo neke vrste terapijo,58 s katero so skušali premostiti in osmisliti travmatično
izkušnjo ter se soočiti z njo. Franco Razzi tudi pripoveduje o tem, kako je pričel
s pisanjem in kako mu je to koristilo:
Oče mi je s tesnobno intuicijo dal ključ, da se rešim iz te situacije. Prinesel mi je
majhen pisalni stroj in sveženj papirja ter mi rekel: 'Poskusi zapisati vse, česar se
spomniš: videl boš, da ti bo koristilo.' Pisal sem stran za stranjo: ko sem zaključil,
sem se začel spet ogledovati okrog sebe. Svet je bil tam zunaj in me čakal. Imel
sem 21 let.59

Trpljenje, smrt in nehumane razmere, v katerih so živeli ti ujetniki, so nekatere zaznamovale za vse življenje, kar je bržkone vplivalo tudi na njihovo družinsko in družabno življenje. Družbena reintegracija in vrnitev v vsakdanje
življenje v okolje, ki si z ujetniki ni delilo tragične usode, je bila dolgotrajen proces. Lionello Rossi Kobau tako pripoveduje, kako je nekaj mesecev po vrnitvi
domov praznoval svoj rojstni dan in se z dvema prijateljema odpravil na zabavo:
'Daj no, Nello, gremo v akcijo, poglej tista tri dekleta pod oknom, sama so in še
vedno sedijo, gremo?' Samo trenutek, želim počakati vsaj na kak tango ali valček.

56
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Passerini, Memory and Utopia, str. 27.
Gobbato, Borovnica e altri campi per prigionieri di guerra nell' ex-Yugoslavia.
O terapevtskih učinkih pisanja, da bi premostili travmo, glej npr. Sandra Marinella, The Story You Need
to Tell. Writing to Heal from Trauma, Illness, or Loss (Novato, 2017).
Razzi, Lager e foibe in Slovenia, str. 12.
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Vendar ne! ne najdem razlage, ne razumem zakaj, a nenadoma začutim cmok v
grlu in bolečino v prsih, težko diham. Aristide ... Giorgio: Oprostita, vem, da vama
uničujem večer, vendar ne morem ostati niti minute dlje, moram domov.
Izognem se staršem in v svoji sobi mislim na svoje sovaščane, prijatelje, na Musia,
Tomassonija in Fondo, ki so umrli v dolini Bače, na Tosuta, ki je umrl od lakote
na gradu Škofja Loka, na Antoninija, ki je bil ubit pred mojimi očmi v prekletem gozdu v Borovnici, na Piva, ki je umrl v ujetništvu v taborišču Prečko, in na
Destrinija, ki je morda res še živ, a še vedno ujetnik v taborišču Banovici. Morda
tudi oni niso imeli nikoli časa za ples. Ne morem si predstavljati da, medtem ko
je v Jugoslaviji na tisoče Italijanov (fašistov in ne), kljub koncu vojne, mučenih
na stebru, obešenih in pobitih v skupinskih streljanjih (samo za zabavo), infojbiranih (mnogo še živih) ali umirajo zaradi lakote ali še hujših bolezni, v Italiji naši
rojaki plešejo bugi-vugi, kadijo ameriške cigarete (originalne ali ne), pijejo pivo,
dvojni Kummel, Strega, Anise, Vermouth in veliko viskija.60

Izkušnja je ujetnike zelo močno prizadela, zato običajno druženje in življenje, ki so ga živeli sovrstniki, ki te izkušnje niso prestali, zanje ni imelo smisla in
se jim je zdelo, kot vidimo, celo ponižujoče do vseh tistih, ki so izgubili življenje v
ujetništvu. Vseh tistih, ki tega istega ne bodo mogli izkusiti. Iz virov, ki jih imamo
na razpolago, gre posledično razbrati tudi nerazumevanje "nove" družbe in družbenih vrednot, ki so se razvile tekom in kot posledica druge svetovne vojne. Ujetniki so pod vprašaj postavljali svojo celotno izkušnjo in se spraševali, ali je bilo
res vredno tvegati življenje za to, kar jih je doma pričakalo. Tako piše Lionello
Rossi Kobau:
Divja in hrupna zabava mojih rojakov se mi gnusi in mi gre na bruhanje. Jasno
je, da nisem še "pripravljen" na novo "svobodo in demokracijo". Jasno je, da me
nova "družba" še ni uspela (in kdo ve za kako dolgo?) "očistiti" z dobrim pranjem možganov. Kako nenavadna je naša država, ali je bilo res vredno tvegati svoje
življenje, da bi jo branili? Še posebej, ko ugotoviš, da ima dolgo tradicijo preživetja
tudi brez žrtev?61

Kot je ugotavljala že Sarah Fishman pa niso bile vse združitve in vrnitve
težavne, kot bi bilo pričakovati. Nekateri svojci tako pripovedujejo, da ujetništvo očeta ni posebej zaznamovalo. Kot pravi eden izmed pričevalcev,62 je bil
oče interniran v taborišču Vršac (Srbija), ki je bilo taborišče za oficirje. Domov
se je vrnil med zadnjimi italijanskimi vojnimi ujetniki, leta 1947. Otroci pripo60
61
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Rossi Kobau, Prigioniero di Tito, str. 171.
Rossi Kobau, Prigioniero di Tito, str. 171.
Ta ne želi biti imenovan, zato imena v prispevku niso omenjena.
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vedujejo, da se je oče že naslednje jutro s kolesom vrnil v svojo pisarno (bil je
odvetnik) in nadaljeval z življenjem izpred vojne. O ujetništvu so doma le redko
govorili. Njihovi otroci, torej ujetnikovi vnuki, pa naj sploh ne bi vedeli, da je bil
njihov ded vojni ujetnik v Jugoslaviji. Iz pogovora ni razbrati, da bi očeta ujetništvo kaj posebej zaznamovalo, kar je bržkone posledica tudi tega, da je bila
njegova izkušnja z ujetništvom, kljub temu, da je bila dolgotrajna, bolj "pozitivna", kot tista, ki so jo imeli ujetniki v taborišču v Borovnici. Mednarodni odbor
Rdečega križa je namreč leta 1947 ugotavljal, da je bilo taborišče Vršac verjetno
eno izmed najbolje opremljenih taborišč za vojne ujetnike v Jugoslaviji, sploh
kar se tiče zdravstvene oskrbe.63

Kaj pa tisti, ki se niso vrnili?
Kljub težavam, s katerimi so se soočali povratniki in njihove družine, ta usoda ni
primerljiva s tistimi družinami, katerih svojci se iz ujetništva niso nikdar vrnili. Ti
so pogosto več let čakali, da bo iz Jugoslavije prišla kakšna spodbudna novica, pa
se to ni zgodilo. Že kmalu po izginotju svojcev maja 1945 so se ti združili v društvo Associazzione Congiunti dei Deportati in Jugoslavia (ACDJ; Društvo svojcev
deportiranih v Jugoslavijo). Namen društva je bil v prvih mesecih in letih zagotoviti repatriacijo domnevno deportiranih, aplikacijo mednarodnih konvencij v
odnosu do ravnanja z njimi ter promocijo asistence, da bi se olajšalo njihovo ujetništvo. Nato se je usmerilo na aktivnosti iskanja pogrešanih in predvsem moralno ter ekonomsko podporo njihovim svojcem.64 Goriška sekcija društva je bila
(formalno) aktivna do leta 1980, ko je svoje aktivnosti, skupaj s seznamom 651
domnevno deportiranih z goriškega, ki se niso nikdar vrnili, sklenila z izdajo knjige o zgodovini tega društva ter njegovih številnih aktivnostih v korist deportiranih.65 Goriška sekcija je bila v svojih dejavnostih zelo aktivna tudi z organizacijo
manifestacij, spominskih slovesnosti in ne nazadnje s postavitvami spominskih
obeležij, njene tovrstne aktivnosti pa se ohranjajo še danes z vsakoletnim obeleženjem spomina na deportacije na dan 3. maja. Pozaba zanje ni bila možna, saj
jih je praznina manjkajočega družinskega članka (ali celo več teh) neprestano
opominjala, da je bila storjena krivica. Ti so neprestano iskali odgovore in javno
pozivali na to, da bi se ugotovila usoda tistih, ki se niso vrnili.
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Archives du Comité international de la Croix-Rouge (ACICR), Archives generales (AG) 1918–1950
(ACICR–AG), Groupe G (Generalites: Affaires operationnelles) 1939 – 1950, Camps – listes des effectifs – courrier des delegations CICR (B G 17 05-251), François Jaeggy, delegacija CICR Beograd za
CICR, 1. 2. 1947.
Associazzione Congiunti dei Deportati in Jugoslavia, Gli scomparsi da Gorizia nel maggio 1945
(Gorizia, 1980), str. 9 (dalje: ACDJ, Gli scomparsi da Gorizia nel maggio 1945).
ACDJ, Gli scomparsi da Gorizia nel maggio 1945.
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Poleg žalosti in jeze zaradi krute usode pa so se te družine pogosto spopadale tudi s finančnimi težavami. Podatki iz arhiva Urada za obmejna območja
pri predsedstvu ministrskega sveta (UZC, Ufficio per le Zone di Confine del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) nam razkrivajo, da so nekateri svojci tistih deportiranih, ki se niso nikdar vrnili iz Jugoslavije (predvsem iz
goriške sekcije društva ACDJ), od marca 1948 prejemali mesečne subvencije.
Preko fonda "Propaganda italijanskosti" (Propaganda d'Italianità) je namreč
UZC v letih po vojni financiral številna obmejna politična, športna, kulturna in
humanitarna društva, med drugim tudi ACDJ. Februarja 1948 je goriški prefekt
na UZC naslovil prošnjo, da bi se društvu ACDJ dodelila mesečna subvencija v
znesku 300.000 tedanjih italijanskih lir, z naslednjim pojasnilom:
Neprekinjena in učinkovita pomoč in naklonjenost sorodnikom deportirancev v
Jugoslavijo je nujna, da se vsaj malo pomaga v kritičnih ekonomskih razmerah, s katerimi se mnoge od teh družin spopadajo po deportaciji njihovih najdražjih, ki so bili
pogosto edina finančna podpora v družini. Finančna pomoč ne bi pričala samo o
zanimanju vlade, ampak bi tudi pomagala ublažiti že tako resne skrbi samih družin.66

Subvencija se je dodeljevala na letni ravni, zato je goriška prefektura v
imenu društva letno prosila za podaljšanje. Goriški prefekt je leta 1950 tako
upravičeval novo podaljšanje:
/.../ položaj številnih družin ostaja zelo resen tako z materialnega kot z duhovnega vidika. Pomoč, ki jo omogočajo dodeljena sredstva in katere namen je lajšanje
nevzdržnih razmer ter so izraz interesa in tolažbe s strani vlade, je potrebna tudi
zato, ker blaži ogorčenje družin, ki jih je prizadelo boleče in dolgo čakanje na
novice o svojih najdražjih.67

Ta znesek je bil v naslednjih letih večkrat korigiran, saj se je število družin,
ki so bile potrebne pomoči, z leti povečevalo, nazadnje pa je leta 1977 društvo
prejelo 500.000 italijanskih lir pomoči. To je bilo tudi zadnje leto (kar nam je
znano), ko je društvo prejelo sredstva iz tega naslova.68
Na ta način je italijanska vlada finančno pomagala vsaj nekaterim družinam, katerih svojci se niso nikdar vrnili iz ujetništva. Iz nekaterih prošenj s stra-
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Archivio Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (AGPCM), Ufficio per le Zone di Confine
(UZC), Sezione II, Friuli Venezia Giulia Gorizia (FVG GO), b. 15, 33/1, n. 797, Prefettura di Gorizia za
UZC, 20. 2. 1948.
AGPCM, UZC–FVG GO, b. 15, 33/1, n. 576/4, Prefettura di Gorizia za UZC, 26. 5. 1950.
AGPCM, UZC Sezione II, Friuli Venezia Giulia Gorizia contributi (FVG GO CON), b. 4, vol. 1, ACDJ,
Prefettura di Gorizia za UZC, št. 3.4/2005, 28. 12. 1977.
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ni društva, ki so jih naslavljali na UZC, lahko razberemo slab ekonomski položaj, ki se je z meseci in leti samo stopnjeval. Tako je junija 1948, le nekaj mesecev po prejemu prve finančne pomoči, predsednica društva, Vincenza Grossi,
poročala da se "številne članice društva, ki so se do tedaj lahko same vzdrževale,
zdaj zatekajo k naši pomoči, saj so po treh letih odsotnosti glave družine porabile vse ekonomske rezerve".69
Čeprav je na ta način vlada družinam nudila tudi vsaj malo moralne podpore, kot je to izpostavila tudi goriška prefektura, pa to ni ublažilo čustvenih
bolečin in ran, ki jih je to dolgo čakanje in izguba družinam prizadejala. Posebej
nam je s tega vidika povedna poezija Annamarie Muiesan Gaspari, katere oče je
bil interniran v Borovnici in se iz ujetništva ni nikdar vrnil. Kako je nerazčiščena
preteklost in izkušnja vplivala na njeno družinsko življenje ne vemo, vsekakor
pa je zelo povedna avtoričina poezija, ki je tudi vklesana v spominskem kompleksu pri Fojbi v Bazovici (slika 1):
BOROVNICA
Imamo svoje spomine
in spomine iz druge roke,
torej tiste, ki jih nismo doživeli sami,
ampak smo jih za svoje vzeli potem,
ko smo jih neštetokrat
slišali v družini.
Pred očmi mojega spomina, torej,
se vije lačna in razcapana
procesija deportiranih.
Borovnica – poletje ’45,
rdeče zvezde – bodeča žica.
Jaz sem tista, ki se potuhnem med strnišča,
da bi vrgla kruh ujetnikom,
jaz trpim glasove,
ki prosijo pijače,
jaz sem ženska, ki se odcepi od skupine,
malo tečem in malo padam,
misleč, da sem v vsakem od teh shujšanih obrazov
prepoznala svojega moža.
Jaz, jaz, in ne moja mati, ki je že umrla,
z vsemi svojimi spomini,
ki so postali moji.
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AGPCM, UZC–FVG GO, b. 15, 33/1, Vincenza Grossi, ACDJ za UZC, 15. 6. 1948.
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Spominska plošča pri
spominskem kompleksu v Bazovici, v
katero je vklesana
poezija Annamarie
Muiesan Gaspari v
italijanskem jeziku
(Foto: Urška Lampe)

Iz poezije lahko razberemo, kako se je tragični spomin prenesel iz ene
generacije v drugo in kako ga je avtorica ponotranjila. Znanost se zadnja desetletja pogosto ukvarja s primeri medgeneracijskega prenosa spomina in travme,
kot tudi sekundarne travmatizacije, ki se pojavi, ko je posameznik izpostavljen
travmatizirani osebi. Simptomi so pogosto zelo podobni kot tisti, ki jih imajo
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osebe s post-travmatskim stresnim sindromom.70 Kot pravi avtorica poezije, je
ta spomin in s tem bolečina ob izgubi moža (očeta), po materini smrti postal
njen spomin in njena bolečina. Na tem mestu je morda potrebno dodati še to,
da so pretekle študije glede medgeneracijskega prenosa in sekundarne travmatizacije ugotavljale, da otroke sicer izkušnja, ki so jo starši preživeli, zanima in
jih skrbi, v splošnem pa zaradi nje ne obolevajo oziroma ta le redko v sekundarno travmatizacijo.71

"Mi smo fašisti!" in razočaranje nad porazom med nekdanjimi
ujetniki
Ko je govora o ponovni integraciji italijanskih vojnih ujetnikov v družbo pa je
pomembno upoštevati tudi njihovo fašistično preteklost. Velja namreč izpostaviti, da so jugoslovanske oblasti najdlje zadrževale tiste ujetnike, za katere
so menile, da so prepričani fašisti. Podobno prepričanje je leta 1947 izrazil tudi
eden izmed britanskih funkcionarjev na Svobodnem tržaškem ozemlju, in sicer
da je bilo med deportiranimi iz Julijske krajine le nekaj takih, ki so bili aretirani
po krivici, večina pa so bili aktivni fašisti in ne zgolj pripadniki fašistične stranke.72 Seveda je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da so bili vsi deportirani tudi prepričani fašisti oziroma da so to prepričanje ohranili tudi po vojni.
Vsekakor pa je to nujno izpostaviti, saj je politično prepričanje tistih, ki so bili
ideološko privrženi fašizmu in so to ostali tudi po vojni, brez dvoma vplivalo na
to, kako so se ponovno integrirali v družbo (ne glede na to, ali so to bili vojni
ujetniki ali drugi). Prav tako je to veljalo za tiste, ki morda niso bili prepričani fašisti, pa so bili v fašistični miselnosti vzgojeni – razprav o tem, kako se je
italijanska družba skušala otresti fašistične mentalitete je v preteklosti nastalo
kar nekaj.73 Med njimi najdemo tudi tiste, ki govorijo o tem, kako so se v novo
družbo uspeli integrirati tisti, ki so tudi po vojni in vse do smrti ostali prepričani
fašisti.74
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O tem npr. Robert Cvetek, Bolečina preteklosti: Travma, medosebni odnosi, družina, terapija (Celje,
2009).
Robert Rosenheck in Alan Fontana, "Warrior Fathers and Warrior Sons. Intergenerational Aspects of
Trauma", v: International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma, ur. Yael Danieli (New
York, 1998), str. 240.
TNA FO 371/67412 R16240, W. J. Sullivan, Office of the British Political Adviser to the Commander,
British/United States zone FTT to G. L. Clutton, British Embassy Belgrade, 25. 11. 1947.
O tem npr. Jonathan Dunnage, Twentieth-Century Italy: A Social History (London, 2002), predvsem
str. 135–139.
Npr. Federica Bertagna, "Vinti o emigranti? Le memorie dei fascisti italiani in Argentina e Brasile nel
secondo dopoguerra", História: Debates e Tendências 13, št. 2 (2013), str. 282–294 (dalje: Bertagna,
"Vinti o emigranti?"); Marco Tarchi, Esuli in patria. I fascisti nell'Italia repubblicana (Milano, 1995);
Giuseppe Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia, 1943–1948 (Bologna,
2012).
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Raziskave o dolgoročnem vplivu fašizma na italijansko družbo ugotavljajo,
da sta bili zaradi specifike italijanskih okoliščin tekom vojne, predvsem pa nikdar povsem razčiščena fašistična preteklost in kaznovanje "fašistov", italijanska
politika in družba še dalje prežeta s fašizmom. Kljub temu, da je velika večina
nekdanjih fašistov prevzela demokratične politične nazore, Mirco Dondi ugotavlja, da se je bilo za veliko Italijanov težko otresti fašistične miselnosti. Delež
tistih, ki so se pridružili povojnim neo-fašističnim organizacijam, še zdaleč ni
bil zanemarljiv. To se je nazadnje izkazalo leta 1948 z ustanovitvijo Italijanskega
socialističnega gibanja (Movimento Sociale Italiano, MSI), politične stranke, ki
ni skrivala svojih neo-fašističnih korenin, in ki je od tedaj dalje redno kandidirala na volitvah.75
Kot ugotavlja Federica Bertagna, se je veliko fašistov po vojni odločilo za
emigracijo (predvsem v države, kjer jih zaradi političnih prepričanj niso obsojali, npr. v Argentino in Brazilijo). Za razliko od teh, ki jim svojih prepričanj in
nostalgije v novem okolju ni bilo potrebno skrivati, so tisti, ki so ostali v Italiji, o
tem raje molčali oziroma so o tem govorili le v ozkem krogu ljudi in organizacij,
s katerimi so si ta prepričanja delili.76 Najnovejše raziskave med italijanskimi
emigranti, ki so se za emigracijo odločili kasneje in ne takoj po vojni, namreč
pričajo o tem, da so se ti v Italiji počutili izključene, nekateri celo pravijo, da so
vse do odhoda spali s pištolo pod blazino.77
Če se vrnemo k tistim italijanskim ujetnikom, ki so se vrnili iz Jugoslavije,
je za nekatere bilo razočaranje zelo podobno. Poleg travmatične izkušnje ujetništva je njihovo ponovno integracijo oteževala fašistična preteklost ter predvsem to, da svojega prepričanja niso spremenili, a so morali o tem molčati. Opis
Franca Razzija je pri tem zelo poveden, saj gre iz njega razbrati razočaranje in
jezo nad političnimi spremembami v povojni Italiji:
Mi, ki smo se vrnili iz jugoslovanskega pekla, smo v srcu nosili veliko bolečino. In
ta bolečina se ni izbrisala, ampak se je stopnjevala, postala je neizmerna in globoka in se še vedno ne želi zaceliti. /.../ Vrnili smo se in videli, kako strahopetci blatijo tiste, ki se ne bodo nikoli več vrnili. /.../ Prav tisti, ki so nas v šeststotih pustili, da
se 18 mesecev borimo na 30km fronti; ki nam niso poslali ne čevljev in ne streliva,
edino za kar smo prosili, da bi zaščitili našo sveto zemljo, saj moralne podpore
nismo želeli, saj nam je bila dovolj naša lepa in velika vera. /.../ V moralni zablodi,
v kateri so se znašli, še naprej omalovažujejo trupla tistih, ki so, pri dvajsetih letih,
dali svoje življenje v boju in v koncentracijskem taborišču, da bi Julijska krajina

75

76
77

Mirco Dondi, "The Fascist Mentality after Fascism", v: Italian Fascism. History, Memory and
Representation, ur. R. J. B. Bosworth, Patrizia Dogliani (London, 1999), str. 154.
Bertagna, "Vinti o emigranti?", str. 283–284.
Prav tam, "Vinti o emigranti?", str. 284–285.
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ostala italijanska, da bi Italija ostala italijanska. /.../ Ostajamo torej s svojo veliko
bolečino. Radi bi zakričali, a ne moremo. Stigmatizirani smo. Mi smo fašisti!78

Podobno o svojem očetu pripoveduje tudi eden izmed pričevalcev, ki pravi,
da je oče "do smrti ostal prepričan fašist", ki je trdil, da je bil dan, "ko je Italija
kapitulirala, najbolj žalosten dan v njegovem življenju".79 Povratek teh ujetnikov, ki so ostajali prepričani fašisti, ter njihova ponovna integracija v družbo, ki
je fašizem obsojala, je bil zato še toliko težji. Njihova izkušnja vojne in borba za
preživetje v jugoslovanskih taboriščih sta bili v novi Italiji, ki je skušala povsem
prekiniti s fašistično preteklostjo, povsem razvrednoteni.

Zaključek: med spominom, pozabo in razkritjem
Članek prikazuje, kako nam razpoložljivi viri, torej spominska literatura nekdanjih ujetnikov in njihovih potomcev, ter ustna pričevanja, pripovedujejo o socialnih posledicah ujetništva tistih italijanskih vojnih ujetnikov, ki so bili internirani v
Jugoslaviji. Ugotavljamo, da so se tisti, ki so bili internirani v taborišču v Borovnici,
in s tem dnevno izpostavljeni lakoti in nasilju, v prvih mesecih težko ponovno
integrirali v družinsko in družbeno življenje. Sreči, veselju in olajšanju ob ponovnem snidenju je pogosto sledilo težavno obdobje privajanja na življenje po ujetništvu. Velja sicer izpostaviti, da so viri iz spominske literature pogosto zelo dragoceni, kar pa ne pomeni, da prikazujejo splošno sliko stanja, v katerem so se znašli
italijanski vojni ujetniki in deportiranci po povratku iz Jugoslavije. Tudi pisanje in
beleženje spominov je neke vrste terapija, zato so se tega pogosto posluževali tisti
ujetniki, katerih izkušnja je nanje nosila najbolj negativne posledice. Posledično
se večina objavljenih spominov nanaša na taborišče v Borovnici, kjer so ujetniki v
prvih mesecih živeli v velikem pomanjkanju in bili izpostavljeni velikemu nasilju.
Ugotavljamo torej lahko, da so najbolj tragične in dolgoročne posledice ujetništva
nosili tisti ujetniki, katerih izkušnja je bila najbolj negativna. Po drugi strani pa so
se tisti, katerih usoda v ujetništvu ni bila tako kruta, po vrnitvi hitreje in brez težav
privadili na vsakdanje življenje. Pri tem velja še posebej izpostaviti, da je na nekatere poleg težke izkušnje ujetništva na družbeno integracijo vplivala tudi njihova fašistična preteklost oziroma fašistično prepričanje, ki ga niso nikdar opustili.
Italija je bila namreč po vojni prežeta s fašistično mentaliteto in hkrati željo po
obračunu z nekdanjimi podporniki tega režima, kar je posameznike, ki so ostali v
Italiji in se niso odločili za emigracijo, prisililo v skrivanje teh čustev.
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Razzi, Lager e foibe in Slovenia, str. 125–126.
Ta ne želi biti imenovan, zato imena v prispevku niso omenjena.
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Še večje težave pri adaptaciji na novo življenje so imele tiste družine, katerih
svojci se iz ujetništva niso nikdar vrnili. Poleg čustvene praznine in vrzeli, ki je
nastala, so te družine, predvsem ženske, pestile tudi ekonomske težave, saj je
bil umrli svojec pogosto edini, ki je skrbel za družinsko ekonomijo. Italijanska
vlada je tem družinam finančno vsaj delno pomagala in jim na ta način nudila
vsaj manjšo moralno oporo, čeprav so se pogosto tudi te bile primorane z novo
realnostjo soočiti same.
Pri tem velja poudariti, da je bila usoda teh ujetnikov primerljiva z usodo
vseh vojnih ujetnikov po koncu druge svetovne vojne, kot tudi vseh vojakov
na sploh. Čeprav teh usod ne gre enačiti jim je skupno prav to, da ob povratku domov niso bili deležni pretiranega razumevanja ali empatije, kot bi danes
morda pričakovali, saj so bile v tedanji družbi travmatske posledice vojne in
ujetništva malo poznane in razumljene. Družine so bile zato prepuščene same
sebi in svojim zmožnostim in znanju za premostitev teh travm. Prav tako lahko
na podlagi pričevanj, ki jih imamo na razpolago, ugotavljamo, da so se v prvih
mesecih po povratku ujetniki soočali s podobnimi simptomi, kot so jih izkazovali drugi vojni ujetniki, o katerih so znanstveniki razpravljali v 60-ih in 70-ih
letih prejšnjega stoletja. Re-adaptacija na družinsko življenje je bila za povratnike pogosto težka, počutili so se odrinjene, odmaknjene, apatične in nezmožne
ohranjati zanimanje za okolico.
Kot smo že ugotavljali, se pri zgodovinopisnih raziskavah (tudi sicer redkih) glede usode italijanskih vojnih ujetnikov iz Jugoslavije socialni in psihološki vidiki pogosto izpuščajo in pozabljajo. V raziskavah se najpogosteje izpostavljata diplomatska in ideološko-politična funkcija teh ujetnikov, ki so igrali
pomembno vlogo v italijansko-jugoslovanski diplomatski igri v prvih dveh letih
po vojni. Ko je bilo "igre" konec, in so bili ujetniki repatriirani, se tudi v zgodovinopisnih razpravah njihova usoda ne obravnava več. Vendar, čeprav je bilo z
repatriacijo morda res "pravici zadoščeno", tudi zgodovinopisje ne more spregledati grenke usode tistih, ki so bili žrtve diplomatske igre, in na katere se je
pozabilo takoj, ko so se vrnili v domače okolje. Ideal objektivnosti je namreč iz
zgodovinopisne stroke izrinil pojasnjevanje in analizo travmatičnih dogodkov
(torej ujetništva) in jih pogosto zreduciral na golo nizanje dejstev. O življenju
ujetnikov po repatriaciji v arhivih najdemo dokumente le redko, zato v zgodovinopisnih razpravah njihova usoda po repatriaciji pogosto ni dokumentirana. To
se je v zadnjih letih do določene mere spremenilo, kar pa ne velja za italijanske
vojne ujetnike in deportirance iz Julijske krajine, ki so več mesecev ali let preživeli v ujetništvu v Jugoslaviji.
Spomini nekdanjih ujetnikov in deportirancev iz Julijske krajine so bili
pogosto potisnjeni v pozabo (z izjemo družin tistih, ki se iz ujetništva niso nikdar vrnili, in so ta spomin javno ohranjali vse do danes). Luisa Passerini ugotavlja, da se tišina in pozaba pogosto prekrivata, vendar tišina še ne pomeni nujno,
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da so bili ti dogodki pozabljeni. Pogosto so ti potlačeni zaradi travme, neskladja
s sedanjostjo, raznih individualnih in kolektivnih konfliktov ali pa preprosto ker
okoliščine (še) ne dopuščajo razgrnitve tega spomina. Ta se morda nikdar ne
obelodani, včasih pa pride do spremembe okoliščin, ki dopuščajo njegovo razgrnitev.80 In prav to je primer spominov nekdanjih internirancev v Borovnici. Ti
so bili potlačeni, iz različnih razlogov o njih niso govorili, še zdaleč pa niso bili
pozabljeni. Kljub temu, da so zapisani spomini nastali v prvih mesecih in letih
po vojni, jih je bila večina objavljena šele 50 ali 60 let po vojni. Morda so prav
prvi primer spominov na Borovnico, ki so bili objavljeni, tisti nastali izpod peresa Ezia Martina, ki jih je pod psevdonimom Gianni Barral objavil v reviji Zaliv v
letih 1988, 1989 in 1990. To je Ezio Martin storil na pobudo Borisa Pahorja, za
rabo psevdonima (ki ga je nato ohranil tudi pri izdaji svoje knjige)81 pa se je
odločil, ker ni želel povzročati nevšečnosti in pretirane zainteresiranosti javnosti tako za svojo družino kot družino njegove žene Marije, ki izhaja iz slovenske
vasi Kneža. V osebni korespondenci je leta 2011 poudaril, da ni nikdar skrival
svoje prave identitete in je bila ta v zamejstvu vse od prve objave v reviji Zaliv
poznana.82
Lionello Rossi Kobau, ki je spomine napisal v prvih mesecih po povratku,
je leta 1947 dodal pripis, v katerem med drugim pravi: "Italijanski komunisti,
še vedno so del koalicije, in zavedam se, da ni pravi čas za obsodbo 'etničnega
čiščenja' Titovih partizanov, brez da bi se spopadel z voljo tistih, ki ne želijo "prekiniti" solidarnosti s sosednjo Jugoslavijo."83
Leto kasneje je še dodal: "Da bi se izognil kamenjanju, kot ga je doživela
dirka po Italiji,84 se predam in uredim svoje zapiske o ujetništvu v star kovček,
prepričan, da bom s preložitvijo vsega na boljše čase lahko izpostavil dejstva
manj osebno in s tem manj pristransko."85
Nazadnje je knjiga njegovih spominov izšla leta 2001. Ta časovnica, ne
naključno, sovpada z obdobjem (konec osemdesetih in v devetdesetih letih),
ko so v obmejnem prostoru na dan pričela prihajati opozorila na krivice, ki so se
zgodile tu živečim Italijanom, s poudarkom na problematiki povojnega "ekso-
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81
82

83
84

85

Passerini, Memory and Utopia, str. 16–17.
Barral, Borovnica '45.
Med drugim tudi izpostavlja, da priimka Martin ni želel uporabiti, ker ne prenese njegove (nepravilne)
izgovorjave na območju Veneta, saj je priimek francoski, od koder izhaja tudi njegova družina po očetovi strani, in se pravilno izgovarja Martèn (Ezio Martin, 2010–2011, r. 1921. Zasebna korespondenca
pri avtorici).
Rossi Kobau, Prigioniero di Tito, str. 173.
Nekaj vrstic pred tem Lionello Rossi Kobau pripoveduje, kako je skupina sovaščanov (ti niso bili
Slovenci), da bi izrazila svojo privrženost Titu in jugoslovanskemu režimu, kamenjala karavano na
dirki po Italiji (Giro d'Italia) zato, ker je bila ta imenovana dirka po "Italiji" (Rossi Kobau, Prigioniero di
Tito, str. 173).
Rossi Kobau, Prigioniero di Tito, str. 173–174.
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dusa" in izvensodnih likvidacij oziroma ti. "fojb".86 Posledično so tudi nekdanji
ujetniki začutili, da so čas in okoliščine naklonjene temu, da javnost izve tudi za
njihove zgodbe.87
Italija je bila poraženka druge svetovne vojne in agresor, ki je vojno sprožil in izvajal nasilno okupacijsko politiko na območju Jugoslavije. Zgodovinarji
se zato v glavnem posvečajo diplomatskim in političnim ali vojaškim vidikom
ujetništva, saj to tvori navidezni ščit, ki jih ščiti pred očitki, da so v svojem pisanju preveč subjektivni. Prav tako jih to ščiti pred očitki o pretirani empatiji do
tistih, ki so bili najprej v vlogi agresorja in šele nato v vlogi žrtve. Brez da bi se
spustili v razpravo o razlogih in okoliščinah, ki so privedle do ujetništva, lahko
sklenemo, da je ujetništvo prav gotovo imelo negativen vpliv na njihovo družinsko in, nenazadnje, družabno življenje v letih in desetletjih po tem, ko so se
iz ujetništva vrnili. Če je dolgoletno potiskanje v pozabo in strah pred javnim
izpostavljanjem tistih, ki so doživeli nasilje v jugoslovanskih taboriščih, zgodovinopisje lahko v preteklosti prezrlo, pa danes tega ne more več storiti. Spregledati to izkušnjo pomeni hkrati pozabiti, da so v ozadju za številkami ljudje in njihove družine, ki jih je ta izkušnja za vedno zaznamovala. Na ta način se ljudem
"jemlje glas", ki pa ga je nujno slišati, ko je govora o nerešenih vprašanjih skupne
preteklosti. Ta glas je potrebno pravilno kontekstulizirati, ga razložiti in skušati
razumeti dinamike, ki so krojile usodo posameznikov v času po drugi svetovni
vojni, nikakor pa ne ignorirati. Za to pa se bo stroka morala resno soočiti z izzivom "pisanja travme" in ne zgolj "pisanja o travmi", saj le to vodi v uspešno premostitev samih travmatičnih izkušenj in s tem k boljšim odnosom predvsem na
narodnostno mešanih območjih, kot je slovensko-italijanski obmejni prostor,
katerega skupna zgodovina je že dolgo prežeta z nasiljem in nerazumevanjem
ter nesprejemanjem drugega. Ker, kot pravi LaCapra, je zgodovinska resnica
nujen, ne pa tudi zadosten del zgodovinopisja. Brez empatije do drugega se pri
pisanju zgodovinopisnih raziskav o skupni zgodovini namreč vrzel lahko samo
še poglablja, čeprav bi, v nasprotnem primeru, lahko imela terapevtski učinek in
pripomogla k boljšim medsebojnim odnosom.

86

87

O tem Rožac-Darovec, "Komemoriranje TIGR-a v kontekstu politike spominjanja na Primorskem po
letu 1991", str. 896–897.
Na tem mestu velja izpostaviti, da je v italijanskem prostoru posledično prišlo do intenzivne politične
rabe zgodovine, o tem npr. Mila Orlić, "Se la memoria (non) mi inganna ... L’Italia e il "confi ne orientale": riflessioni sulla storia e sul suo uso pubblico", Acta Histriae, 23, št. 3 (2015), str. 475–486.
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Urška Lampe
HOW CAPTIVITY CHANGED FAMILY LIFE: THE CASE OF DEPORTEES
FROM THE JULIAN MARCH TO YUGOSLAVIA AFTER WORLD WAR II

SUMMARY
The article shows how the available sources, in addition to archival sources,
especially the memorial literature of former prisoners and their descendants
and oral testimonies, explain the social consequences of the captivity of Italian prisoners of war who, after World War II, were interned in Yugoslavia. The
article mainly discusses the fate of those deported after Trieste's liberation in
May 1945. Most of these were interned in the camp of Borovnica (now Dol
pri Borovnici near Ljubljana), where, especially in the first months, they were
exposed to hunger, inhumane conditions, and violence by guards. In the first
months and years after repatriation, they found it difficult to reintegrate into
family and social life. Both soldiers and prisoners of war did not receive the
necessary help, understanding, or empathy upon their return after the war, as
the traumatic consequences of war and captivity were little known and taken
into consideration in the society of that time. Families were, therefore left to
fend for themselves and rely on their abilities and knowledge to overcome trauma. Based on the testimonies at our disposal, we find that in the first months
after their return, the Italian prisoners of war from Yugoslavia faced similar
symptoms to those shown by other prisoners of war in the period after World
War II. They felt marginalized, isolated, apathetic, and unable to maintain interest in anything, while due to the experience of captivity, especially when it was
physically and mentally very tough, they were also aggressive and violent. Some
did not even want to speak about their experience with their relatives or did
so only with difficulty, although it is clear that the repressed memory affected
their family life. Even more difficult to adapt to a new life was for those families whose relatives never returned from captivity. In addition to the emotional
void and gap that has arisen, these families have also been plagued by economic hardship. At least in part, the Italian government helped them financially
and gave them at least some moral support, although the families were often
forced to face the new reality on their own.
Based on numerous studies of memory, trauma, and oral history, the author
also concludes that these prisoners' memory (trauma) has been pushed into
oblivion for decades. Consequently, in dealing with these prisoners, historians
focus mainly on the diplomatic and political or military aspects of captivity,
but not on the social and psychological ones. In this way, empathy is omitted
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in research in understanding traumatic historical events, such as captivity certainly was. In the past, empathy has been pushed out of the historical program,
mainly due to the "ideal of objectivity" in connection with the professionalization of historiography and the equating of objectivity with objectification. By
not considering the traumatic aspects of the experience of war captivity and
its psychological and social consequences, historiography forms an apparent shield that protects historians from accusations of being too subjective in
their writing. On the contrary, the author of the article concludes that historiography must become aware of the importance of oral history and empathy
in dealing with traumatic events. Instead of writing about trauma, start writing
trauma, as Dominick LaCapra suggests. In this way, people are "given a voice"
that must be heard regarding unresolved issues of a common past. Of course,
this voice needs to be properly contextualized, explained, and try to understand the dynamics that shaped the fate of individuals in the post-World War
II period, but by no means ignored. As stressed by LaCapra, historical truth is a
necessary but not sufficient part of the historiography. By taking this voice into
account, historiography can serve for the necessary valorization of individual
experiences and make it easier to overcome the common traumatic past in the
Slovenian-Italian borderland.
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Izvleček:

Avtorji na podlagi ohranjenega arhivskega gradiva Arhiva Republike Slovenije
predstavijo ustroj Službe državne varnosti (SDV) v Socialistični republiki Sloveniji
(SRS), postavljen na podlagi pravilnikov o organizaciji in sistematizaciji SDV pri
Republiškem sekretariatu za notranje zadeve SRS, ki so začeli nastajati po letu
1967 na podlagi prvega republiškega zakona o notranjih zadevah. Pričujoči
prispevek prinaša poskus sistematične analize reorganizacije SDV po letu 1966,
ki je potekala v dveh fazah. Prva je potekala od IV. plenuma centralnega komiteja
Zveze komunistov Jugoslavije (Brionskega plenuma) do konca leta 1966, ko so
se ustvarjali predlogi in prilagoditve delovnega področja SDV, druga faza pa od
začetka leta 1967 in je težila k čim hitrejšemu izoblikovanju temeljnega ustroja.
Leta 1969 je bil sprejet pravilnik, ki je SDV organiziral v načelstvo uprave in v
sedem (leta 1970 osem) analitičnih, tehničnih in operativnih odsekov. Konec
šestdesetih let je ustroj SDV tako dobil obliko, ki je predstavljala temelj za
operativno delovanje službe vse do razpada Jugoslavije.

Ključne besede:

Služba državne varnosti (SDV), Udba, ustroj, obveščevalno-varnostna služba,
Socialistična republika (SR) Slovenija
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Uvod
V zadnjih desetletjih je slovensko zgodovinopisje priča porasti znanstvenih in
strokovnih del o zgodovini, metodah ter drugih vidikih delovanja jugoslovanske tajne politične policije, ki smo jo skozi čas poznali pod različnimi imeni. Za
pričakovati je, da se bo z večjo dostopnostjo arhivskega gradiva, ki se nanaša na
delovanje tajne politične policije na Slovenskem, ter s čedalje širšim krogom raziskovalcev preučevanje te teme še stopnjevalo. Zanimanja za tematiko je precej,
na razpolago je v določenem obsegu tudi nekaj primarnih virov Službe državne
varnosti (SDV) – pod tem imenom je bila od konca šestdesetih let prejšnjega stoletja poznana tajna politična policija na Slovenskem – in tudi že nekaj interpretacij, a slovenskemu zgodovinopisju manjka analiza temeljev SDV – tako ima pričujoča študija namen analizirati dostopne podatke o njeni organizacijski strukturi. Dodati je potrebno, da je zanimanje za to tematiko na eni strani pogojeno
z raziskovalnimi interesi posameznih raziskovalk in raziskovalcev, na drugi pa z
obsežnim vplivom, ki ga je tajna politična policija na Slovenskem imela na povojno zgodovino Slovencev. Preučevanje organizacijskih temeljev SDV smo lahko
zaradi ovir prejšnjega režima začeli uresničevati šele po osamosvojitvi Republike
Slovenije, ko je s koncem jugoslovanskega socialističnega režima popustil tudi
vpliv tedanje SDV. Njen obstoj je, razumljivo, onemogočal objektivno sistematično analizo njenega nastanka in delovanja.
V pričujoči študiji so avtorji predstavili ustroj SDV v drugi polovici šestdesetih let 20. stoletja, v obdobju, ko je bila SRS priča "pobrionski" preobrazbi tajne
politične policije na Slovenskem. Pri tem jih je vodilo raziskovalno vprašanje,
kako je bila v obravnavanem obdobju SDV na Slovenskem organizirana, katere
so bile ključne spremembe v procesu reorganizacije in s katerimi dokumenti je
le-ta bila uveljavljena. Arhivsko gradivo o organizacijski strukturi SDV hrani Arhiv
Republike Slovenije v fondu SI AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve
Socialistične republike Slovenije (1918–2004) (RSNZ SRS). Ustroj SDV, kot je bil
postavljen konec šestdesetih let 20. stoletja, je predstavljal hrbtenico za kasnejše
reorganizacije oz. dopolnitve v tej študiji naslovljenih preoblikovanj, vse do leta
1990, ko je takratna Skupščina Republike Slovenije sprejela "Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah"1, s katerim se je SDV po demokratičnih zahodnoevropskih principih spremenila, reorganizirala in preimenovala v Varnostno-informativno službo (VIS), četudi je velik del kadra nove službe
ostal isti.2 Prispevek poskuša hkrati kronološko prikazati vpeljavo sprememb k
ustroju SDV v danem obdobju. Ohranjeni pravilniki o organizaciji in sistemati-

1
2

"Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah", Uradni list RS, št. 19, 24. 4. 1991.
SDV je leta 1990 prevzel Miha Brejc (Miha Brejc, Vmesni čas (Ljubljana, 1994)).
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zaciji delovnih mest v SDV pri RSNZ3 do leta 1970 pričajo o dveh ločenih fazah
preobrazbe: teoretični prvi fazi, v kateri je v okviru pravilnikov šlo predvsem za
predloge, ter drugi, ko so se ti pravilniki manifestirali v fizični preobrazbi ustroja SDV. Večjim spremembam je bila izpostavljena predvsem druga faza. Avtorji
so prav tako upoštevali in izpostavili stanje raziskav o več aspektih obravnavane
tematike SDV v obravnavanem obdobju v slovenskem zgodovinopisju.

Zgodovinski oris obveščevalno-varnostne službe4 na Slovenskem
in stanje raziskav v slovenskem zgodovinopisju
Jugoslovanska tajna politična policija5, javnosti vseskozi bolje poznana kot
Udba6, je imela v zgodovini Jugoslavije po drugi svetovni vojni pomembno
3

4

5

6

Arhiv Republike Slovenije (ARS), SI AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične
republike Slovenije (1918–2004) (RSNZ SRS), t. e 1213, G-20-3, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji SDV – 1967, 111 strani; ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G-20-2, Pravilnik o organizaciji
in sistematizaciji SDV – 1969, 158 strani; ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G-20-1, Pravilnik o
organizaciji in sistematizaciji SDV – 1969, 489 strani; ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1214, G-20-4,
Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji SDV – 1970, 118 strani; ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213,
G–20–3, Pravilnik o organizacija in sistematizacija Službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, Ljubljana, 1. 7. 1967, 28 strani (paginacija dokumenta 36–64); ARS, SI AS
1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–2, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji službe državne varnosti
pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta: I. b – 27/1, 26. 2. 1969, 31 strani; ARS,
SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–1, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v
Službi državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta I.b – 27/2,
8. 10. 1969, str. 80 strani; ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1214, G–20–4, Pravilnik o organizaciji in
sistematizaciji delovnih mest v SDV pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta I.
b – 27/5, 22. 12. 1970, 110 strani.
V slovenskem jeziku je uporaba terminologije, ki se pojavlja ob raziskovanju obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih služb, precej nehomogena. Tako lahko v znanstvenih in drugih delih
zasledimo različna poimenovanja za tovrstne službe, kot na primer: tajna, politična, tajna in politična,
obveščevalna, varnostna, obveščevalna in varnostna, obveščevalno-varnostna ipd. Kot piše obramboslovec Gregor Garb, lahko upravičeno govorimo o enaki dejavnosti služb, to je "zbiranje, vrednotenje,
obdelava in posredovanje za državo pomembnih podatkov, pri čemer uporabljajo različne oblike
tajnega delovanja". Na podlagi tega stališča ter v izogib nerazumevanju posamezne dejavnosti in opisu
različnih definicij, nadaljuje Garb, lahko uporabimo termin "obveščevalno-varnostne službe" (Gregor
Garb, Oblike tajnega delovanja obveščevalno-varnostnih služb Republike Slovenije, magistrsko delo,
Univerza v Ljubljani (Ljubljana, 2007), str. 6 (dalje: Garb, Oblike tajnega delovanja obveščevalno-varnostnih služb Republike Slovenije)).
Besedna zveza "politična policija" predstavlja, kot piše Garb, v prvi vrsti metode operiranja obveščevalno-varnostne službe. Temeljno področje delovanja predstavlja identifikacija "notranjega sovražnika" ter delovanje le-tega. "Notranjega sovražnika" lahko razumemo tudi kot nasprotnika vladajočega
režima, primarno znotraj države. Politična policija deluje, tako Garb, "izključno z namenom utrjevanja
vloge politične garniture na oblasti in onemogočanja svobodne konkurence političnih idej in strank",
tudi s kršenjem človekovih pravic in svoboščin. V tem oziru avtorji za označevanje Udbe in SDV uporabljajo besedno zvezo "tajna politična policija" (Garb, Oblike tajnega delovanja obveščevalno-varnostnih služb Republike Slovenije, str. 12).
"Udba" v pomenu jugoslovanske tajne politične policije se je začel poljudno uporabljati po letu 1946,
ko je bila, kot je pojasnjeno v prispevku, iz prvega, drugega in četrtega odseka Ozne formirana Uprava
države varnosti (UDV) oz. izvirno Uprava države bezbednosti (UDB). Iz kratice slednje je nastalo
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vlogo pri ohranjanju tedanjega političnega režima, vendar v slovenskem zgodovinopisju glede razumevanja njenega delovanja še zmeraj ostaja precej vrzeli.
Vzpostavitev obveščevalno-varnostne službe že med drugo svetovno
vojno, nekaj mesecev po napadu sil Tretjega rajha na Jugoslavijo, natančneje
avgusta 1941,7 ko se je ustanovila Obveščevalno-varnostna služba, še istega leta
decembra preimenovana v Varnostnoobveščevalno službo (VOS), je bila po
mnenju zgodovinarja Janka Prunka "izrazito zahrbtna revolucionarna odločitev komunistov", saj je bila ustanovljena, ne da bi nekomunistični zavezniki v
vodstvu Osvobodilne fronte vedeli zanjo.8 Z ustanovitvijo VOS-a se je ukvarjal
Jože Pučnik v delu Iz slovenske politične policije (1996), kje je zapisal, da je "med
letoma 1942 in 1943 VOS "razširila svoje delovanje na vse ozemlje Slovenije
in ustvarila organizirane temelje za bodočo državno varnostno službo."9 Med
drugim ustanovitev VOS-a10 predvsem pregledno opiše Ljuba Dornik Šubelj, ki
je več pozornosti sicer namenila ustanovitvi in delovanju Oddelka za zaščito
naroda, v naslednjih za to področje temeljnih delih: Oddelek za zaščito naroda
za Slovenijo (1999)11, Navodila za delo varnostnih organov v Sloveniji (2003)12,
Ozna in prevzem oblasti (2013)13, arhivski dokumenti z naslovom Zgodovina
organov za notranje zadeve v SRS-SDV od 1941–1951 pa so javnosti dostopni
tudi na spletišču Arhiva Republike Slovenije.14 Dornik Šubelj nadalje razdela
razpustitev VOS-a februarja 1944 s strani Slovenskega narodnoosvobodilnega

7

8

9
10

11

12

13

14

poljudno (tudi mednarodno) zloglasno ime Udba, ki se v zgodovinopisju večkrat zapisuje tudi z inicialkami (UDBA). Podobno velja tudi za njeno predhodnico Ozno (Oddelek za zaščito naroda (OZN),
tj. Ozna).
ARS, SI AS 1931 RSNZ, G-10-9, Zgodovina organov za notranje zadeve v SRS-SDV: Ustanovitev varnostnoobveščevalne službe Osvobodilne fronte – VOS OF, avgust 1970, str. 6.
Janko Prunk, "Idejni in praktični vzori slovenske komunistične revolucije 1941–1945", Studia
Historica Slovenica 17, št. 1 (2017), str. 243.
Iz arhivov slovenske politične policije, ur. Jože Pučnik (Ljubljana, 1996), str. 13–16.
O VOS-u glej tudi: Irena Mrvič, Slovenski upor 1941, uredili Ferdo Gestrin, Bogo Grafenauer in Janko
Pleterski (Ljubljana, 1991), str. 265–280; Zaščita narodnoosvobodilnega boja, ur. Marjeta KidričZdenka et al. (Ljubljana, 1979); Vida Deželak Barič, Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941–1943 (Ljubljana, 2007), str. 72–77; Eva Mally, Slovenski odpor. Osvobodilna fronta
slovenskega naroda od 1941–1945 (Ljubljana, 2011), str. 175–181; Božo Repe, S puško in knjigo.
Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945 (Ljubljana, 2015), str. 96–102; Tamara
Griesser Pečar, Razdvojeni narod. Slovenija 1941–1945: okupacija, kolaboracija, državljanska vojna,
revolucija (Ljubljana, 2004); Martin Brecelj, Anatomija političnega zločina. Trojni umor v Rossettijevi
ulici med ugibanji in dejstvi (Trst, 2016).
Ljuba Dornik Šubelj, Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo (Ljubljana, 1999) (dalje: Dornik Šubelj,
Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo).
Ljuba Dornik Šubelj, "Navodila varnostnim organom", v: Lovro Šturm, Ljuba Dornik Šubelj in Pavle
Čelik, Navodila za delo varnostnih organov v SR Sloveniji (Ljubljana, 2003), str. 15–22 (dalje: Dornik
Šubelj, "Navodila varnostnim organom").
Ljuba Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti (Ljubljana, 2013) (dalje: Dornik Šubelj, Ozna in prevzem
oblasti).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, G-10-9, Zgodovina organov za notranje zadeve v SRS-SDV, dostopno tudi
na: http://www.arhiv-spletisc.gov.si/, pridobljeno: 20. 11. 2019.
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sveta (SNOS) oz. njegovo vključitev v Odsek za notranje zadeve predsedstva
SNOS. Odsek je bil sestavljen iz oddelka za narodno zaščito, administrativnega oddelka in oddelka državne varnosti, ki se je nadalje delil na obveščevalni
oddelek, evidenčni oddelek, poveljstvo državne varnosti, kadrovski oddelek in
oddelek tajnih agentov. Tako je VOS deloval vse do 13. maja 1944, ko je predsednik Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije in poveljnik za narodno
obrambo Josip Broz-Tito izdal Navodilo o organizacijski strukturi Oddelka za
zaščito naroda, bolje poznanega pod njegovo kratico – Ozna,15 ki je sprva delovala v štirih odsekih: obveščevalnem, kontraobveščevalnem, vojaškem kontraobveščevalnem in statistično-tehničnem.16 Ozna je bila, kot meni zgodovinarka Vida Deželak Barič, ena izmed ključnih dejavnikov tudi pri prevzemu oblasti
ob koncu vojne, saj je bila takrat njena glavna naloga zaščititi revolucijo, in s
tem pripreti vse protirevolucionarje in pripadnike okupatorskih organizacij.17
Poročila Ozne, ki je bila hkrati obveščevalni in protiobveščevalni organ,
so bila pomembna, če ne ključna pri sprejemanju političnih odločitev ožjega
partijskega vrha ob koncu druge svetovne vojne in takoj po njej. Po osvoboditvi, ko se je vodstvo partije s Titom na čelu že dobro zavedalo, da je tajna
politična policija ob vseh nalogah, ki jih je opravljala med vojno, še posebej
učinkovito orodje za ohranjanje ''reda in miru v državi'', so Ozno še izpopolnili.
S sprejetjem ustave Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ) 13. marca
1946 je bila obveščevalno-varnostna služba znova prestrukturirana: iz prvega,
drugega in četrtega odseka Ozne je bila pod okriljem Ministrstva za notranje
zadeve formirana Uprava države varnosti (UDV, izvirno Uprava države bezbednosti (UDB), tj. Udba).18 Reorganizacija obveščevalno-varnostnih služb je bila
stalnica, pa vendar Dornik Šubelj ugotavlja, da bolj, kot so se spreminjala poimenovanja, bolj je ostala struktura služb enaka, prav tako pa tudi njihove naloge in sredstva, ki so jih pri delu uporabljale.19 Kljub reorganizaciji je nad UDV
komunistična partija, kot je bilo to značilno za večino držav z enopartijskim
sistemom, ohranjala popoln nadzor. Bila je organizirana v osem oddelkov, pri
čemer je prvi oddelek vodil obveščevalno-varnostno službo v tujini, drugi je
vodil boj proti notranjemu sovražniku (ta je veljal za politično policijo) in je

15

16

17

18

19

Dornik Šubelj, Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo, str. 48; ARS, SI AS RSNZ 1931, G-10-9, Zgodovina
organov za notranje zadeve v SRS-SDV: Ustanovitev in organizacija Ozne, str. 25.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, G-10-9, Zgodovina organov za notranje zadeve v SRS-SDV: Ustanovitev in
organizacija Ozne, str. 28–29.
Vida Deželak Barič, "Priprave in izvedba revolucionarnega prevzema oblasti na Slovenskem leta
1945", Studia Historica Slovenica 16, št. 2 (2016), str. 367–398. Več tudi: Jera Vodušek Starič, Prevzem
oblasti 1944–1946 (Ljubljana, 1992); Jera Vodušek Starič, "Prevzem oblasti po vojni in vloga Ozne –
obračun", v: Slovenija v letu 1945, ur. Aleš Gabrič (Ljubljana, 1996), str. 93–110.
Dornik Šubelj, Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo, str. 47–61; Dornik Šubelj, Ozna in prevzem
oblasti, str. 17–19; Dornik Šubelj, "Navodila varnostnim organom", str. 15–22.
Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti, str. 17–19.
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javnosti najbolje poznan, tretji oddelek je vodil protiobveščevalno dejavnost,
četrti je skrbel za arhiviranje dokumentacije, peti je skrbel za finančne zadeve,
šesti je bil namenjen za fizično in obveščevalno-informativno varovanje partijskega vrha, sedmi oddelek je bil kriptografski in osmi kadrovski.20
Vse takratne republiške UDV v SFRJ so imele predpisano enako strukturo oz. organizacijski ustroj. Organizacije in delovanje UDV na specifično regionalni ravni delovanja se loteva Ivan Rihtarič v monografiji Delovanje UDV v
okraju Gornja Radgona in Radgonskem kotu 1945–195021. Drugega aprila leta
1946 se je UDV Slovenije tudi vključila v Ministrstvo za notranje zadeve.22 Tako
v zvezni kot republiški UDV pa so po pregledni raziskavi srbskega zgodovinarja
Srđana Cvetkovića obstajali trije tipi sodelavcev UDV. Prvi je bil t. i. informator,
ki je opozarjal na delovanje sovražnika, drugi rezident, ki je bil predvsem tajni
sodelavec in je vzdrževal zvezo z informatorji, ter agent – tajni sodelavec, kvalificiran za prodor v sovražnikovo mrežo in dekodiranjem njegove dejavnosti.
Agentov UDV je bilo po število najmanj, zaradi narave dela pa so bili tudi najbolj
cenjeni.23 Čas takoj po drugi svetovni vojni in celotna doba informbiroja (do
Stalinove smrti leta 1953) velja za obdobje najostrejše represije,24 pri čemer so
glavnega sovražnika sistema predstavljali vojni zločinci in označeni kolaboranti. Kot ugotavlja slovenski zgodovinar Mitja Ferenc, je bilo takrat brez sojenja
"likvidiranih več deset tisoč vojnih ujetnikov in civilistov".25 Po tem obdobju
je s svarilnim kaznovanjem posameznih nasprotnikov UDV poskušala ljudem
dokazati svojo oblast in to kaznovanje prikazati kot del moralne dolžnosti za
vzpostavljanje državnega reda.26 UDV je tako na zvezni kot republiških ravneh
v prvi polovici šestdesetih let predvsem spremljala potencialne in dejanske
sovražnike sistema, med njimi v največji meri duhovščino,27 "ostanke meščanskih strank" in druge, službi že od prej "znane" skupine, npr. slovenske zamej-

20

21

22
23

24

25

26

27

Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti, str. 326–327; Gordan Akrap, "Mač i štit u rukama partije –
represivni sustav u funkciji oblikovanja korpusa javnog znanja", National security and the future 11, št.
4 (2004), str. 196.
Ivan Rihtarič, Delovanje UDV v okraju Gornja Radgona in Radgonskem kotu 1945–1950 (Pretetinec,
2018).
Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti, str. 323–326.
Srđan Cvetković, "Metode i oblici rada Službi državne bezbednosti u Socijalističkoj Jugoslaviji", Istorija
20. veka 2, št. 2 (2009), str. 132 (dalje: Cvetković, "Metode i oblici rada SDB").
Mateja Čoh Kladnik, "Sodišče slovenske narodne časti na Ptuju", Studia Historica Slovenica 19, št. 1
(2019), str. 108.
Mitja Ferenc, "Leto 1945 in prikrita grobišča: Zakonske podlage in možnost raziskav: "Načelo naj velja,
da morajo biti grobovi izdajalcev pozabljeni…"", Studia Historica Slovenica 17, št. 1 (2017), str. 290.
Gregor Jenuš in Darko Friš, "Specialna vojna. Prispevek o ukrepih jugoslovanskih organov za notranje
zadeve pri nadzoru državne meje in v boju proti "zunanjim" in "notranjim sovražnikom"", Annales,
Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 778.
Tamara Griesser-Pečar, "Katoliška Cerkev na Slovenskem leta 1945", Studia Historica Slovenica 16, št.
2 (2016), str. 408.
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ce, emigrante, pri čemer je bil še posebej na udaru emigrantski tisk političnih
emigrantov (primerov spremljanja političnih emigrantov je kar nekaj, npr.
spremljanje "enega največjih nasprotnikov režima", Cirila Žebota28 itd., kasneje
s strani SDV pa spremljanje Mirka Javornika v Trstu in drugod po Evropi,29 spremljanje časopisa političnega emigranta Branka Pistivška Slovenski glas30), študente v tujini, kulturnike in njihova stališča do Jugoslavije, časopise in revije ter
njihove izjave, zapise, komentarje, "sovražne" prispevke ipd.31 Poročila UDV so
bila za leta na prelomu iz petdesetih v šestdeseta, vse do IV. plenuma Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije (CK ZKJ), t. i. Brionskega plenuma,
zelo dolga, obsegala so več sto strani.32
Nova prelomnica jugoslovanske obveščevalno-varnostne službe se je
načrtala na začetku druge polovice šestdesetih let, po gospodarskem zastoju,
ki se je pokazal ne samo kot gospodarska, ampak tudi kot politična kriza. Ta
je svoj vrhunec doživela sredi leta 1966, ko je moral "drugi najmočnejši človek v Jugoslaviji" Aleksandar Ranković na že omenjenem Brionskem plenumu
zaradi domnevne zlorabe obveščevalno-varnostne službe in njene deformacije
zapustiti politiko.33 Prevelika vojaška in obveščevalna moč UDV se je tako po
letu 1966 izdatno zmanjšala, razmere pa naj bi se decentralizirale. Leta 1966
je izšel zadnji zvezni zakon, "Temeljni zakon o notranjih zadevah", ki je urejal notranje zadeve po celotni državi.34 Sledila je torej nova reorganizacija, a v
okviru zveznih navodil in uporabe posebnih metod in sredstev.35 Leta 1967 se
je UDV s prvim republiškim "Zakonom o notranjih zadevah"36, ki ga je 28. marca
1967 sprejela Skupščina SRS na seji Republiškega zbora z 22. marca 1967,37 preimenovala v Službo državne varnosti. Ta je odslej kot "samostojna strokovna

28

29

30

31

32

33

34
35
36
37

Tamara Griesser-Pečar, "Ciril Žebot. Prizadevanje za samostojno Slovenijo", Acta Histriae 26, št. 1
(2018), str. 277.
Tomaž Kladnik, "Mirko Javornik kot interes Službe državne varnosti Socialistične Republike Slovenije",
Acta Histriae 26, št. 1 (2018), str. 305–325.
Darko Friš in David Hazemali, "Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom Službe državne varnosti", Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 807–822.
Ana Šela in Darko Friš, "Nova revija v primežu Službe državne varnosti", Annales, Series Historia et
Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 823–836.
Jera Vodušek Starić, "Brionski plenum leta 1966 – ocene in njegov vpliv", v: Slovenija – Jugoslavija,
krize in reforme 1968/1988, ur. Zdenko Čepič (Ljubljana, 2010), str. 74 (dalje: Vodušek Starić,
"Brionski plenum leta 1966").
Zdenko Čepič, "Jugoslovanske reforme v šestdesetih letih", v: Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme
1968/1988, ur. Zdenko Čepič (Ljubljana, 2010), str. 46; Podrobneje o plenumu: Vojin Lukić, Brionski
plenum: obračun sa Aleksandrom Rankovićem: sećanja i saznanja (Beograd, 1990); Vodušek Starić,
"Brionski plenum leta 1966").
"Temeljni zakon o notranjih zadevah", Uradni list SFRJ, št. 49/66, 17. 12. 1966.
Dornik Šubelj, "Navodila varnostnim organom", str. 20–21.
"Zakon o notranjih zadevah", Uradni list SRS, št. 13/67, 6. 4. 1967.
Na podlagi četrte alineje 135. člena in 151. člena ustave SRS
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služba"38 delovala pod okriljem RSNZ, ki je deloval v skladu z zveznimi pravnimi predpisi, in tako so bile tudi določene pristojnosti in pooblastila SDV.39
RSNZ, ki je predhodno določil ustroj SDV v republiki po 20. členu "Zakona o
notranjih zadevah", je moral o delu le-te ter stanju varnosti na področju republike odgovarjati Skupščini SR Slovenije ter Izvršnemu svetu SR Slovenije, medtem ko je moral načelnik SDV v republiki samostojno organizirati opravljanje
zadev s področja državne varnosti in je za delo SDV v republiki odgovarjal republiškemu sekretarju za notranje zadeve. Tako so velevali členi 21–23 "Zakona
o notranjih zadevah". S tem se je vzpostavila kontrola oblasti nad delovanjem
te službe.
Reorganizacijo službe SDV v SRS so po poročilu, ki je bilo dokončano 27.
septembra 1967, izvedli v dveh fazah; prva se je začela s koncem IV. plenuma
CK ZKJ na osnovi sklepov komisije Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in je
trajala do konca leta 1966, druga faza pa je potekala od 1967 in je težila k čim
hitrejši konsolidaciji službe, tj. izoblikovanju temeljnega ustroja, sistematizaciji
delovnih mest, opredelitvi delokroga službe ter opredelitvi medsebojnih odnosov z zvezno SDV, službo Javne varnosti (JV) in službo varnosti v JLA.40 SDV in
JV (policija)41 sta bili od sprejetja "Temeljnega zakona o notranjih zadevah" iz
leta 1966 edini "posebni strokovni službi".42 39. člen tega zakona je določal, da
je SDV pristojna za odkrivanje organizirane in tajne dejavnosti, ki je usmerjena
v izpodkopavanje ali rušenje ustavnega reda, ter da so zadeve državne varnosti
v pristojnosti zveze in republik.43 Po reformi in "Zakonu o notranjih zadevah",
izdanem leta 1967, je bila obveščevalna dejavnost v SFRJ porazdeljena med
tri zvezne resorje. V okvirju Zveznega sekretariata za notranje zadeve SFRJ v
Beogradu je te naloge izvajala zvezna služba države varnosti, v okviru Zveznega
sekretariata za zunanje zadeve je obstajala Služba za istraživanje i dkumentaciju

38
39
40

41

42

43

"Zakon o notranjih zadevah", Uradni list SRS, št. 13/67, 6. 4. 1967, 20. člen.
Cvetković, "Metode i oblici rada SDB", str. 134, 136.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–10–8, Reorganizacija in funkcioniranje službe DV v SR
Sloveniji, Ljubljana, 27. 9. 1967, str. 1–5 (paginacija dokumenta 147–151).
Po "Temeljnem zakonu o notranjih zadevah" je SDV določene pristojnosti prepustila službi JV. RSNZ
SRS je tako leta 1967 izdalo Obvezno navodilo, ki je urejalo sodelovanje med službama. Npr. JV je prevzela vsa opravila v zvezi z javnimi manifestacijami verskih skupnosti, ki so v nasprotju z ustavo SFRJ
in "Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti" (razen če gre za tajno in organizirano delovanje), ugotavljanje, dokumentiranje in preprečevanje nezakonitih javnih izpadov, ki so usmerjenja na
izpodkopavanje ali rušenje Ustave, fizično kontrolo gibanja diplomatsko-konzularnih, trgovinskih in
drugih predstavnikov ipd., tudi fizično varovanje osebne varnosti določenih oseb, objektov, ustanov.
Če se je pri obravnavanju katerikoli dejanj pokazalo, da gre za ilegalno, organizirano delovanje, se je v
preiskavo obvezno vključila SDV (ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Obvezno navodilo o sodelovanju službe
javne varnosti in državne varnosti v SR Sloveniji, Ljubljana, 19. 7. 1967).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1351, C–40–2, Predlozi za izmene osnovnog zakona o službi unutrašnjih poslova i osnovnog zakona o samoupravljanju radnih ljudi i o sredstvima za rad organa unutrašnjih poslova, Beograd, 17. 8. 1966, str. 5–6 (paginacija dokumenta 45–46).
"Temeljni zakon o notranjih zadevah", Uradni list SFRJ, št. 49/66, 17. 12. 1966, 39. člen.
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(SID), ki je pridobivala zunanjepolitične informacije, na vojaško-obrambnem
področju pa je obveščevalno dejavnost izvajala II. uprava Generalštaba. SDV na
Slovenskem je bila z zakonodajo vezana tudi na zvezno službo, ki je usklajevala
delo na območju celotne Jugoslavije.44 Po letu 1969 so na podlagi 32. člena45
republiškega "Zakona o notranjih zadevah" začeli nastajati tudi t. i. pravilniki o
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v SDV pri RSNZ. Nadalje bomo razjasnili, kakšne so bile naloge posamičnih oddelkov, ki so delovali po omenjenih
pravilnikih takoj po novi reorganizaciji SDV.

Ustvarjanje temeljev ustroja SDV na Slovenskem s pravilniki
o organizaciji in sistematizaciji SDV pri RSNZ
Prvi ugotovljeni predlog ustroja SDV na Slovenskem po Brionskem plenumu, ki
ga najdemo v arhivskem gradivu, je datiran 25. julija 1966 in nosi naslov Predlog
organizacije in sistematizacije delovnih mest Službe državne varnosti v SR Sloveniji. V omenjenem je priporočeno, da se SDV organizira v treh organizacijskih
enotah:
1) načelstvo SDV, na katerega sta bili vezani:
2) I. uprava – uprava za operativne posle in
3) II. uprava – uprava za operativno tehniko (CT).
Predlagali so, da je v SDV sistematiziranih 112 delovnih mest.46 Kot bomo videli v nadaljevanju, so v pravilniku iz leta 1967 zapisane slične organizacijske enote.
V začetku leta 1967 je bilo sestavljenih več dokumentov, ki se nanašajo na
novo organizacijo SDV. Šlo je za razne predloge za organizacijo. Posebej velja
izpostaviti pismo namestniku RSNZ, ki ga je 15. marca tega leta poslal RSNZ. V
njem so prosili za razgovor glede stalne SDV: "Menimo, da bi moral biti razgovor
čimprej, ker je zadeva nujna iz odločitev o stalni službi državne varnosti vezana
na dokončno notranjo organizacijo službe državne varnosti."47
V dokumentu Organizacija in sistematizacija delovnih mest službe državne
varnosti v SR Sloveniji48, ki je bil datiran z 18. majem 1967 s strani RSNZ, je zabeleženo, da je bila SDV SRS razdeljena na tri organizacijske enote – Upravo SDV,

44
45
46

47

48

Adam Purg, Obveščevalne službe (Ljubljana, 1995), str. 109–110.
"Zakon o notranjih zadevah", Uradni list SRS, št. 13/67, 6. 4. 1967, 32. člen.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–10–7, Predlog organizacije in sistematizacije delovnih mest
službe državne varnosti v SR Sloveniji, Ljubljana, 25. 7. 1966, str. 1 (paginacija dokumenta 47).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–3, Namestniku republiškega sekretarja za notranje zadeve, Ljubljana, 15. 3. 1967, str. 1 (paginacija dokumenta 98).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–3, Organizacija in sistematizacija delovnih mest službe
državne varnosti v SR Sloveniji, Ljubljana, 18. 5. 1967, str. 1–2 (paginacija dokumenta 71).
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Sektor za operativne posle in Sektor za operativno tehnične posle. Prav tako se
omenjajo vse izpostave, ki so kasneje predpisane v Pravilniku o organizaciji in
sistematizaciji Službe državne varnosti pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve49 (1. julij), razdelana pa je tudi sistematizacija delovnih mest.
Najzgodnejši ugotovljen pravilnik ustroja SDV, Pravilnik o organizaciji in
sistematizaciji Službe državne varnosti pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve je nastal v Ljubljani 1. julija 1967.50 Tega je na podlagi 32. člena
republiškega "Zakona o notranjih zadevah"51 izdal RSNZ SRS po predhodnem
mnenju sveta delovne skupnosti SDV. Ker je pravilnik stopil v veljavo takoj po
podpisu in ni omenjeno, da bi z njim prenehal delovati njegov predhodnik,
kot je bila praksa pri vseh nadaljnjih pravilnikih, sklepamo, da je to prvi izmed
pravilnikov po reorganizaciji SDV. Med ohranjenimi arhivskimi dokumenti je
ohranjen le prepis pravilnika,52 katerega drugi člen navaja, da je SDV na Slovenskem "samostojna strokovna služba, brez izvršilnih funkcij pri RSNZ, ki opravlja
zadeve s področja državne varnosti v skladu z zakonitimi predpisi."53
V skladu s podpisanim (1. julija 1967) pravilnikom vzpostavljene organizacije SDV sta ob kabinetu načelnika delovala še dva sektorja:
• Sektor za operativna opravila, v sklopu katerega so delovale štiri skupine (grupe), in sicer protiobveščevalna skupina, protiobveščevalna
skupina za delo v tujini, operativno-akcijska skupina in skupina, ki je
skrbela za dokumentacijo. Sektor je bil v grobem torej zadolžen za analiziranje, odkrivanje in preprečevanje tajnega in organiziranega delovanja tujih obveščevalnih služb ter "politično ekstremne in teroristične" slovenske emigracije. V tem okviru je skrbel za odkrivanje in preprečevanje morebitnih povezav, ki bi jih omenjene skupine imele znotraj države. Hkrati je skrbel za dokumentacijo in varovanje arhivskega
gradiva SDV, tujih obveščevalnih služb in političnih policij. Sodeloval
je tudi s službo varnosti Jugoslovanske ljudske armade ter ostalimi
službami RSNZ. Povezan je bil tudi z zvezno SDV, ki jo je informiral o
ugotovitvah. Informacije je pripravljal tudi za druge predstavniške in
družbeno-politične organe SR Slovenije.54
49
50

51
52

53
54

Prav tam.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–3, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji Službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, Ljubljana, 1. 7. 1967, str. 1 in 5 (paginacija
dokumenta 37 in 41).
"Zakon o notranjih zadevah", Uradni list SRS, št. 13/67, 6. 4. 1967, 32. člen.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–3, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji Službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, Ljubljana, 1. 7. 1967, str. 1 in 5 (paginacija
dokumenta 37 in 41).
Prav tam.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–3, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji Službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, Ljubljana, 1. 7. 1967, str. 2–3 (paginacija
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•

 ektor za razvoj in nabavo tehnike ter operativno tehnična opravila je
S
preučeval tehnične dosežke in ustrezno tehniko, jih uporabljal in pri
tem ponujal tehnične izboljšave, s čimer je skrbel za tehnološki napredek. Skrbel je tudi za nabavo operativno-tehničnih sredstev, ki jih je
tudi obdeloval, uporabljal ter vzdrževal. Sodeloval je z drugimi službami RSNZ in ustreznimi zunanjimi institucijami.55

Organizacijske enote, ki so bile navedene na začetku poglavja pri predlogu
o organizaciji SDV (25. julij 1966),56 se bistveno niso razlikovale od teh v pravilniku iz leta 1967. Za potrebe delovanja SDV na Slovenskem sta bili ustanovljeni
še izpostavi službe v Kopru in Mariboru ter določeni dislocirani delavci službe
v Celju, Gorici, Kranju in Novem mestu.57 V septembru 1967 je nastalo poročilo
Reorganizacija in funkcioniranje službe DV v SR Sloveniji58, v katerem je zapisano, da je bila reorganizacija SDV na Slovenskem, kot že omenjeno, izvedena v
dveh fazah. V sklopu prve, ki je potekala od Brionskega plenuma do konca leta
1966, je prišlo do sprememb v uporabi metod in sredstev, in sicer so bili za uporabo operativno-tehničnih sredstev uvedeni posebni predpisi.59
Glede na poročilo nova organizacija SDV v SR Sloveniji ni bila več postavljena teritorialno, ampak kot "enotna strokovna služba" v okviru RSNZ. Tekom
prve faze je bilo določeno tudi, da je:
služba DV na osnovi določil temeljnega zakona o notranjih zadevah organizirana
kot strokovna služba pri RSNZ, ki je za svojo delo odgovorna predvsem republiški
skupščini, republiškim predstavniški organi pa so prevzeli funkcijo organa
družbene kontrole in usmerjevalce nad to službo.60

23. decembra 1967 je bil izdan Pravilnik o dopolnitvi in spremembi pravilnika o organizaciji službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, ki je prinesel predvsem kadrovske spremembe, torej na področju
plačila, delovnega časa ter odmora pogodbenih delavcev, ki so urejali arhivsko

55
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59
60

dokumenta 38–39).
Prav tam, str. 4 (paginacija dokumenta 40).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–10–7, Predlog organizacije in sistematizacije delovnih mest
službe državne varnosti v SR Sloveniji, Ljubljana, 25. 7. 1966, str. 1 (paginacija dokumenta 47).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–3, Pravilnik o organizacija in sistematizacija Službe
državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, Ljubljana, 1. 7. 1967, str. 1–5 (paginacija dokumenta 37 in 41).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–10–8, Reorganizacija in funkcioniranje službe DV v SR
Sloveniji, 27. 9. 1967, str. 1–5 (paginacija dokumenta 147–151).
Prav tam.
Prav tam.
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gradivo.61 1. novembra 1968 je bil pripravljen osnutek Pravilnika o organizaciji in sistematizaciji službe državne varnosti pri RSNZ, ki je načrtal opise nalog
obeh sektorjev za naslednji pravilnik.62

***
Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji iz julija 1967 in njegova decembrska
dopolnitev sta prenehala delovati dve leti kasneje, natančneje 26. februarja
196963, ko je v veljavo nastopil nov Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve.64
Glede na besedilo omenjenega pravilnika naj bi bil slednji v veljavi že od 1.
januarja in ni prinašal bistvenih novosti, zgolj to, da so bili nekateri členi pravilnika med seboj zamenjani. SDV je bila še zmeraj razdeljena na enake tri organizacijske enote. Prav tako so tudi naloge obeh sektorjev in izpostave SDV ostale
nespremenjene.65
Sklepamo lahko, da je bil Sektor za operativna opravila preobremenjen.
Zdi se, da so že v istem letu (1969) iskali rešitev za njegovo preobremenjenost,
in sicer v bistveno bolj razčlenjeni organizacijski strukturi SDV. To je razvidno
iz naslednjega v tem letu nastalega Pravilnika o organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest v Službi državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve66, ki je izšel istega leta. Pri dotičnem dokumentu je šlo evidentno za
osnutek, saj dokument ni overjen z datumom, s podpisom ali z žigom, kar je
standard pri prejšnjih pravilnikih. Da je šlo zgolj za osnutek, priča tudi poda-

61

62

63

64

65
66

ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1212, G–10–8, Sklep o zaslužku, delovnem času in odmoru pogodbenih delavcev, ki urejajo arhivsko gradivo službe državne varnosti, 23. 12. 1967, str. 1–3 (paginacija
dokumenta 152–154), npr. na strani 105–107 skupne mape Organizacije in sistematizacije SDV so
razdelane kadrovske zadeve Službe državne varnosti za leto 1967 (o specialistični kulturi delavcev,
sistematizaciji delavnih mest, materialnih težavah delavcev in njihovi kvalifikaciji ter njihovih dohodkih (ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–10–8, Poročilo o stanju Službe državne varnosti RSNZ SR
Slovenije. Pripombe, Ljubljana, 18. 9. 1967, str. 1–3 (paginacija dokumenta 105–107)).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–2, Osnutek: Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, 1. 11. 1968, str. 1–8 (paginacija
dokumenta 109–115); Iz kazala mape je razvidno, da je bil dokument vpisan šele leta 1971.
V kazalu mape je podan drugačen datum, kot ga najdemo na dokumentu, in sicer 1. januar 1969 –
torej datum, od katerega naj bi pravilnik veljal. Prav tako je iz kazala razvidno, da je bil dokument
vpisan naknadno, in sicer leta 1971.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–2, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta: I. b – 27/1, 26. 2. 1969, str.
1–8.
Prav tam.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–1, Osnutek: Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest v Službi državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, 1. 7. 1969, str.
1–15 (paginacija dokumenta 371–389).
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tek, da z njim ni deklarirano prenehal veljati kateri od predhodno sprejetih
pravilnikov, kot to velja za vse tiste, ki so stopili v veljavo (v pravilniku z dne
8. oktobra 1969 zapisano, da je z njim prenehal veljati pravilnik s 26. februarja 1969).67 Dotični osnutek je predvidel razdelitev SDV na šest sektorjev. Ti so
z nekaj spremembami zavedeni tudi v pravilniku z 8. oktobra. Pravilnik s 26.
februarja je torej prenehal delovati, ko je v veljavo stopil nov Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Službi državne varnosti pri republiškem
sekretariatu za notranje zadeve68, ki je bil podpisan 8. oktobra, v veljavo pa je
stopil 1. novembra 1969. S tem je bila SDV razdeljena na osem organizacijskih
enot – načelstvo SDV in sedem sektorjev.69
Načelstvo SDV je bilo odgovorno za organiziranje, usmerjanje in usklajeno
strokovno ter na "pozitivnih predpisih" zasnovano delovanje službe. Prav tako
je bilo zadolženo, da je koordiniralo delo z zvezno SDV in ostalimi republiškimi
SDV ter sodelovalo s službo JV varnostno službo JLA in drugimi zveznimi organi. Naloga načelstva je bila tudi SDV za delo v izrednih pogojih, informiranje
zunanjih faktorjev in modernizacija službe.70
I. SEKTOR
• Naloge prvega sektorja so bile organizacija, izvrševanje in koordinacija
dela SDV glede zbiranja podatkov o dejavnosti zahodnih obveščevalnih služb. Odgovarjal je za informacije, ki so jih dobili preko centrov
v deželah izven meja Jugoslavije, pri čemer se je osredotočal na zahodne diplomatske misije v SFRJ. V tem okviru je sodeloval v inozemskih
akcijah zvezne SDV ter tudi pri operativnih nalogah, ki so se tikale emigrantskih skupin ostalih jugoslovanskih narodov in narodnosti. Tako je
prvi sektor, na primer, spremljal in pripravil poročilo71 o obisku generalnega direktorja British Councila iz Londona v SR Sloveniji leta 1971.
• Za učinkovitejše izvrševanje teh nalog je vzdrževal tehnična sredstva
ter tudi razvijal operativna oporišča v emigraciji in zamejstvu.
• V okviru sektorja so bile organizirane štiri skupine (grupe): grupa za
operativno delo proti obveščevalnim službam ZDA, Kanade in Velike
Britanije, grupa za operativno delo proti obveščevalnim službam ZR
Nemčije, grupa za operativno delo proti obveščevalnim službam Italije
in Francije in grupa za operativno delo proti obveščevalnim službam
67
68

69
70
71

Prav tam.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–1, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
v Službi državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta I. b – 27/2,
8. 10. 1969, str. 1–15.
Prav tam.
Prav tam, str. 2.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2550, RTZ 158, Operativna informacija, 22. 4. 1971, str. 1–2.
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Avstrije in ostalih zahodno evropskih držav. Vsaka skupina je imela
odgovornega vodjo grupe.72
Glede na opis nalog v pravilniku je I. sektor SDV deloval kot protiobveščevalen oddelek. Njegov fokus je bil usmerjen v obveščevalno-varnostne službe
zahodnih držav. Spremljal je njihovo (potencialno) delovanje na ozemlju SR
Slovenije. To je v praksi izvajal skozi spremljanje diplomatsko-konzularnih
predstavnikov in ostalih potencialnih "obveščevalcev" obravnavanih zahodnih
držav, med drugim tudi predstavnikov slovenske emigracije. Kot je zapisano v
pravilniku, je z zvezno SDV sodeloval pri akcijah v tujini in pri operativnih nalogah, povezanih z jugoslovanskimi emigrantskimi skupinami.
II. SEKTOR
• Delo drugega sektorja je bila organizacija in koordinacija dela SDV
glede zbiranja informacij o delovanju vzhodnih obveščevalnih služb
prek centrov v zamejstvu in emigraciji. Bil je odgovoren za spremljanje vzhodnih diplomatskih ter drugih misij v SFRJ. V veliki meri so se
posvečali obveščevalnemu delu Sovjetske zveze in Madžarske. Pri tem
je sodeloval tudi pri vzdrževanju tehničnih sredstev v tujini za namene
učinkovitejšega izvrševanja nalog.
• Prav tako je organiziral in koordiniral zbiranje podatkov o tajni in
organizirani "sovražni dejavnosti" skupin in posameznikov iz vrst emigracije, ki so prišli na območje SR Slovenije.
• V okviru drugega sektorja sta delovali dve skupini (grupi): grupa za
operativno delo proti obveščevalnim službam ZSSR in ostalih vzhodno
evropskih držav (razen Madžarske) in grupa za operativno delo proti
obveščevalnim službam Madžarske.73
Tudi II. sektor je deloval kot protiobveščevalen oddelek, le da je bil njegov fokus usmerjen v nadzorovanje obveščevalno-varnostnih služb vzhodnih
držav Evrope (predvsem Sovjetske zveze in Madžarske). Pri tem je spremljal njihovo (potencialno) delovanje na ozemlju SR Slovenije.
III. SEKTOR
• Pristojen je bil in odgovarjal je za zbiranje podatkov o t. i. notranjem in
72

73

ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–1, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
v Službi državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta I. b – 27/2,
8. 10. 1969, str. 2–3.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–1, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
v Službi državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta I.b – 27/2, 8.
10. 1969, str. 3–4.
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zunanjem sovražniku (slovensko zamejstvo in emigracija).
Prepoznaval in sledil je avtorjem in razpečevalcem takrat ilegalnega
tiska, parol, anonimk ipd. ter preprečeval takšno dejavnost.
Skupaj s IV. sektorjem SDV, Službo JV in Službo varnosti JLA je bil odgovoren za naloge, ki jih je predpisovala 8. točka pravil SDV.
Skupaj s službo JV je bdel nad organizatorji hujših javnih neredov, ki so
imeli za posledico politično in/ali materialno škodo.
Odgovoren je bil za razvoj sistema zaščite in t. i. družbene samozaščite.
V tem okviru je sodeloval z drugimi sorodnimi domačimi institucijami.
Za realizacijo dela je bil odgovoren vodja sektorja. Sektor je bil sistematiziran v štiri skupine (grupe): sovražni pojavi, sovražno delovanje
"klera", zavarovanje določenih državnih in političnih voditeljev in
razvoj ter izvajanje sistema zaščite ter operativno delo proti sovražnemu delu skupin iz vrst slovenske emigracije. Odgovornost za realizacijo
dela posamezni skupin so prevzeli vodje skupin.74

Glede na opis nalog v pravilniku vidimo, da je bil III. sektor zadolžen za boj
proti "notranjemu sovražniku" in slovenski emigraciji. V praksi je to pomenilo,
da se je ukvarjal z lociranjem in nadzorovanjem potencialnih sovražnikov znotraj republike, ki so delovali proti oblastem SFRJ. Njegova četrta grupa pa je bila
zadolžena za varovanje določenih državnih in političnih voditeljev in za razvoj
ter izvajanje sistema zaščite.
IV. SEKTOR
• Primarno je bil odgovoren za organizacijo in izvrševanje naslednjih
stalnih operativnih nalog: nadzorovanje jugoslovanskih in/ali tujih
državljanov, ki bodisi so nameravali bodisi so delovali proti ustavnemu
redu SFRJ. Operacije je organiziral in izvrševal samostojno ali v sodelovanju z za to pristojnim drugimi sektorji. O uspešnosti oz. neuspešnosti
operacij je poročal pristojnim sektorjem.
• Vpet je bil v varovanje izbranih državnih in/ali političnih voditeljev.
• V okviru sektorja so z državljani, ki so želeli posredovati informacije, ki
so bile v interesu SDV, opravljali t. i. informativne razgovore.
• Za realizacijo dela je bil odgovoren vodja sektorja. Sektor je bil sistematiziran v treh skupinah (grupah): permanentna služba, informativno-akcijska grupa in IV/3 sledilska grupa. Odgovornost za realizacijo dela
posameznih skupin so prevzeli vodje grup.75
74
75

Prav tam, str. 4–5.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–1, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
v Službi državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta I.b – 27/2, 8.
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Kot je omenjeno v opisu nalog IV. sektorja, je bil ta med drugim zadolžen za
opravljanje informativnih razgovorov z državljani. Primer delovanja IV. sektorja je uradni zaznamek s 6. oktobra 1971, ki govori o razgovoru z državljanom
SFRJ. Od njega so dobili informacije v zvezi z obiskom komisije mednarodne
banke za razvoj, ki so jo sestavljali britanski eksperti, ki so se v septembru mudili
pri Združenem železniškem transportnem podjetju v Ljubljani. Informacije z
razgovora so posredovali za to pristojnemu I. sektorju.76
V. SEKTOR
• Primarno je bil odgovoren za poročanje o osebah, pojavih, metodah,
oblikah, sredstvih in objektih, povezanimi s tajnim in organiziranim
delovanjem zoper ustavno ureditev SR Slovenije in SFRJ, sekundarno
za poročanje o ukrepih za zaščito in družbeno samozaščito.
• Skrbel je za statistično obdelavo, dokumentiranje in arhiviranje informacij.77
• Skladno s pristojnostmi je sodeloval s VII. sektorjem SDV, z drugimi
službami RSNZ, obveščevalno-varnostnimi službami drugih jugoslovanskih republik ter izbranimi zunanjimi institucijami.
• Skrbel je za naloge, ki so zadevale dokumentacijsko, statistično in analitično poročanje. V skladu s tem je vodil registre in kartoteke. V okviru
tega sektorja je nastala tudi na 204 straneh razdelana analiza z naslovom Slovenska politična emigracija: Organizacijska struktura glede
na politično doktrinarne pozicije in njihovo evolucijo v emigraciji, ki se
manifestira v njihovem tisku; metode in sredstva delovanja ter prisotnost med Slovenci z 29. oktobra 1971.
• Skrbel je za strojno, metodološko in strokovno ustrezno obdelavo
podatkov.

76

77

10. 1969, str. 4–5.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2550, RTZ: 158, Uradni zaznamek, 6. 10. 1971, str. 1 (paginacija dokumenta 70).
Ob izdelavi "Zakona o arhivih, arhivskem gradivu in arhivskem svetu Slovenije" leta 1965 je deveti
člen določal, da ob Republiškem sekretariatu za obrambo in CK ZKS RSNZ po zakonu samostojno
opravlja na ozemlju SR Slovenije službo varstva arhivskega gradiva za svoj delokrog. V skladu s stališči
komisije Izvršnega sveta za reševanje sistemskih in organizacijskih vprašanj v organih za notranje
zadeve v SRS je bila konec leta 1966 izvršena koncentracija arhivskega gradiva vseh bivših organizacijskih enot SDV v Sloveniji v enoten arhivski fond Službe državne varnosti pri RSNZ v Ljubljani. Na
podlagi na novo opredeljene vloge in nalog SDV je komisija Izvršnega sveta glede arhivskega gradiva
zavzela stališče, da je treba arhivsko gradivo ločiti od tekoče dokumentacije in ga urediti po načelih
sodobne arhivistike, s tem da se oddvoji za uničenje gradivo iz tistih področij, na katerih SDV v bodoče
ne bo delala, oziroma odstopi zunanjim institucijam, če ima splošno arhivsko vrednost, ter predpiše
postopek za uporabo tega gradiva. Glede na ta stališča je bila v januarju 1967 izvršena administrativno tehnična združitev gradiva SDV v stavbi RSNZ v Ljubljani (Uradna spletna stran Arhiva Republike
Slovenije, fond SI AS 1931 RSNZ, http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27578, pridobljeno: 20. 11.
2019).
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 dgovoren je bil za evidenco in varovanje vsega arhivskega gradiva
O
znotraj SDV.
V domeni operativno-tehničnih sredstev je skrbel za njihovo organizacijo in uporabo, ter vodil tozadevno evidenco.
Za realizacijo dela je bil odgovoren vodja sektorja. Sektor je bil sistematiziran v štiri skupine (grupe): grupa za analitiko, grupa za dokumentacijo in statistiko, grupa za arhiv in grupa za dokumentacijo izsledkov
operativno-tehničnih sredstev. Odgovornost za realizacijo dela posameznih skupin so prevzeli vodje grup.78

V. sektor je bil sodeč po opisu nalog v pravilniku evidentno tehnični oddelek,
ki se je ukvarjal s poročanjem o pojavih, metodah, oblikah, sredstvih, objektih in
vključenih osebah, ki so bila v nasprotju z režimom SFRJ. Ob poročanju je tudi
formiral in vodil registre ter kartoteke in skrbel za hrambo arhivskega gradiva.
VI. SEKTOR
• Pristojen je bil za razvoj, nakup in vzdrževanje sredstev za prisluškovanje (radio in radijske zveze), opazovanje, še zlasti s fotografiranjem,
sledenje itn. na eni strani, ter od te skupine različnih sredstev kemične,
mehanične, elektronske in/ali pirotehnične narave na drugi.
• Zaposlene pri SDV je seznanjal z in uril v uporabi tehničnih sredstev.
• Spremljal je in sistematično analiziral tehnična sredstva in siceršnjo
opremo tujih obveščevalnih služb. Tozadevno je razvijal varnostne
mehanizme.
• Skladno s pristojnostmi je sodeloval s VII. sektorjem SDV, z drugimi
službami RSNZ, obveščevalno-varnostnimi službami drugih jugoslovanskih republik ter izbranimi zunanjimi institucijami.
• Za realizacijo dela je bil odgovoren vodja sektorja. Iz pravilnika ni moč
razbrati, da bi bil sektor sistematiziran v posamezne grupe. Poudarjena
je razčlemba dela na timsko in individualno.79
Na podlagi pravilnika ugotavljamo, da je VI. sektor skrbel za to, da so bili
tehnična sredstva in dosežki SDV na sprejemljivi tehnično-tehnološki ravni za
obveščevalno-varnostne službe. Njegova naloga je tako bila, da omogoči, da
ima SDV na razpolago čim primernejše tehnične pripomočke, ki bi olajšali in
izboljšali kakovost nadzorovanja.

78

79

ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–1, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
v Službi državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta I. b – 27/2,
8. 10. 1969, str. 7–8.
Prav tam, str. 8–9.
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VII. SEKTOR
• 
Odgovoren je bil za administrativno-tehnična opravila (strojepisje,
registratura ipd.).
• S prevajanjem je sodeloval pri zahtevnih procesih zbiranja in še zlasti
interpretiranja informacij o tujih obveščevalnih službah na eni in slovenski emigraciji in slovenskem zamejstvu na drugi strani.
• Skrbel je za šifriranje in bil pri tem odgovoren za specialni teleprinterski promet.80
• Skupaj s kadrovsko službo RSNZ je skrbel za programiranje ter izvrševal naloge, povezane s sistematizacijo in kadrovanjem.
• Za realizacijo dela je bil odgovoren vodja sektorja. Podobno, kot velja
za VI. sektor, iz pravilnika ni moč razbrati, da bi bil VII. sektor sistematiziran v posamezne skupine (grupe).81
S pravilnikom z 8. oktobra 1969 je bilo sistematiziranih 278 delovnih mest;
pred tem jih je bilo v osnutku navedenih 259. SDV je do takrat imela izpostave
v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, Novi Gorici in Novem mestu, prvič pa je omenjena izpostava v Murski Soboti.
Leta 1969 je bil s sprejetjem novega pravilnika o organizaciji in sistematizaciji tako tudi zaključen formalni del t. i. druge faze reorganizacije SDV. Ta z
novim pravilnikom ni več temeljila na operativnem delu, ampak na principu
takrat sodobnih "dokumentalistike in analitike". V letnem poročilu82 RSNZ za
leto 1969 so ocenili, da so omejene kadrovske zmožnosti izdatno vplivale na
realizacijo krepitve svoje analitično-tehnične veje. Iz letnega poročila je razvidno, da so imeli precejšnje težave s kadrovanjem; "visoko kvalificiranih strokovnjakov", potrebnih za tovrstno delo, kljub obljubljenemu pospešenemu
strokovnemu usposabljanju namreč niso pritegnili.83
V naslednjem letu (1970)84 je bil izdan nov Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v SDV pri republiškem sekretariatu za notranje zade-

80

81

82

83

84

Podatek o tem, ali je bil odgovoren tudi za prestrezanje in dešifriranje sporočil, v dokumentu ni naveden.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1213, G–20–1, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
v Službi državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta I. b – 27/2,
8. 10. 1969, str. 9.
RSNZ je vsako leto izdal poročilo za tekoče leto, v katerem je obravnaval delo posamičnih notranjih
organov in pomembnejše tozadevne problematike.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1463, A–13–1, Poročilo RSNZ za leto 1969, neznana kraj in datum, str.
82.
Med arhivskim gradivom v letu 1970 se najde tudi osnutek Pravilnika o organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest v SDV pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve (ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e.
1212, G-10-2, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v SDV pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, leto 1979, str. 1–13 (paginacija dokumenta 143–155)).
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ve.85 Ohranjen je prepis dokumenta, ki je nastal 22. decembra 1970 in je v veljavo stopil 1. januarja 1971. Z njim je bil dodan še osmi sektor.
VIII. SEKTOR
• Ob tem, da je skrbel za stike s predstavniki zunanjih institucij, je bil skupaj s VI. sektorjem zadolžen za organiziranje in izvajanje opravil vezanih na operativne priprave in varovanje.
• Organiziral in dokumentiral je izsledke tehničnih sredstev.
• Vodil je evidenco o uporabi tehničnih sredstev ter izvrševal predpisana
dokumentacijska opravila.
• Ažurno je poročal o redni in izredni uporabi ter rezultatih tehničnih
sredstev.
• Na različnih področjih je sodeloval s posamezniki iz drugih sektorjev
na eni strani, na drugi pa v izjemnih primerih tudi z zunanjimi institucijami. Slednje so zapovedovala posebna navodila.
• Sektor je bil sistematiziran v treh skupinah (grupah). Za realizacijo dela
je bil odgovoren vodja sektorja. Odgovornost za realizacijo dela posameznih skupin so prevzeli vodje grup.86
S tem, ko so SDV dodali še osmi sektor, se je razmerje med tehničnimi
in operativnimi oddelki spremenilo na 1:1. Sklepati gre, da je bil VIII. sektor
dodan, da bi razbremenil VI. sektor in mu pomagal pri delu. V analizi opisov
nalog VI. sektorja v pravilniku iz 8. oktobra 1969 in 22. decembra 1970 smo
ugotovili, da so vidne precejšnje spremembe pri opisih posameznih zadolžitev,
vendar sistematična analiza pokaže, da so zadolžitve po strukturi ostale več ali
manj nespremenjene. Primerjava kaže na to, da so opisi nalog posameznih sektorjev v pravilnikih iz leta 1969 bolj specifični. Kot primer: pri točki b VI. sektorja v pravilniku 1970 je zapisano, da: "proučuje tehnična sredstva in dosežke
tujih obveščevalnih služb", v pravilniku iz leta 1969 pa je pri točki b VI. sektorja
dodano še na katerih področjih.
Skozi sistematično analizo besedila pravilnikov o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v SDV pri RSNZ iz 8. oktobra 1969 in 22. decembra 1970
smo ugotovili, da so v pravilniku iz leta 1970 izpustili točko f pri opisu nalog
V. sektorja – "organizira in izvršuje izkoriščanje operativno-tehničnih sredstev
in vodi evidenco o njihovi uporabi". Prav tako je znotraj sektorja v letu 1970

85

86

Prav tam; V kazalu mape je zapisan ob pravilniku zapisan datum 21. december 1970 – na tem mestu
gre verjetno za pomoto. Prav tako v kazalu razberemo datum vpisa pravilnika, ki je 5. november 1975.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1214, G–20–4, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
v SDV pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, št. dokumenta I. b – 27/5, 22. 12. 1970, str.
1–13.
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delovala ena skupina (grupa) manj kot v letu 1969. Oboje bi lahko prešlo na
nov, osmi sektor – ker pa grupe znotraj sektorjev v pravilniku iz leta 1970 niso
poimenovane, tega ne moremo zapisati z gotovostjo. O preobremenjenosti
V. sektorja priča tudi nova točka f pri opisu nalog sektorja III., ki so jo dodali
v pravilniku iz leta 1970, in sicer: "Sodeluje s V. sektorjem pri informativnem
spremljanju emigrantskega tiska in določenih glasil, ki so zanimiva s stališča
organiziranja in usmerjanja dela SDV". V glavnem so naloge prvih šestih sektorjev z manjšimi spremembami ostale enake, kot so bile v pravilniku iz 8. oktobra 1969. Najvidnejša razlika je, da je ob sektorjih zapisano le število grup, ki
so delovale znotraj njega, te pa niso več poimenovane. Kot že omenjeno, to
predstavlja težavo predvsem pri sektorju V. Znotraj tega sektorja je v letu 1969
delovalo pet grup, v letu 1970 pa le štiri. Ker v pravilniku 1970 grupe niso poimenovane, ni jasno, katera je bila izločena.
Izpostave SDV na Slovenskem so ostale take kot v prejšnjem pravilniku.
Sistematiziranih je bilo 380 delovnih mest. V pravilniku je posebej izpostavljeno, da so se pomembnejša delovna mesta, kot so načelnik, pomočnik načelnika, svetovalec, upravitelj vojnega načrta, vodja sektorja, vodja izpostave, vodja
grupe, višji inšpektor I, tehnik – operativec I in II, dokumentarist TS in PK ter
šifrer I in II, zasedala brez razpisa.87 Iz letnega poročila RSNZ za leto 1970 je
razvidno, da so se še naprej prizadevali za višje kvalificiran kader. Ob tem so
napore še zlasti usmerjali v tehnično modernizacijo.88
Med letoma 1970 in 1975 sta izšla še dva pravilnika, ki sta prinesla spremembe v organizaciji SDV, vendar sta sledila temeljem, ki so bili postavljeni v
pravilnikih konec šestdesetih let. Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji SDV
iz 29. junija 1972, s katerim je prenehal veljati pravilnik z dne 22. decembra
1970, je prinesel novosti v nalogah prvih dveh sektorjev SDV. I. sektor je bil
zadolžen za spremljanje delovanja zahodnih in vzhodnih obveščevalnih služb,
II. sektor pa za spremljanje slovenske emigracije in njenih zvez v državi, zamejstvu, med zdomci in povratniki. Naloge III. sektorja so, z izjemo slovenske emigracije, ki je sedaj spadala pod II. sektor, ostale enake. Prav tako so bolj ali manj
nespremenjene ostale naloge IV., V. in VI. sektorja. Nove naloge je dobil tudi VII.
sektor, ki je bil ob prevajalskih opravilih in šifriranju od takrat dalje zadolžen
še za delo na področju kadrovskih in personalnih zadev ter strokovne vzgoje
delavcev, pripravnikov in štipendistov SDV. Skrbel je še za opravila s področja
organizacije, sistematizacije in finančnih zadev službe ter za enoten sistem in
izvrševanje administrativno-tehničnih opravil službe in funkcioniranje glavne pisarne. Vloga VIII. sektorja je ostala podobna, skrbel je za dokumentira87
88

Prav tam, str. 9–13.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1463, A–13–1, Poročilo RSNZ za leto 1970, neznana kraj in datum, str.
14–16.
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nje izsledkov tehničnih sredstev.89 Pravilnik iz leta 1972 je tako prinesel velike
spremembe predvsem v prvih dveh sektorjih SDV, pa tudi v VII. sektorju. V tem
letu sta se I. in II. sektor prejšnje organizacije združila v I. sektor. Če se je s problematiko slovenske emigracije in njenimi vezami prej med drugim ukvarjal III.
sektor SDV, pa je bil v letu 1972 za to zadolžen svoj sektor – II. sektor. Naslednji
pravilnik o notranji organizaciji SDV, ki je nastal 24. decembra 1975, veljal pa je
od 1. julija 1975, je konstruiran povsem drugače, kot so bili pravilniki pred njim,
saj je bistveno daljši. Z njim so prenehal veljati omenjeni pravilnik iz 29. junija
1972 in njegove dopolnitve: 29. novembra 1972, 24. januarja 1973, 21. septembra 1973 in 1. maja 1974. Pod 1. točko so zapisane organizacijske enote SDV,
in sicer: I. oddelek za notranje področje, II. oddelek za zunanje področje, III.
oddelek za protiobveščevalno zaščito, V. oddelek za informatiko, VI. oddelek za
operativno tehniko, VII. oddelek za protipsihološko dejavnost in VII. oddelek
za dokumentiranje. V naslednjih točkah so opisane naloge teh oddelkov.90 Na
tem mestu pa se postavi vprašanje, zakaj pravilnik ne omenja sektorja IV.
Nov pravilnik Določam notranjo organizacijo in sistemizacijo del in nalog
v upravi Službe državne varnosti91 je v veljavo stopil 1. januarja 1980. Z njim
so prenehali veljati pravilnik s 24. decembra 1975 in njegove dopolnitve s 30.
aprila 1976, z 10. oktobra 1976, s 6. decembra 1977, z 10. marca 1978 in s 5.
decembra 1979. Nov pravilnik (1980) je predvidel naslednjo organizacijsko
shemo SDV: I. a načelstvo uprave, I. oddelek za notranje področje, II. oddelek
za zunanje področje, III. oddelek za protiobveščevalno zaščito, V. oddelek za
dokumentacijo in arhiv, VI. oddelek za operativno tehniko, VIII. oddelek za
dokumentiranje izdelkov TS. 92
6. januarja 1983 je v veljavo stopil pravilnik Določam notranjo organizacijo in sistematizacijo del in nalog v upravi Službe državne varnosti.93 Z njim je
prenehal veljati pravilnik iz leta 1980 in njegove dopolnitve s 6. maja 1980 in
27. junija 1980. V njem je bila določena sledeča organizacijska shema: Načelstvo uprave, I. Oddelek – notranje področje, II. Oddelek – zunanje področje –
zahod, III. Oddelek – KO zavarovanje in protiobveščevalna zaščita, IV. Oddelek
– zunanje področje – vzhod, V. Oddelek – dokumentacija in arhiv, VI. Oddelek

89

90

91

92
93

ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v službi državne
varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve SR Slovenije, št. I.b–z–17/5), 29. 6. 1972, str.
1–11.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2314 (mikrofilmi, dalje m. f.), Določam notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v USDV RSNZ SRS, št. Ia–Z–258/75, 1975, str. 1–5.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2314, m. f., Določam notranjo organizacijo in sistematizacijo del in
nalog v upravi Službe državne varnosti, št. Z-22/7-80, 10. 1. 1980, str. 1–18.
Prav tam.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2314, m. f., Določam notranjo organizacijo in sistematizacijo del in
nalog v upravi Službe državne varnosti (1983), št. Ia–Z-22/1-83, 6. januar 1983, str. 1–39.
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Izsek Pravilnika o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Službi državne varnosti pri republiškem
sekretariatu za notranje zadeve iz decembra leta 1975, podpisan s strani republiškega sekretarja za
notranje zadeve Marjana Orožna (ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Določam notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v USDV RSNZ SRS, št. Ia–Z–258/75, 1975).

– operativna tehnika, VIII. Oddelek – dokumentiranje izsledkov TS, X. Oddelek – analitika.94 Takšna razdelitev in poimenovanje sektorjev sta bili določeni
tudi v pravilniku Določam notranjo organizacijo in sistematizacijo del in nalog
v upravi Službe državne varnosti95, ki je nastal 14. januarja 1986, v veljavi pa naj
bi bil že od 1. januarja. Z njim je prenehal delovati pravilnik s 6. januarja 1983.96
S prikazom pravilnikov, ki so izšli med letoma 1970 in 1986, smo želeli
ponazoriti, da je do sprememb v ustroju SDV vsekakor prihajalo tudi po letu
1970, vendar so bili temelji zanj postavljeni v obravnavanem obdobju (1966–
1970).

Sklep
V pričujoči študiji so avtorji s sodobnimi zgodovinopisnimi prijemi (z digitiziranimi dokumenti, s transkripcijo in z različnimi modeli obdelave besedila)
na podlagi relevantnih arhivskih dokumentov analizirali in sintetizirali ustroj

94
95

96

Prav tam.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2314, m. f., Določam notranjo organizacijo in sistematizacijo del in
nalog v upravi Službe državne varnosti, št. I. a-Z-22/13-86, 14. januar 1986, str. 1–37 (paginacija
dokumenta: 6–42).
Prav tam.
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SDV na Slovenskem v drugi polovici šestdesetih let 20. stol. Pregled že obstoječe znanstvene literature in sistematična primerjalna analiza ohranjenih pravilnikov o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v SDV pri RSNZ do leta
1970 iz Arhiva Republike Slovenije sta pokazala, da je bila "pobrionska" tajna
politična policija na Slovenskem odtlej formulirana kot "samostojna strokovna
služba, brez izvršilnih funkcij pri RSNZ, ki opravlja zadeve s področja državne
varnosti v skladu z zakonitimi predpisi". Zakonsko je bila SDV na Slovenskem
še zmeraj vezana na zvezno službo, ki je usklajevala delo na območju celotne
Jugoslavije, a je delovala kot samostojna služba, medtem ko so bile pristojnosti
zvezne službe zmanjšane. S tem se je zaključila t. i. prva faza njene preobrazbe. Z v prispevku podrobneje analizirano t. i. drugo fazo preobrazbe SDV, ki se
je formalno zaključila leta 1969, so bili zapovedani nov ustroj, sistematizacija
delovnih mest, opredelitev delovnih mest ter medsebojnih odnosov z zvezno
SDV, s Službo JV in Službo varnosti v JLA.
Tako je bilo v začetku leta 1967 sestavljenih več dokumentov, ki so se nanašali na novo organizacijo SDV. V dokumentu Organizacija in sistematizacija
delovnih mest službe državne varnosti v SR Sloveniji, datiran z 18. majem 1967 s
strani RSNZ, je zabeleženo, da je SDV SRS razdeljena na tri organizacijske enote
– Upravo SDV, Sektor za operativne posle in Sektor za operativno tehnične
posle. Med poglavitnejšimi dokumenti pa sta najzgodnejši identificiran pravilnik o ustroju SDV, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji Službe državne
varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve s 1. julija 1967, ki ga
je na podlagi 32. člena republiškega "Zakona o notranjih zadevah" izdal republiški sekretar za notranje zadeve SRS po predhodnem mnenju sveta delovne
skupnosti SDV, in nekaj mesecev kasneje, 23. decembra 1967, izdan Pravilnik
o dopolnitvi in spremembi pravilnika o organizaciji službe državne varnosti pri
republiškem sekretariatu za notranje zadeve. Na podlagi omenjenih dokumentov je SDV počasi dobivala novo strukturno obliko, čeprav je bil ustroj SDV še v
povojih, predvsem zaradi finančnih in kadrovskih težav. Decembrski pravilnik
iz leta 1967 je bil razveljavljen 2 leti kasneje, natančneje 26. februarja 1969, ko
je v veljavo stopil nov Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji službe državne
varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve. Z nastopom Pravilnika o organizaciji in sistematizaciji Službe državne varnosti (1. novembra 1969)
je bila SDV razdeljena na osem organizacijskih enot – načelstvo SDV in sedem
sektorjev.
Analizirani prvi štirje sektorji SDV po vpeljanih "pobrionskih" pravilnikih
so se ukvarjali s spremljanjem, z nadzorovanjem in vohunjenjem. Prvi in drugi
sektor sta bila zadolžena za protiobveščevalno dejavnost, v sklopu česar sta
nadzorovala delovanje tujih obveščevalno-varnostnih služb in njihovih predstavnikov, predvsem na ozemlju SR Slovenije. Za razliko od prvih dveh sektorjev, ki sta se ukvarjala s preprečevanjem zunanjih "nevarnih elementov", sta se
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tretji in četrti sektor pretežno ukvarjala s preprečevanjem "notranjih sovražnih
elementov". Tretji sektor se je ukvarjal specifično s spremljanjem lastnih državljanov, ki so bili vsaj potencialno nevarni za režim SFRJ, tako znotraj države
kot tudi v emigraciji in zamejstvu. Zelo pomembno vlogo je odigral četrti sektor, ki se je ukvarjal z nadzorovanjem oseb (domačih in tujih), predvsem, ker je
opravljal informativne razgovore z državljani. Sodeloval je tudi pri zavarovanju
določenih državnih in političnih voditeljev. Preostali sektorji (V., VI., VII.) so bili
tehnične narave. Peti sektor se je ukvarjal z analiziranjem in obdelavo podatkov
ter s statistiko. Zadolžen je bil tudi za varno hrambo gradiva in vodenje evidenc.
Šesti sektor je bil zadolžen za tehnične izboljšave SDV. Sedmi sektor je skrbel za
izvrševanje administrativno-tehničnih opravil. Leta 1970 so dodali še osmi sektor, ki je bil prav tako tehnične narave in v pomoč predvsem šestemu sektorju.
Ustroj SDV na Slovenskem, kot je bil postavljen konec šestdesetih let 20.
stol., je predstavljal hrbtenico za kasnejše reorganizacije oz. dopolnitve v tej
študiji naslovljenih preoblikovanj, vse do leta 1990, ko je služba izgubila velik
del svoje mreže sodelavcev in bila nato ob osamosvojitvi Slovenije ukinjena.

Ana Šela, David Hazemali and Tadeja Melanšek
THE ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE STATE SECURITY
SERVICE IN THE SLOVENIAN LANDS IN THE SECOND HALF
OF THE 1960s

SUMMARY
The secret political police in the Slovenian Lands, the State Security Service
(SDV), functioned as an autonomous source of power, and as such, helped
shape the fate of the Slovenian nation. Its predecessor, the Security and Intelligence Service (VOS), was formed in Slovenian lands in 1941, during World
War II. In the following years, the then single-party totalitarian Yugoslav regime implemented several restructurings of the service. In 1944, the VOS was a
part of the Department of the Interior of the Slovenian National Liberation
Committee. On May 13, 1944, the Department for People's Protection (Ozna)
was established at the Commissariat for National Defence of the National
Committee for the Liberation of Yugoslavia. With the arrival of the Constitu-
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tion of the Federal People's Republic of Yugoslavia (FLRJ) on March 13, 1946,
the Ozna was restructured: from the first, second, and fourth departments, the
State Security Administration was formed under the auspices of the Ministry
of the Interior (UDB, more commonly referred to as Udba). In 1952, the Udba
was transformed from a military into civilian service and operated as such until
the dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRJ). A major
restructuring of the Udba occurred in the mid-1960s, following the IV (Brioni)
Plenum of the Central Committee of the League of Communists of Yugoslavia
(CK ZKJ). In the said restructuring, its Slovenian republican branch was renamed the State Security Service (SDV). The two-phase restructuring of the Slovenian secret political police was authorized by the Commission of the Executive
Council of the Assembly of the Socialist Republic of Slovenia, shortly after the
Brioni Plenum.
The first phase focused on the adaptation of the work area of the Service.
The second phase unfolded at the beginning of 1967 and aimed at the rapid
establishment of the organizational structure of the Service, systematization of
jobs and work area, and defining and authorizing of relations with the Federal
State Security Service, the Public Security Service (JV) and the Security Service
of the Yugoslav People's Army (JLA). Thus, at the beginning of 1967, several
documents were drawn up relating to the new organizational structure of the
SDV. The most important of these are the earliest identified regulations on
the organizational structure of the SDV. The earliest identified is the Regulation on the Organization and Systematization of the State Security Service of
the Republican Secretariat for Internal Affairs (Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji Službe državne varnosti pri Republiškem sekretariatu za notranje
zadeve), dated July 1, 1967. It was issued by the Republican Secretary for Internal Affairs based on Article 32 of the republican Internal Affairs Act ("Zakon o
notranjih zadevah"), following the preliminary opinion of the Worker's Community Council of the SDV. A few months later, on December 23, 1967, a new
regulation was issued to supplement and amend the Regulation from July 1st:
The Regulation on the Supplementation and Amendment of the Regulation
on the Organization and Systematization of the State Security Service of the
Republican Secretariat for Internal Affairs (Pravilnik o dopolnitvi in spremembi
pravilnika o organizaciji službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve). Based on these documents, the SDV's organizational
structure and operations capacity were slowly getting restructured. The organizational structure changes progressed at a noticeably slow pace, mainly due
to financial and personnel problems. The December Regulation of 1967 was
repealed 2 years later, on February 26, 1969, when the new Regulation on the
Organization and Systematization of the State Security Service of the Republican Secretariat for Internal Affairs (Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji
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službe državne varnosti pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve)
entered into force. With the implementation of the Regulation on the Organization and Systematization of the State Security Service (Pravilnika o organizaciji in sistematizaciji Službe državne varnosti) in November 1969, the SDV
was divided into eight organizational units – the SDV headquarters and seven
departments.
The first department acted as the counterintelligence unit, focusing on
Western intelligence; the second performed a similar function but focused on
monitoring Eastern European intelligence; the third was charged with monitoring the "internal enemy" and Slovenian emigration; the fourth conducted
mainly informative interviews with citizens; the fifth was considered a technical department the responsibility of which was to report on phenomena,
methods, forms, objects, facilities and persons who behaved or functioned
declaratively or demonstrably against the regime; the sixth made it possible
for the SDV to have adequate technical equipment at its disposal; the seventh
was in charge of administrative and technical tasks and encryption. In 1980, an
eight department was formed; it relieved the sixth, assisting in the operations
preparation, the securing, organizing and documenting the results of technical
assets, and was also responsible for reporting on the use and results of technical means.
The systematically analyzed restructurings of the SDV point out that the
organizational structure, which was established in 1967 and modified and
enlarged in 1969, functioned as the structural and operational foundation
on which the secret political police in the Slovenian lands operated until the
break-up of Yugoslavia.
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V prispevku so na podlagi analize izbranega ohranjenega gradiva, ki ga hrani
Arhiv Republike Slovenije, prikazane "samoevalvacije" slovenske Službe državne
varnosti (SDV) glede spremljanja delovanja britanskih obveščevalnih služb na
območju Socialistične republike Slovenije v obdobju od šestdesetih do poznih
osemdesetih let. Avtorji so analizirali tista poročila službe, ki predstavljajo
poročanje o lastnem delovanju in bi jih kot take lahko označili kot ocene o (ne)
uspešnosti pri nadzoru britanskih diplomatov, medijev in državljanov, ki so bili
v Sloveniji na obisku, ter slovenske/jugoslovanske emigracije v Veliki Britaniji.
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Uvod1
V obdobju po drugi svetovni vojni, v času političnih napetostih hladne vojne,
se je vloga obveščevalne dejavnosti po vsem svetu dodatno povečala. V zgodovini povojne Jugoslavije je tako velik pečat pustila tudi njena varnostno-obveščevalna služba oz. tajna politična policija, ki je skozi razna obdobja
nosila različna imena. Pri tem moramo najprej omeniti medvojno Varnostno-obveščevalno službo Osvobodilne fronte slovenskega naroda – VOS OF,
ki jo je Centralni komite Komunistične partije Slovenije ustanovil 15. avgusta 1941. Dne 19. februarja 1944 jo je vrhovni predstavniški in zakonodajni
organ slovenskega partizanskega gibanja Slovenski narodnoosvobodilni svet
– SNOS ukinil ter ustanovil Odsek za notranje zadeve.2 Kmalu za tem je bila
13. maja 1944 z navodilom vrhovnega voditelja vsejugoslovanskega partizanskega gibanja Josipa Broza-Tita ustanovljena nova služba, Oddelek za zaščito
naroda – OZNA.3 Marca 1946 je prišlo do reorganizacije in ustanovitve, kot
piše Ljuba Dornik Šubelj, prave politične policije, in sicer Uprave državne varnosti (UDV, bolj znane kot UDB – Služba dravne bezbednosti oz. kar UDBA)
in Uprave varnosti Jugoslavije.4 Po IV. plenumu Centralnega komiteja Zveze
komunistov Jugoslavije julija 1966, ki ga poznamo kot Brionski plenum, se je

1

2

3

4

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnih programov št. P6-0372: Slovenska identiteta in kulturna
zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti, in št. P6-0138: Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom,
ter raziskovalnih projektov št. J7-8283: Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje
osebne in družbene svobode, in št. J6-9354: Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in
države, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Milan Gombač, "Kratek pregled razvoja Varnostno-obveščevalne službe Osvobodilne fronte", v:
Zaščita narodnoosvobodilnega boja, ur. Zdenka-Marjeta Kidrič, Edo-Štefan Brajnik, Vladimir-Ivo
Svetina, Slava-Mira Mihevc in Milan Gombač (Ljubljana, 1979), str. 29 in 48 (dalje: Gombač, "Kratek
pregled razvoja Varnostno-obveščevalne službe Osvobodilne fronte"); Zbornik fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941–1944, ur. Jože Štok-Korotan (Ljubljana, 1984),
str. 16, 61 in 196; Irena Mrvič, "Obveščevalno varnostna služba OF", v: Slovenski upor 1941, ur. Ferdo
Gestrin, Bogo Grafenauer in Janko Pleterski (Ljubljana, 1991), str. 271; Ljuba Dornik Šubelj, Oddelek
za zaščito naroda za Slovenijo (Ljubljana, 1999), str. 8 (dalje: Dornik Šubelj, Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo); Ljuba Dornik Šubelj, "Navodila varnostnim organom", v: Lovro Šturm, Ljuba Dornik
Šubelj in Pavle Čelik, Navodila za delo varnostnih organov v SR Sloveniji (Ljubljana, 2003), str. 15–16
(dalje: Dornik Šubelj, "Navodila varnostnim organom"); Ljuba Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti 1944–46 (Ljubljana, 2013), str. 17, 23 in 447–448 (dalje: Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti
1944–46).
Gombač, "Kratek pregled razvoja Varnostno-obveščevalne službe Osvobodilne fronte", str. 48–49;
Zoran Hudales, "Varnostne službe po ustanovitvi Odseka za notranje zadeve pri predsedstvu SNOS",
v: Zaščita narodnoosvobodilnega boja, ur. Zdenka-Marjeta Kidrič, Edo-Štefan Brajnik, Vladimir-Ivo
Svetina, Slava-Mira Mihevc in Milan Gombač (Ljubljana, 1979), str. 77; Iz arhivov slovenske politične
policije, ur. Jože Pučnik (Ljubljana, 1996), str. 25 (dalje: Iz arhivov slovenske politične policije); Dornik
Šubelj, Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo, str. 48 in 51; Dornik Šubelj, "Navodila varnostnim organom", str. 16–17; Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti 1944–46, str. 9, 23 in 25.
Dornik Šubelj, "Navodila varnostnim organom", str. 18 in 20; Dornik Šubelj, Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo, str. 23, 55, 80, 282, 324 in 431.
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začela ponovna reorganizacija, ko je UDV zamenjala Služba državne varnosti
(SDV).5
S časovno oddaljenostjo od bivšega režima se je na Slovenskem povečalo število znanstvenih in strokovnih (ter nestrokovnih) del, ki obravnavajo ta
vidik povojne slovenske in širše jugoslovanske zgodovine. Omenimo lahko vsaj
znanstvene objave, kako je SDV spremljala "domače" oporečnike, in sicer krog
Nove revije,6 pa zamejce, na primer vodilne tržaške revije Zaliv,7 kot tudi posameznike v emigraciji oziroma zdomstvu, in sicer Branka Pistivška,8 Mirka Javornika9 in Cirila Žebota.10 Svoj doprinos k temu je gotovo prinesla dostopnost
arhivskega gradiva o obveščevalnih službah na Slovenskem, ki ga hrani Arhiv
Republike Slovenije. Problematičnost dostopa do tovrstnih primarnih virov –
zaradi varovanja občutljivih osebnih podatkov ter varovanja podatkov, ki bi
lahko bili pomembni za zagotavljanje nacionalnih interesov sedanje države
– so nekateri arhivisti in obenem zgodovinarji tudi že predstavili.11 Deloma je
sicer bila ta dokumentacija v raznih obdobjih po drugi svetovni vojni, predvsem ob koncu leta 1989 in na začetku leta 1990, uničena.12
Če v zgodovinopisju obstaja kar precej del, ki obravnavajo neposredne
ali posredne stike med britanskimi obveščevalnimi službami in slovenskimi
ter jugoslovanskimi komunisti in drugimi akterji na predvečer druge svetov-

5

6

7

8

9

10

11

12

Dornik Šubelj, Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo, str. 80; Dornik Šubelj, "Navodila varnostnim
organom", str. 20–21. O plenumu na Brionih Jerca Vodušek Starić, "Brionski plenum leta 1966
– ocene in njegov vpliv", v: Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988, ur. Zdenko Čepič
(Ljubljana, 2010), str. 67–88.
Ana Šela in Darko Friš, "Nova revija v primežu Službe državne varnosti", Annales, Series Historia et
Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 823–836.
Ana Šela in Mateja Matjašič Friš, "Nadzor Službe državne varnosti nad revijo Zaliv", Annales, Series
Historia et Sociologia 29, št. 4 (2019), str. 675–688.
Darko Friš in David Hazemali, "Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom Službe državne
varnosti", Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 807–822.
Tomaž Kladnik, "Mirko Javornik, kot interes Službe državne varnosti Socialistične republike Slovenije",
Acta Histriae 26, št. 1 (2018), str. 305–325.
Tamara Griesser-Pečar, "Ciril Žebot. Prizadevanje za samostojno Slovenijo", Acta Histriae 26, št. 1
(2018), str. 277–304.
Ljuba Dornik Šubelj, "Varstvo osebnih podatkov pri vpogledu v osebne dosjeje nekdanje SDV", Arhivi
30, št. 1 (2007), str. 83–87; Tadej Cankar, "Upravljanje arhivskega gradiva nekdanjih tajnih služb v
Republiki Sloveniji", Arhivi 36, št. 1 (2013), str. 45–55 (dalje: Cankar, "Upravljanje arhivskega gradiva
nekdanjih tajnih služb v Republiki Sloveniji"); Gregor Jenuš, "Varstvo občutljivih osebnih podatkov v
arhivskem gradivu nekdanje tajne politične policije – med zakonom in prakso", Arhivi 36, št. 1 (2013),
str. 57–73; Gregor Jenuš, "Varovanje občutljivih osebnih podatkov v arhivskem gradivu jugoslovanske tajne politične policije", v: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja.
Arhivi v globalni informacijski družbi. Zbornik mednarodne konference, ur. Nina Gostenčnik (Maribor,
2014), str. 31–45; Andreja Valič Zver, "Jože Pučnik: dialog z Ljubom Sircem", Acta Histriae 27, št. 2
(2019), str. 316–317.
Cankar, "Upravljanje arhivskega gradiva nekdanjih tajnih služb v Republiki Sloveniji", str. 49–50 in 53.
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ne vojne in tekom okupacije,13 nekaj objav pa je tudi za prva povojna leta, pri
čemer je kot del splošnega in že medvojnega protizahodnega sumničenja bila
značilna t. i. anglofobija,14 je spremljanje delovanja britanske obveščevalne
dejavnosti na Slovenskem od petdesetih let dalje neraziskana tema; to velja tudi
za spremljanje s strani SDV v šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih.
Zaradi tega je pričujoči prispevek skoraj v celoti pisan na podlagi analize
izbranih ohranjenih gradiv v fondu Republiškega sekretariata za notranje zadeve (RSNZ) Socialistične republike Slovenije (SRS), ki jih hrani osrednji slovenski
državni arhiv. Avtorji smo se namreč odločili, da upoštevamo predvsem tiste
dokumente, ki bi jih lahko označili kot neke vrste "samoevalvacije" slovenske
SDV glede spremljanja britanske obveščevalne dejavnosti v obdobju od šestdesetih do poznih osemdesetih let. Analizirali smo tista poročila, v katerih je
predstavljeno poročanje o lastnem delovanju in bi jih kot take lahko označili

13

14

Tone Ferenc, Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940 (Ljubljana, 1977); Elisabeth
Barker, Britanska politika prema jugoistočnoj Evropi u drugom svjetskom ratu ( Zagreb, 1978) (dalje:
Barker, Britanska politika prema jugoistočnoj Evropi); Dušan Biber, "Zavezniške in sovjetske misije
ter obveščevalne službe v NOB", Borec 43, št. 1-3 (1990), str. 77–138; Jera Vodušek Starič, "Dosje"
Mačkovšek (Ljubljana, 1994); Jerca Vodušek Starič, "Liberalni patrionizem in intransigenca leta 1941",
Prispevki za novejšo zgodovino 41, št. 2 (2001), str. 59–77; Jerca Vodušek Starič, "Boris Furlan: britanski agent ali zgolj povojna opozicija?", v: Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev. Angela Vode in
Boris Furlan, žrtvi Nagodetovega procesa, ur. Peter Vodopivec (Ljubljana, 2001), str. 160–171 (dalje:
Vodušek Starič, "Boris Furlan"); Jerca Vodušek Starič, Slovenski špijoni in SOE 1938–1942 (Ljubljana,
2002) (dalje: Vodušek Starič, Slovenski špijoni in SOE); Jerca Vodušek Starič, "The Concurrence of
Allied and Yugoslav Intelligence Aimes and Activities", The Journal of Intelligence History 5, št. 1
(2005), str. 29–44; Jerca Vodušek Starič, "Ivan Rudolf – patriot in obveščevalec", v: Ivan Rudolf . Ob
120-letnici rojstva, ur. Irena Uršič (Ljubljana, 2018), str. 65–83; Gorazd Bajc, Iz nevidnega na plan.
Slovenski primorski liberalni narodnjaki v emigraciji med drugo svetovno vojno in ozadje britanskih
misij v Sloveniji (Koper, 2002) (dalje: Bajc, Iz nevidnega na plan); Gorazd Bajc, "'Obveščevalni trikotnik': SOE, češka ilegala in Jugoslavija, 1939–1941: prispevek o tajnem sodelovanju med Britanci,
Čehi in Slovenci", Acta Histriae 18, št. 1–2 (2010), str. 127–150; Jože Pirjevec, "Britanska tajna organizacija na Slovenskem 1940–1941", Prispevki za novejšo zgodovino 40, št. 1 (2000), str. 323–330;
John Earle, The Price of Patriotism. SOE and MI6 in the Italian-Slovene Borderlands during World War
II (Sussex/England, 2005); Darko Friš in Gorazd Bajc, "Iz Istre v Avstrijo? Nekateri vidiki ameriških in
britanskih obveščevalnih služb med drugo svetovno vojno", Acta Histriae 26, št. 1 (2018), str. 251–
276; Peter Pirker, Gegen das 'Dritte Reich': Sabotage und transnationaler Widerstand in Österreich und
Slovenien 1938–1940 (Klagenfurt–Wien, 2010); Peter Pirker, "Transnational Resistance in the AlpsAdriatic-Area in 1939/40. On Subversive Border-Crossers, Historical Interpretations, and National
Politics of the Past", Acta Histriae 20, št. 4 (2012), str. 765–788; Peter Pirker, "British Subversive Politics
towards Austria and Partisan Resistance in the Austrian-Slovene Borderland, 1938–45", Journal of
Contemporary History 52, št. 2, (2017), str. 319–351; Blaž Torkar in Gorazd Bajc, "Slovenci v vrstah
britanskih komandosov", Acta Histriae 28, št. 1 (2020), str. 161–184.
Vodušek Starič, "Boris Furlan", str. 171–181; Gorazd Bajc, "'Plačanci – agenti / špijoni Zahoda'. Primer
retorike povojnih jugoslovanskih oblasti glede pomena in vloge TIGR–a in ocene britanskih obveščevalnih služb", Acta Histriae 15, št. 1 (2007), str. 261–276; Mateja Jeraj in Jelka Melik, "Poročila
britanskih predstavništev o Jugoslaviji in Slovencih v prvih letih po drugi svetovni vojni", Arhivi 34,
št. 2 (2011), str. 407–420 (dalje: Jeraj in Melik, "Poročila britanskih predstavništev o Jugoslaviji in
Slovencih"); Mateja Jeraj in Jelka Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim.
Študija in prikaz procesa (Ljubljana, 2015) (dalje: Jeraj in Melik, Kazenski proces proti Črtomirju
Nagodetu in soobtoženim); Mateja Jeraj in Jelka Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in
soobtoženim. Epilog (Ljubljana, 2017).
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za ocene o uspešnosti oz. neuspešnosti. Lahko si predstavljamo, da je bilo tako
poročanje – se pravi med republiškimi in zvezno SDV – običajna praksa, čeprav
so lahko bili tudi drugi razlogi za to, v kar pa se pričujoči članek ne spušča. Naš
cilj je torej ponuditi najbolj relevantne informacije o "samoizpraševanju" slovenske SDV glede ključnih objektov in oblik spremljanja ter nadzora nad osumljenimi delovanja v korist britanske obveščevalne dejavnosti, ki bi lahko bile
koristne kot uvod v bolj poglobljen študij kompleksne in veliko bolj obsežne
tematike, kot je tu prikazana. V ta namen smo v zadnjem delu članka tudi navedli najosnovnejše informacije o obsežnem arhivskem gradivu v zvezi z naslovno tematiko.
Na tem mestu želimo posebej opozoriti, da glede navedenih imen v pričujočem članku morda ni šlo za vire kot take in da dopuščamo možnost, da so
nekateri informacije dajali nevede, se pravi, da niso bili zavestni sodelavci SDV,
za slednje pa obenem nimamo podatkov, zakaj so sodelovanje sprejeli; možno
je tudi, da so službi dajali nepomembne podatke ali pa celo dezinformacije.
Enako opozorilo velja za tiste, ki so bili s strani SDV osumljeni, da sodelujejo
z britanskimi službami. Na vsak način moramo podčrtati, da je predstavljena
problematika v luči vedenja in razumevanja s strani SDV in je zato nujno parcialna.
Uvodoma moramo glede naslovne tematike navesti, kako je po omenjenem Brionskem plenumu leta 1966 in reorganizaciji obveščevalno-varnostne
službe v SDV nastalo več pravilnikov o ustroju SDV SRS, ki nam med drugim prikažejo naloge njenih sektorjev. S spremljanjem britanske obveščevalne dejavnosti so se v glavnem ukvarjali naslednji štirje: 1) Sektor za operativna opravila:
od 1. julija 1967 do druge polovice leta 1969;15 2) I. sektor: od 1. novembra 1969
pa vse do 1. julija 1975; na tem mestu velja opozoriti, da je bil ta sektor do 29.
junija 1972 zadolžen za spremljanje zahodnih varnostno-obveščevalnih služb,
kasneje pa za spremljanje tako zahodnih kot vzhodnih varnostno-obveščevalnih služb;16 3) II. oddelek za zunanje področje: od 1. junija 1975, od leta 1983
dalje pa II. Oddelek za zunanje področje – Zahod; slednji je bil odgovoren za
spremljanje britanske problematike tudi s pravilnikom iz leta 1986.17

15

16

17

Arhiv Republike Slovenije (ARS), fond SI AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične
republike Slovenije, tehnična enota (t. e.) 1213, arhivska enota (a. e.) G–20–3, Pravilnik o organizacija
in sistematizacija Službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, 1. julij 1967;
a. e. G–20–2, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji službe državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, 26. 2. 1969; a. e. G–20–1, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih
mest v Službi državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, 8. 10. 1969.
ARS, SI AS 1931, t. e. 1214, a. e. G-20-6, Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v službi
državne varnosti pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve SR Slovenije, 29. junij 1972.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2314, Določam notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v USDV
RSNZ SRS, 1975; Določam notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v USDV RSNZ SRS, str.
4; Določam notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v USDV RSNZ SRS, 1986, str. 4.
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Pet "samoevalvacij" SDV SRS glede spremljanja delovanja britanske
obveščevalne dejavnosti od polovice šestdesetih do polovice
sedemdesetih let
V ohranjenem gradivu Registrirane tekoče zadeve (RTZ) št. 158 najdemo pet
poročil SDV SRS, ki jih lahko tretiramo (tudi) kot lastne ocene o spremljanju
britanske problematike v obdobju od polovice šestdesetih do polovice sedemdesetih let, ali z drugimi besedami, neke vrste "samoevalvacije" odgovornih v
slovenski službi. Iz leta 1971 sta ohranjeni dve taki poročili, in sicer Angleška
OS (se pravi obveščevalna služba), ki pokriva spremljanje do leta 1970, glede
samega leta 1971 pa Pregled dela po Angleški OS. Naslednje poročilo, Nosilci
obveščevalne in druge subverzivne dejavnosti po liniji britanske OS in pozicije, je
datirano 28. maja 1973. V letu 1975 dobimo dve taki poročili: Priloga za analitični pregled stanja in kvalitete obdelav SDV nad zvezami britanskih obveščevalnih služb, ki nosi datum 26. februarja 1975, in Priloga za analitični pregled
informativno obveščevalne dejavnosti britanskih državljanov v korist britanske
obveščevalne službe, 19. marca 1975. Najbolj relevantne podatke teh poročil
bomo izpostavili v nadaljevanju.

"Samoevalvacija" do leta 1970
Po lastnih ocenah SDV SRS v poročilu Angleška OS spremljanje delovanja britanskih obveščevalnih služb med letoma 1966 in 1970 ni bilo najuspešnejše. Razloge
za to je bilo – po pisanju avtorjev poročila – potrebno iskati v tem, da delo ni bilo
sistematično in kontinuirano. Rezultati so bili tako le minimalni, saj naj bi bilo vse
skupaj bolj ali manj rutinsko, posamezni zanimivi primeri pa so bili neobdelani
oz. pri njih niso postopali, kot bi morali. Posledično je do leta 1970 slovenska
SDV imela le delni pregled nad t. i. legalnim delovanjem britanske obveščevalne
službe v okviru diplomatsko-konzularnih predstavništev, ambasade v Beogradu
in Generalnega konzulata v Zagrebu, ter preko nadzora posameznih britanskih
trgovcev in znanstvenikov ter jugoslovanskih emigrantov v Veliki Britaniji. Kot
je sama služba ugotavljala, ji je manjkal tudi pregled nad metodami in delovanjem britanske obveščevalne službe iz zamejskih centrov.18 Skratka, vedenje o t.
i. pozicijah britanske intelligence na slovenskem ozemlju do leta 1970 je bilo po
mnenju samih avtorjev poročila pomanjkljivo in nepopolno.
Kaže torej, da je slovenska SDV pri spremljanju britanske problematike
do leta 1970 velik del pozornosti posvečala diplomatsko-konzularnim pred-

18

ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Angleška OS, leta 1971, str. 1–4.

844

S tudia
H istorica
S lovenica

stavništvom in njihovim predstavnikom. Ocenjevala je, da so predmet interesa
britanske ambasade v Beogradu gospodarska, vojaška in politična vprašanja,
medtem ko naj bi se na Generalnem konzulatu v Zagrebu ukvarjali predvsem
s kulturnimi in z ekonomskimi vprašanji v Socialistični federativni republiki
Jugoslaviji (SFRJ). Med britanskimi diplomatsko-konzularnimi predstavniki je
SDV SRS spremljala tiste, pri katerih je bila prepričana, da je ugotovila dejansko
obveščevalno dejavnost. Med temi je bilo v poročilu oz. "samoevalvaciji" do leta
1970 imenovanih 9 britanskih državljanov, in sicer s področja vojaških ("James
Mathews in Claud Moir19"), ekonomsko-političnih ("Garvey, Molineux, Bull in
Dobbs") in kulturno-političnih ("Aschmore, Le Fanu in Halcolh") zadev. Eden
izmed ukrepov je bilo t. i. vzpostavljanje pozicij na tistih mestih, institucijah,
gospodarskih organizacijah ipd., ki naj bi bile domneven predmet vdora oz.
interesa britanske službe. Za slednjo naj bi bile zanimive predvsem naslednje
institucije: univerza, gospodarska zbornica, trgovinska zbornica in Radiotelevizija Slovenija (RTV).20 Iz tedanjega poročila ni mogoče razbrati, ali je SDV SRS v
kateri izmed naštetih imela infiltrirane svoje konfidente.
Na ekonomskem področju naj bi se britanski diplomatsko-konzularni predstavniki zanimali za trgovino, industrijo in proizvodnjo. Predvsem naj bi iskali
podatke o trgovini in njeni usmeritvi bodisi na Vzhod ali Zahod, o možnostih
financiranja s strani britanskega kapitala, podatke o industriji in proizvodnji ter
kooperaciji z britansko industrijo. Zaradi naštetega je SDV SRS sumila, da gre za
povečan interes prodora kapitala Velike Britanije na slovensko tržišče.21
Na kulturnem področju naj bi bile do leta 1970 na "udaru" predvsem šole,
univerza in RTV. Slovenska SDV je menila, da se preko pomoči, kot so knjige,
štipendije in specializacije, odraža poskus indoktrinacije angleškega oz. zahodnega načina življenja. Odločilno vlogo pri tem naj bi odigral British Council, se
pravi krovna organizaciji britanske t. i. kulturne diplomacije; v poročilu Angleška OS sta bila poimenovana dva predstavnika ("Le Fanu in Hardy") te institucije. V poročilu se posebej omenja prirejanje cocktailov, se pravi neformalna
druženja, ki naj bi se jih udeleževali tudi predstavniki najvidnejših slovenskih
kulturnih in gospodarskih institucij, ter da se je bližalo odprtje angleške čitalnice v Ljubljani. Med dotedanjimi vezami britanskih diplomatsko-konzularnih
predstavnikov naj bi tako bili pripadniki intelektualnih krogov, ki so zavzemali določena ključna mesta v družbenem in gospodarskem življenju v Sloveniji.22 SDV SRS je torej predvidevala, da si je britanska intelligence s t. i. metodami
legalnega delovanja ustvarila soliden vpogled v razmere na Slovenskem.

19
20
21
22

V pričujočem članku so se avtorji odločili, da poimenovanja izpišejo na način, kot so v primarnih virih.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Angleška OS, leta 1971, str. 1–3.
Prav tam, str. 2.
Prav tam.
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Glede na poročilo Angleška OS iz leta 1971 je slovenska SDV določeno pozornost posvečala tudi naslednjim kategorijam: britanskim državljanom, ki so pogosteje prihajali v Jugoslavijo; državljanom SFRJ, ki so bili na delu, šolanju ali specializaciji v Veliki Britaniji ali pa so bili predstavniki gospodarskih organizacij, ki
so bile blizu institucijam ali posameznikom, ki naj bi bili povezani z britansko
obveščevalno službo; nekdanjim pripadnikom vojaške obveščevalne službe Field
Security Service (FSS) v Avstriji in Italiji ter delovni sili, ki je bila zaposlena v okviru
t. i. Mishet Service Organization (MSO) enot britanske vojske v Zvezni republiki
Nemčiji (ZRN).23 Podatke o teh je sodelavcem SDV SRS uspelo le deloma obdelati.24
V omenjenem poročilu so bile sintetično opisane t. i. kvekerske organizacije; slednje naj bi prirejale verske seminarje, na katerih so med drugim razpravljali o splošnih gospodarskih in ekonomskih ter družbenih vprašanjih. Izpostavljena je bila znana raziskovalka Stella Alexander,25 ki je v Jugoslaviji raziskovala verske skupnosti in tako s t. i. legalnimi metodami izvajala razgovore ter
intervjuje z jugoslovanskimi državljani. V poročilu so tudi posebej izpostavljene
nekatere njene domnevne povezave: v Londonu center kvekerjev, Komite za
vzhodno-evropske države in British Council; podružnice te britanske organizacije v Beogradu in Zagrebu ter Balkanološki inštitut. Službi SDV je uspelo pridobiti material, ki je bil osnova za študijo Stelle Alexsander.26 Kot vemo, je zbirala
gradiva o odnosu komunističnega režima v SFRJ do katoliške in pravoslavne
Cerkve in leta 1979 objavila pomembno knjigo Church and State in Yugoslavia
since 1945,27 ki v tedanji Jugoslaviji ni bila dobro sprejeta, je pa postala referenčna.28
23

24
25

26
27
28

Glede na pisanje zvezne SDV v analizi o delovanju britanske intelligence iz leta 1982 je britanska obveščevalna služba v ZRN koristila MSO enote (leta 1947 so jih ustanovile britanske oborožene sile). MSO
enote so sestavljali izključno tuji državljani, predvsem iz vzhodno-evropskih območij in Jugoslavije.
Delovali so v delovnih skupinah, prevoznih enotah, rednih in posebnih enotah za varovanje ipd.
Sumili so, da so britanske obveščevalne službe za delo proti SFRJ koristile tudi območje ZRN za angažiranje agentov (ARS, SI AS 1931, t. e. 3136, a. e. S–420, Delatnost britanske obaveštajne službe prema
Jugoslaviji (analiza), februar 1982, str. 71–72).
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Angleška OS, leta 1971, str. 3–4.
Stella Alexander (rojena Tucker) se je rodila leta 1912 v Šanghaju, kjer se je šolala, nato je izobraževanje nadaljevala v Združenih državah Amerike (ZDA) in na Oxfordu. Po diplomi se je poročila z
britanskim diplomatom Johnom Alexandrom in se vrnila na Kitajsko. V času druge svetovne vojne
sta bila z otroki kot tuja diplomata nekaj časa internirana v hotelu Cathay, dokler niso bili septembra 1946 skupaj z drugimi v izmenjavi državljanov poslani nazaj v ZDA. Leta 1950 sta se Stella in
John ločila. Po ločitvi je delala za Organizacijo združenih narodov (OZN), eno leto potovala po Indiji
in postala vse bolj vpletena v kvekerje; leta 1957 je npr. predstavljala londonsko letno srečanje na
Generalni skupščini OZN. Preko kvekerske organizacije se je Stella začela zanimati za Jugoslavijo in
jo nato redno obiskovala ter o njej veliko pisala. Umrla je leta 1998 (Michael St. John-McAlister, "The
fascinating life of Stella Alexander", British library, 11. januar 2018, dostopno na: https://blogs.bl.uk/
untoldlives/2018/01/the-fascinating-life-of-stella-alexander.html, pridobljeno: 5. 11. 2020).
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Angleška OS, leta 1971, str. 3.
Stella Alexander, Church and State in Yugoslavia since 1945 (Cambridge, 1979).
Radmila Radić, "Jugoslavija i Vatikan 1918–1992. godine", Annales, Series Historia et Sociologia 24, št.
4 (2014), str. 691–702.
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O slovenski emigraciji v Veliki Britaniji je nato v istem poročilu zapisano,
da čeprav emigranti na Angleškem niso bili številčno močno zastopani, naj bi
kljub temu obstajali indikatorji, da je del slovenske emigracije bil povezan z
britansko obveščevalno dejavnostjo in informativno-obveščevalno deloval. Na
področju spremljanja slovenske emigracije so bili poimenovani trije jugoslovanski emigranti, ki so postali britanski državljani in v Veliki Britaniji dosegli
določen položaj: profesor na univerzi v Glasgowu Ljubo Sirc in dva uslužbenca osrednje britanske medijske hiše British Broadcasting Corporation (BBC) v
Londonu Drago Lavrenčič ter Franjo Sekulec.29
O učinkovitosti in stanju spremljanja britanske obveščevalne dejavnosti v
začetnem obdobju SDV SRS, se pravi od polovice šestdesetih let do 1970, sta bili
dovolj zgovorni naslednji samokritični ugotovitvi:
Z gornjim prikazom določenih problemov še zdaleč ni zajeta celotna problematika angleške OS na področju Slovenije. /.../ Z drugimi besedami, smo nekje na
začetku odkrivanja in spremljanja angleške OS v sedanjih pogojih.30

Lahko rečemo, da čeprav se je SDV SRS zavedala, kako bi njeno spremljanje
britanske tematike lahko bilo uspešnejše in da bo morala očitno v prihodnje
izboljšati svoje delovanje na tem področju, je imela do leta 1970 izoblikovano
sliko o interesih in domnevnih nosilcih informativno-obveščevalne dejavnosti
ter inštitucijah, preko katerih naj bi britanska obveščevalna služba delovala v
Sloveniji. Za nas je predstavljena "samoevalvacija" zanimiva, ker pride jasno do
izraza velika skepsa do malodane katerekoli dejavnosti, povezane z Veliko Britanijo.

"Samoevalvacija" leta 1971
Drugo poročilo, nastalo v letu 1971, ki je obravnavalo spremljanje britanske
problematike v tekočem letu, je SDV SRS pripravila decembra. Poročilo je nosilo naslov Pregled dela po Angleški OS. V njej so zapisali, da je bila zaradi stalnih
neuradnih in uradnih obiskov s strani britanskih diplomatsko-konzularnih
predstavnikov, novinarjev, trgovcev in raziskovalcev, primorana začeti z opravljanjem "razčiščevalnih razgovorov z namenom pasivizacije in angažiranosti
zvez, ki so bile predmet pritiska britanskih predstavnikov".31 V letu 1971 je slo-

29
30
31

ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Angleška OS, leta 1971, str. 3.
Prav tam, str. 1 in 4.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Zadeva: Pregled dela po Angleški OS, 13. december 1971, str.
1.
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venski SDV uspelo prodreti v tri institucije, ki naj bi bile po njenem mnenju
blizu britanskim službam, in sicer v Generalni konzulat v Zagrebu, t. i. MSO
enote v Zvezni republiki Nemčiji in v britansko medijsko hišo BBC London.
S tem naj bi se ustvarile t. i. osnovne pozicije za nadaljnje operativno delo.32
Poročilo in dosedaj pregledana dokumentacija podatkov o "vdoru" oz. metodah "vdora" ne razkriva.
V primerjavi s prejšnjim poročilom Angleška OS je v tem podrobneje opisano, kaj naj bi zanimalo britanske obveščevalne službe, in sicer preko svojih t. i.
eksponentov so skušale pridobiti popoln pregled nad gospodarskimi razmerami
v državi, pa družbeno-političnimi spremembami, delovanjem sindikatov, finančnim položajem ter odnosom med Slovenijo in federacijo. Ob tem naj bi težile
k (s)poznavanju razmer v okviru naslednjih področij: problemi gibanja med
delavci, se pravi vprašanja samoupravljanja, sindikalno gibanje ter odnosi med
delavci, sindikati in upravo podjetij; zbližanje z vodilnimi osebami v predstavništvih, oblastvenimi organi in gospodarstvu; pridobivanje vojaških podatkov po
akreditiranih diplomatsko-konzularnih predstavnikih; izvajanje geografskih in
demografskih raziskav; širjenje britanskih nazorov v izobraževalnih ustanovah in
težnje po ponovnem odprtju britanskega konzulata v Ljubljani.33 Svoj konzulat v
Ljubljani so Britanci prvič za kratek čas namreč odprli šele na predvečer zasedbe
1941 in ga aprila istega leta zaprli,34 do ponovnega odprtja je prišlo šele po vojni,
avgusta 1945, a le do konca septembra 1948, ko so ga ponovno zaprli.35
V letu 1971 je slovenska SDV ponovno odprla osem t. i. obdelav, o katerih v poročilu ni veliko podatkov, saj so zanje v eni sami povedi navedene le
skope informacije o osebah, ki so bile predmet pozornosti, ni pa njihovih imen.
Izmed vseh je eno, "Hipi", uspela zaključiti. Pet obdelav, ki so bile označene pod
kodnimi imeni "Teozof", "Pojanec", "Plemič", "London" in "Čeh", je nameravala
ukiniti. Ukinjena je bila tudi akcija "Komandos", saj rezultati naj ne bi nakazovali na obveščevalno dejavnost v škodo družbeno-politične ureditve SFRJ oz.
njenih oboroženih sil. Kljub "tesnemu sodelovanju z avstrijsko službo" naj bi
načrt prodora v t. i. stare baze angleške obveščevalne službe v Avstriji uspel le
v manjšem obsegu, in sicer je SDV med člani skupine bivših pripadnikov FSS
uspelo prodreti le do Hugha Aldousa, katerega nadaljnje spremljanje je prene32
33
34

35

Prav tam, str. 2.
Prav tam, str. 1 in 4.
ARS, SI AS 1931, t. e. 943, a. e. 403-3, Elaborat o delovanju angleškega konzulata v Sloveniji, [nedatirano], str. 1–4; t. e. 945, a. e. 400-1, Konzulati v Ljubljani pred in med vojno (rekonstrukcija), [nedatirano]
str. 7; Vodušek Starič, Slovenski špijoni in SOE, str. 214; Bajc, Iz nevidnega na plan, str. 41.
ARS, SI AS 1931, t. e. 943, a. e. 2 403-3, Elaborat o delovanju angleškega konzulata v Sloveniji, [nedatirano], str. 5 in 14; t. e. 945, a. e. 400-1, Konzulati v Ljubljani pred in med vojno (rekonstrukcija), [nedatirano], str. 7; Iz arhivov slovenske politične policije, str. 183 in 278–279; Jeraj in Melik, "Poročila britanskih predstavništev o Jugoslaviji in Slovencih", str. 410; Jeraj in Melik, Kazenski proces proti Črtomirju
Nagodetu in soobtoženim, str. 112.
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sla v načrt dela za naslednje leto, torej 1972. Ob tem je zastal tudi primer "Seakween" v Trstu, za katerega so predlagali ukinitev, saj naj ne bi imeli primernega
operativca za britansko problematiko na izpostavi Koper,36 od koder so očitno
pokrivali razmere na Tržaškem. Iz poročila ne moremo razbrati, ali se je gradivo teh osmih "obdelav" ohranilo – podobno kot tega ne moremo razbrati
pri nadaljnjih omembah t. i. obdelav. Na tem mestu velja vsekakor podčrtati
omembo o sodelovanju z avstrijskimi varnostnoobveščevalnimi organi, čeprav
v pregledanem gradivu nismo dobili drugih podatkov o tem.
Drugače je bilo na območju Slovenije, kjer je SDV uspelo infiltrirati svoje
"vire" v več objektov, ki naj bi bili po njenem prepričanju najbolj zanimivi za britansko obveščevalno službo. Bilo jih je 22, in sicer razni sekretariati, izobraževalne in druge pomembne ustanove v Ljubljani. V dokumentu dobimo naslednje
podatke: RTV Ljubljana – 3 "viri", SP "Dom" – 2 "vira", Ljubljanski dnevnik in Delo
– 2 "vira", Filozofska fakulteta – 2 "vira", Pravna fakulteta – 1 "vir", Ekonomska
fakulteta – 1 "vir", VŠPV (Visoka šola poslovnih ved, leta 1970 preimenovana v
Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo – FSPN) – 1 "vir", Protokol IS – 1 "vir", Sekretariat za prosveto in kulturo – 1 "vir", Zavod za planiranje SRS – 1 "vir", Sekretariat za informacije IS – 1 "vir", Cestni sklad SRS – 1
"vir", Sekretariat za gospodarstvo SRS – 1 "vir", R. O. sindikatov SRS – 1 "vir", SDK
(Služba državnega knjigovodstva) – 1 "vir", Ljubljanska banka – 2 "vira", Pedagoška akademija – 2 "vira", Zavod za zaposlovanje SRS – 2 "vira", "LEK" – 1 "vir",
Tiskarna "LP" (Tiskarna ljudske pravice) – 1 "vir", Cankarjeva založba – 2 "vira",
Državna naložba – inozemski oddelek – 1 "vir". Ob tem naj bi jim v vseh inštitucijah skupaj uspelo "plasirati" 31 "virov", in sicer: "Merčun, Rigl, Murko M., 'Hišnik',
'Košarkar', 'Beznik', 'Gorjup', 'Maks Celjan', 'Urban', Smerkolj B., Černetič A., Martelanc, 'Cvetko Ivo', Cajhen Breda, Barborič Boštjan, Novinšek Jože, Blenkuš, Fras
Erna, Škerlavaj Andrej, Valenčič Minka, Zorko, Ipavec, Šikič, Božič Branko, Štrukelj Ivanka, Omahen Tatjana, Belič Janez, Sintič Božo, tov. Hoclerjeva, Gorkičeva,
Marinšek Franc". Kot so ugotavljali tudi sami, so bili v gospodarskih organizacijah
na območju Ljubljane z "viri pasivni".37 Čeprav poročilo obravnava le leto postopanja SDV SRS na britanski tematiki, nam v primerjavi s poročilom Angleška OS,
ki obravnava spremljanje do leta 1970, ponuja mnogo več informacij o operativnem delovanju pri spremljanju britanskih obveščevalnih služb.
Na koncu poročila Pregled dela po Angleški OS je bil podan načrt za leto
1972. Predvideval je naslednje naloge: 1) tekoče angažiranje glede interesov
britanske obveščevalne službe skozi razgovore z državljani, zvezami in s sredstvi SDV SRS v okviru objektov, ki naj bi bili predmet interesa britanskih obve36

37

ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Zadeva: Pregled dela po Angleški OS, 13. december 1971, str.
2 in 4.
Prav tam, str. 3.
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ščevalnih služb; 2) nadaljevanje predhodnih obdelav "Tobi", "Dninar" in Aldous
Houh; v poročilu je zapisana tudi obdelava "Polja", a je prečrtana; 3) dokončati
akcijo, vezano na BBC, v sklopu katere si je slovenska SDV zadala tudi izvedbo
ankete, ki bi podala sliko o tem, katere njene oddaje posluša prebivalstvo v Sloveniji; 4) spremljanje novih lektorjev angleščine na Filozofski fakulteti (Jerman
in Davisova) s ciljem, da bi ugotovili eventualno obveščevalno dejavnost oziroma širjenje ameriško-britanskih nazorov.38 Bistvena novost je torej bila, da so v
ospredje sumničenja postavili britanske medije in novinarje.

"Samoevalvacija" leta 1973
Tudi iz naslednjega ohranjenega poročila z dne 28. maja 1973 je razvidno, da je
bila SDV SRS v sklopu spremljanja britanske intelligence in raznih britanskih inštitucij, ki so jih sumili informativnega delovanja proti SFRJ, pozorna na diplomatsko-konzularne predstavnike, British Council, lektorje, posamezne predstavnike
britanskih firm, dopisnike britanskih časopisov, BBC, britanske kvekerske organizacije in nekatere univerze. Omenjena je bila tudi organizacija Chatham House,
se pravi Royal Institute of International Affairs, britanski študijski center za analize
svetovne geopolitike in politične ekonomije. Tudi v letu 1973 je bilo spremljanje
britanskih diplomatsko-konzularnih predstavnikov v glavnem še zmeraj vezano
na uradne ter neformalne obiske britanskih diplomatsko-konzularnih predstavnikov. Njihov interes je v glavnem ostal enak: na obiskih so preučevali aktualne družbeno politične razmere, spremljali stike ter potencial v gospodarstvu in
pridobivali nove oziroma "negovali" že obstoječe veze. Britansko delovanje so v
slovenski SDV spremljali "z relativno solidnimi pozicijami plasiranimi tem predstavnikom /.../ in izvori v okviru samozaščitnega mehanizma".39
V poročilu so bili tudi omenjeni trije plasirani sodelavci, "Kaktus", "Fičo" in
"Krpan" (za razliko od poročila Pregled dela po Angleški OS, kjer je bilo zapisano le, da je SDV SRS med drugimi prodrla v zagrebški konzulat). Imensko so
izpostavili štiri britanske diplomatsko-konzularne predstavnike, ki so bili pod
nadzorom, in sicer Petra Bulla, Geofreyja Bakerja, Davida Montgomeryja in
Roslinga (pri slednjem je v poročilu sicer zapisan le priimek, a gre najverjetneje za Petra Roslinga). Podana je tudi informacija, da je bilo v Sloveniji zaradi
suma sodelovanja z britansko diplomacijo pod drobnogledom deset oseb (niso
poimenovane), ki so večinoma izhajale iz delavnih in strokovnih organizacij.
Dalje so bili pod nadzorom lektorji angleščine in izmenjave v okviru British
38
39

Prav tam, str. 4.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Nosilci obveščevalne in druge subverzivne dejavnosti po liniji
britanske OS in pozicije SDV, leta 1973, 28. maj 1973, str. 1–2.
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Councila iz Zagreba, tu pa se njihova angažiranost na informativno-obveščevalnem področju ni potrdila. Slovenska SDV je skušala najti tudi povezave med
nekaterimi uslužbenci BBC z britansko obveščevalno službo (poimenovani so
bili štirje: Alexander Lieven, Kerk Osten, Drago Lavrenčič, Pavel Zupan) in obenem ugotoviti, ali je slovenska oziroma jugoslovanska emigracija vplivala na
kreiranje odnosa te medijske hiše do Jugoslavije ter, kot je bilo v Pregled dela
po Angleški OS predvideno za leto 1972, spremljala njene stike s slovenskimi
poslušalci, in sicer, ali je bil organiziran dotok informacij, ki bi lahko analitično
služil britanski obveščevalni službi. V poročilu se omenja tudi "sodelavska pozicija" "Lingvistka". SDV SRS je tudi na splošno spremljala novinarje britanskih
publikacij, ki so "problematično" pisali o dogajanju v SFRJ in poimensko omenila dva (Paul Lendvai, Krsto Cviič), ki pa sta le občasno prihajala v Slovenijo.40
Nadzoru se niso mogli izogniti niti britanski strokovnjaki za Jugoslavijo
in njihove zveze v republiki. V poročilu sta poimenovani že omenjena Stella
Alexander in zgodovinarka Phyllis Auty41. Pri obeh so "ugotavljali kontinuirane obveščevalne interese in tendence po negovanju in širjenju koristnih zvez".
Sicer naj bi bilo glede na poročilo iz konca maja 1973 v tistem letu direktnih
znanstvenoraziskovalnih stikov z Veliko Britanijo relativno malo. Enemu britanskemu raziskovalcu42 so vsekakor že leto prej zavrnili dovoljenje za prou40
41

42

Prav tam.
Phyllis Auty se je rodila leta 1910 v Rotherhamu, v okrožju South Yorkshireja. Še pred drugo svetovno vojno je veliko potovala po srednje- in jugovzhodni Evropi, kar je poleg raziskovanja zgodovine
pomembno vplivalo na njene medvojne zadolžitve: najprej je delala na BBC, nato v posebnem politično-obveščevalnem oddelku zunanjega ministrstva (Foreign Office, Political Intelligence Department),
na koncu vojne pa kot politično-obveščevalni oficir glede Jugoslavije na sedežu zavezniških sil v
Kairu in Bariju. Po vojni je dve leti delala v okviru Uprave Organizacije združenih narodov za pomoč
(UNRRA), kjer je analizirala gospodarski razvoj vzhodne Evrope. Po sporu med Titom in Stalinom
1948 je vzpostavila vezi z jugoslovanskimi kolegi in raziskovalnimi inštitucijami, tako da je lahko
delala v jugoslovanskih arhivih in leta 1951 intervjuvala Tita. Ocenjevali so – tako piše specialist za
jugoslovansko zgodovino Mark Wheeler –, da je občudovala Tita in samoupravljanje. Leta 1965 je
objavila poljudni zgodovinski prikaz Jugoslavije. Leta 1968 je ponovno intervjuvala Tita in dve leti
pozneje objavila znano biografijo jugoslovanskega voditelja. V obdobju 1947–1974 je poučevala na
School of Slavonic and East European Studies, med letoma 1974–1978 pa je bila profesorica moderne zgodovine na Simon Fraser University, Vancouver. Umrla je leta 1998 (Mark Wheeler, "Obituary:
Professor Phyllis Auty", Indipendent, 4. junij 1998, dostopno na: https://www.independent.co.uk/
news/obituaries/obituary-professor-phyllis-auty-1162778.html, pridobljeno: 16. 11. 2020).
Iz poročila ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Priloga za analitični pregled informativno obveščevalne dejavnosti britanskih državljanov v korist britanske obveščevalne službe, 19. marec 1975,
str. 6, izvemo, da gre za Thomasa Colina. Slednji je v letu 1968 začel raziskovati socialne in historične
spremembe prebivalstva v rudarskem območju Idrije v primerjavi z razvojem prebivalstva v območju
svinčenih rudnikov v Walesu. Z raziskavo je nadaljeval v letih 1969, 1970 in 1972. Leta 1972 mu je
SDV preko Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo onemogočila nadaljnje raziskovanje v
Idriji, saj naj bi se tu udomačil do te mere, da nanj niso bili več pozorni. Colin od raziskave ni želel
odstopiti. Julija 1974 je nato na Dunaju in Salzburgu zbiral gradivo za svojo raziskavo, avgusta 1974 pa
je prišel na dopust v Slovenijo in ga preživel v ljubljanskih arhivih. Leta 1975 je pridobil jugoslovansko
štipendijo za študijo notranje migracije. Istočasno mu je prof. dr. Metod Vojvoda priskrbel privolitveno pismo Oddelka za geografijo v Ljubljani za nadaljevanje idrijskega projekta ter dovoljenje slovenske raziskovalne skupnost. V omenjenem poročilu iz leta 1975 je še zapisano, da bo Colinu kljub
privolitvenemu pismu onemogočeno nadaljnje delo v Idriji.
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čevanje demografije v Idriji. Spremljali so tudi maloštevilne britanske trgovce: v
poročilu maja 1973 so poimenovali enega (Ray Parkinson), ki so ga spremljali
dlje časa. Nazadnje lahko zabeležimo, da glede na poročilo zaradi pomanjkanja kadra slovenska SDV ni uspela sistematično in kontinuirano spremljati že
omenjenih MSO enot v ZRN ter bivših pripadnikov FSS v zamejstvu; poskušali
so sicer spremljati osumljenega Martina Jugovca.43 V tem primeru je bilo kot
zamejstvo verjetno mišljeno območje na avstrijskem Koroškem.

Dve "samoevalvaciji" leta 1975
Januarja 1975 je SDV Zveznega sekretariata za notranje zadeve za namene
analitičnega pregleda o britanski problematiki pozvala SDV iz Slovenije, naj
sestavi poročilo o delovanju obveščevalne službe Velike Britanije na njenem
področju, mesec kasneje pa še, da pripravi poročilo o delovanju britanske intelligence preko legalnih britanskih inštitucij in preko britanskih raziskovalcev. V
odgovor je 26. februarja SDV SRS sestavila sedem strani dolgo poročilo Priloga za analitični pregled stanja in kvalitete obdelav SDV nad zvezami britanskih
obveščevalnih služb. Na vrhu poročila je pripis s kemičnim svečnikom "Dop. st.
128/75, 26. 2. 75 za Bgd [Beograd] – uničeno".44 Ker se je poročilo kljub vsemu
ohranilo, nam pripis odpira več vprašanj: ali bi moralo biti to poročilo uničeno;
ali gre v tem primeru za kopijo in je bil original uničen; čeravno se na začetku
v samem naslovu poročila pojavlja termin Priloga, se lahko nazadnje vprašamo, ali je vsebovalo kakšno dodatno prilogo, ki je dejansko uničena? Odgovore
bomo iskali z nadaljnjim raziskovanjem, na tem mestu pa velja izpostaviti nekaj
ključnih zadev iz februarskega poročila.
Na splošno iz dokumenta izhaja, da so bile tudi tedaj, do začetka 1975,
obdelave slovenske SDV še zmeraj usmerjene predvsem na diplomatsko-konzularne predstavnike in druge britanske državljane ter na slovenske emigrante
v Veliki Britaniji. Že na prvi strani je bil naveden tudi ključni problem pomanjkanja kvalitetnih kadrov:
Naša protiobveščevalna dejavnost je pogojena s kadrovskimi problemi službe.
Specializiranih operativcev za britansko področje v SR Sloveniji v sedanjem
času ni. /.../ Iz ugotovljenih interesov britanske informativne in obveščevalne
dejavnosti se vidi, da smo preko naših pozicij v teku izdvajanja tistih naših

43

44

ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Nosilci obveščevalne in druge subverzivne dejavnosti po liniji
britanske OS in pozicije SDV, leta 1973, 28. maj 1973, str. 2.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Priloga za analitični pregled stanja in kvalitete obdelav SDV
nad zvezami britanskih obveščevalnih služb, 26. februar 1975, str. 1.
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državljanov, ki se povezujejo z nosilci informativne in obveščevalne dejavnosti,
jih pa nismo v stanju širše obdelovati zaradi pomanjkanja kadrov.45

Vsekakor je iz poročila razvidno, da naj bi informativno-obveščevalni aparat Velike Britanije v letu 1973 na gospodarskem področju nekoliko spremenil
svoje zanimanje za Slovenijo in širše Jugoslavijo. Območja drugih republik naj
bi postala zanimiva predvsem zaradi težke industrije in potencialnega britanskega tržišča. Zanimanje za Slovenijo pa se je odražalo tudi v povečanem oz.
načrtnem interesu za gospodarstvo v sklopu naslednjih področij: energetske
razmere, slovenske železnice, velika slovenska podjetja in njihovi vodilni kadri,
pa davčni in bančni sistem ter tržišča in zunanja trgovina. Kot doslej, je SDV SRS
sumila, da so pri zbiranju informacij o gospodarskih razmerah Britanci aktivni
preko diplomatsko-konzularnih predstavništev, prav tako naj bi se za to področje zanimali v okviru BBC, British Council-a in društva 'Jugoslavija – Velika Britanija'. Kot so ugotavljali v poročilu, so Britanci obiskali Luko Koper, rafinerijo v
izgradnji Sermin pri Kopru, TAM v Mariboru, Gorenje v Velenju, kreditno banko
in hranilnico v Mariboru, narodno banko in Ljubljansko banko, večje bolnice v
Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Kopru, uredništvi časnikov Delo in Ljubljanski dnevnik – imeli naj bi tudi izdelan spisek vseh novinarjev ter urednikov v
Sloveniji.46
Na vojaškem področju naj bi informativno-obveščevalni aparat Velike Britanije iskal podatke o raznih vojaških objektih, pogojih v vojašnicah, načinu
rekrutiranja in mobilizaciji. V obdobju med letoma 1973–1975 naj bi se posebej zanimal za smodnišnico v Kamniku, mariborsko letališče, jesenske manevre
(lokacija, obseg, vzroki za tajnost), generale JLA v Sloveniji ter sovjetski koridor
in promet na njem v času izraelsko-arabske vojne oktobra 1973,47 poznane kot
jomkipurska vojna. To nas seveda ne more presenetiti, saj je analiza britanskih
primarnih virov pokazala, da so bili tedaj Britanci nejevoljni, ker je Jugoslavija,
ko je dovolila prelet svojega zračnega prostora, nudila pomoč arabski strani. S
tem je posredno ugodila Sovjetski zvezi, po drugi strani pa so se predstavniki
londonske diplomacije v Beogradu zavedali, da želi Tito kljub vsemu ohraniti
dovolj avtonomije v odnosu do Moskve.48 Ta, za Zahod ključni vidik, je britanski
veleposlanik v Beogradu Dugald Stewart posebej podčrtal, saj je s tem Jugoslavija potrdila, da želi še naprej igrati svojo vlogo kot vodilna neuvrščenih držav

45
46
47
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Prav tam.
Prav tam, str. 4–5.
Prav tam.
Gorazd Bajc, "La Jugoslavia e la guerra dello Yom kippur. Appunti della diplomazia britannica", v:
Europa e Medio Oriente (1973–1993), ur. Gianvito Galasso, Federico Imperato, Rosario Milano in
Luciano Monzali (Bari, 2017), str. 390–393.
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na vročem mednarodnem parketu, ki hkrati odklanja približevanje vzhodnemu bloku. V tedanjem času je bilo to za Zahod – kot je jasno pokazala preučitev
britanskih dokumentov49 – pravi conditio sine qua non.
Britance naj bi seveda zanimale interne politične razmere v SFRJ, predvsem
vloga Zveze komunistov in njen vpliv v Sloveniji, razmerje med Cerkvijo in
oblastjo, odnos Slovencev do Vzhoda in Zahoda, kolikšen je bil vpliv Sovjetske
zveze na jugoslovansko politiko, problemi slovenske manjšine na Koroškem
ter še zmerom nerešeno mejno vprašanje z Italijo. Posebej naj bi jih zanimalo
zdravstveno stanje predsednika Tita,50 ki je bil v času nastanka poročila v 83.
letu starosti.
SDV SRS je sumila, da je britanska intelligence uporabljala tudi naslednje
oblike pridobivanja informacij: preko zbiranja člankov iz slovenskega in jugoslovanskega tiska; preko štipendijske politike, ki so jo ponujali jugoslovanskim
državljanom, preko gostovanj v Veliki Britaniji, se pravi v okviru t. i. kulturne
diplomacije. Kot so zapisali, je bilo za 9 oseb ugotovljeno, da gre za agente in
obveščevalce. Med temi so bili trije jugoslovanski državljani, ki so živeli v Londonu: dva slovenska (Pavel Zupan, Drago Lavrenčič) in en hrvaški emigrant
(Krsto Cvijić). Drugi so bili britanski državljani: politični svetovalec britanskega
veleposlanika v Beogradu Lloyd Philip Thomas, prvi sekretar te ambasade Peter
Rosling, britanski konzul v Zagrebu David Montgomery, uslužbenec na BBC
Michael Watts, zunanja sodelavka Chatham Houseu Stella Alexander in britanska publicistka Phyllis Auty.51
22 oseb je bilo osumljenih, da so imeli zveze s sumljivimi britanskimi državljani ali slovensko emigracijo v Veliki Britaniji: zdravnika iz Ljubljane dr. Joško
Baričevič in dr. Križanovsky, direktor splošne bolnišnice Koper Boris Filli,
zunanjepolitični urednik ljubljanskega dnevnika Janez Čuček, uslužbenca Dela
Slavko Fras in Jakob Štular, novinar in literat Veno Taufer, trije pravniki Dušan
Krapež, Dušan Mis in dr. Dušan Savnik (zaposlen na republiškem pravobranilstvu), trije predavatelji na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo
(FSNP) v Ljubljani Tomo Martelanc, Ernest Petrič in Franc Vreg, literat v Ljubljani Žarko Petan, direktor drame v Ljubljani Janez Šenk, zaposlena na Gospodarskem razstavišču Anica Urbanc, zaposlen na letališču Brnik ing. Marko Repovž,
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Gorazd Bajc, "Dietro le quinte della visita di Tito a Roma nel 1971: il contesto locale e internazionale
letto dalla diplomazia britannica", Annales, Series Historia et Sociologia 24, št. 4 (2014), str. 713–732
(dalje: Bajc, "Dietro le quinte della visita di Tito a Roma nel 1971"); Gorazd Bajc, "Great Britain and
the Italian-Yugoslav Relations in the 1970s", v: Italy and Tito's Yugoslavia in the Ege of International
Détente, ur. Massimo Bucarelli, Luca Micheletta, Luciano Monzali in Luca Riccardi (Bruxelles et al.,
2016), str. 75–98.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Priloga za analitični pregled stanja in kvalitete obdelav SDV
nad zvezami britanskih obveščevalnih služb, 26. februar 1975, str. 5.
Prav tam, str. 6–7.
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pomočnik generalnega direktorja Slovenijales v Ljubljani dr. Sašo Rajher, zaposlen v tovarni Belinka Rasto Švajger, zaposlen na elektroinštitutu v Ljubljani A.
Pehany, zaposlen v Dravskih elektrarnah v Mariboru Boris Žitnik ter Rudi Pisk,
zaposlen na Yugotours v Londonu. Sum je padel tudi na jugoslovansko emigracijo na Angleškem.52 V predstavljenih poročilih so bili jugoslovanski državljani
poimensko tako številčno izpostavljeni le še v poročilu Pregled dela po Angleški
OS iz leta 1971.
Slab mesec dni po nastanku omenjene Priloge je slovenska SDV, v odgovor na poročilo SDV Zveznega sekretariata za notranje zadeve Teze za izradu
priloga za analitički osvrt,53 19. marca 1975 sestavila novo osem strani dolgo
poročilo. V prvem delu je podana "samoevalvacija", in sicer, da je bila v obdobju
zadnjih treh let (torej od leta 1972) zmanjšana intenzivnost dejavnosti in obiskov britanskih raziskovalcev in strokovnjakov v Sloveniji. Delno so pripisovali
zasluge ukrepom SDV, ki naj bi se – kot so zapisali – že pet let zoperstavljala
njihovi informativno-obveščevalni dejavnosti in pa določenemu izboljšanju
učinkovitosti samozaščitnega sistema. Ugotavljali so, da se je vzporedno s tem
povečal interes britanskih diplomatsko-konzularnih predstavnikov in število
njihovih obiskov. V poročilu so zapisali še, da gre za parcialne zaključke in da
bodo ostali pozorni na določene raziskovalce in institucije.54
Kot je razvidno iz zgornjega izrezka poročila, je SDV SRS, podobno kot že v
februarski Prilogi,55 za nepopolnost ali nedognanost podatkov o informativno-obveščevalni dejavnosti britanskih raziskovalcev in strokovnjakov ponovno
krivila pomanjkanje kadra na področju spremljanja britanske informativno-obveščevalne dejavnosti. Dalje iz poročila zvemo, da sta bila za spremljanje
zadolžena dva operativna delavca, ki pa sta ob tem delovala tudi na spremljanju
ameriške, izraelske in drugih varnostno-obveščevalnih služb. Ponovno se tudi
poudari, da v Sloveniji ni bilo operativnega delavca, ki bi bil zadolžen izključno
za spremljanje britanske varnostno-obveščevalne službe.56
V drugem delu poročila je podrobneje opisanih šest britanskih državljanov
in njihova povezava s Slovenijo oz. z Jugoslavijo: že omenjeni raziskovalki Phyl-
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Prav tam, str. 1–3
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Teze za izradu priloga za analitički osvrt, 17. februar 1975.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Priloga za analitični pregled informativno obveščevalne dejavnosti britanskih državljanov v korist britanske obveščevalne službe, 19. marec 1975, str. 1.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Priloga za analitični pregled stanja in kvalitete obdelav SDV
nad zvezami britanskih obveščevalnih služb, 26. februar 1975, str. 1.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Priloga za analitični pregled informativno obveščevalne dejavnosti britanskih državljanov v korist britanske obveščevalne službe, 19. marec 1975, str. 1.

855

G. Bajc, T. Melanšek, D. Friš: Uvod v zgodovino spremljanja britanske ...

Del poročila Priloga za analitični pregled informativno obveščevalne dejavnosti britanskih državljanov v
korist britanske obveščevalne službe, 19. marec 1975 (ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, RTZ: 158, str. 1)

lis Auty in Stella Alexander, profesor na oxfordski univerzi Richard Kindersley57,
omenjeni vodilni uslužbenec BBC-ja Alexander Lieven, neodvisni publicisti
John Ardagh in raziskovalec Thomas Colin. Opisana sta bila tudi politični emigrant in novinar BBC Karel Lavrenčič ter avstrijski državljan in dopisnik britanskega lista Financial Times, že omenjeni Paul Lendvai.58
Tretji del poročila vsebuje informacije o postopanju slovenske SDV pri
spremljanju britanske problematike. Slednjo je v času nastanka poročila spremljala z 9 sodelavci in 7 operativnimi zvezami; v nekaterih primerih je svoje
delo koordinirala tudi z SDV v drugih republikah. Med uporabljenimi metodami dela so naštete: sledenje, tajne preiskave prtljage in posluževanje drugih tehničnih sredstev, ki pa v poročilu niso našteta. Dalje lahko iz poročila razberemo,
da je britansko problematiko spremljala na podlagi treh obdelav in petih predhodnih obdelav. Preventivno je opravljala tudi razgovore z jugoslovanskimi
državljani in skušala preprečiti informativno-obveščevalne dejavnosti. Omenja
se tudi postopanje slovenske SDV v dveh primerih, in sicer glede že omenjenih britanskih državljanov Rayja Parkinsona ter Thomasa Colina. V četrtem
delu poročila so zapisani osebni podatki (datum rojstva, zaposlitev ipd.) večine
oseb,59 ki smo jih že omenili v drugem in tretjem delu poročila.
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V opisu Stelle Alexander in Richarda Kindersleyja se omenja tudi državljan Zvezne Republike Nemčije
dr. Wolf Bechschnitt. Bil je študent na oxfordski univerzi, ki je na priporočilo Kindersleyja oktobra
1972 odpotoval v Beograd, kjer je skušal priti do podatkov za raziskavo Stelle Alexander o položaju
verskih skupnosti v Jugoslaviji.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Priloga za analitični pregled informativno obveščevalne dejavnosti britanskih državljanov v korist britanske obveščevalne službe, 19. marec 1975, str. 1–6.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Priloga za analitični pregled informativno obveščevalne dejavnosti britanskih državljanov v korist britanske obveščevalne službe, 19. marec 1975, str. 6–8.
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Spremljanje delovanja britanske obveščevalne dejavnosti na podlagi
analiz zvezne SDV
S spremljanjem britanske intelligence na ozemlju SFRJ se je seveda ukvarjala tudi zvezna SDV. V Arhivu Republike Slovenije nam je uspelo pridobiti dve
tovrstni obsežni analizi; ena je nastala leta 1970, druga pa 1982, k slednji je bila
istega leta dodana še dopolnitev. Obe analizi in dopolnitev so bile razposlane
po vseh republikah federacije.
Medtem ko na koncu šestdeset strani dolge analize Delatnost britanske
obaveštajne službe prema Jugoslaviji i suprotstavljanje službe državne Bezbednosti iz leta 197060 niso bili podani podatki, na podlagi česa je nastala, je bil
na koncu druge (še daljše – več kot 80 strani) Delatnost britanske obaveštajne službe prema Jugoslaviji iz leta 198261 seznam uporabljenih dokumentov in
literature. Navedene so že obstoječe analize, pregledani dokumenti, gradiva ter
mikrofilmi SDV o britanskih varnostno-obveščevalnih službah, poleg razprav
in prispevkov tudi tri monografske publikacije. Prva je bila dokumentirana
študija priznanega jugoslovanskega zgodovinarja Jovana Marjanovića o Draži
Mihaloviću iz leta 1979.62 Naslednja je bila knjiga Richarda Deacona, kar je bil
psevdonim za novinarja in t. i. popularnega zgodovinarja Donalda McCormicka, z naslovom Povijest britanske tajne službe, prevod katere je izšel v Zagrebu
leta 1980; delo je sicer napisano v angleščini pod naslovom A History of the British Secret Service izšlo najprej leta 1969 v Londonu, v letu 1979 pa je avtor delo
dopolnil in naslednje leto v angleščini objavil novo verzijo.63 Tretje delo, uporabljeno v analizi, je bil prevod študije priznane specialistke Elisabeth Barker o
britanski politiki na Balkanu med drugo svetovno vojno.64 Glede na Marjanovićevo knjigo in tisto, pri kateri je kot avtorica navedena Barkerjeva (čeprav so
v njej v drugem delu zbrani tudi drugi prispevki in številna pričevanja protagonistov obveščevalnega delovanja Velike Britanije med drugo svetovno vojno
na jugoslovanskih in grških tleh, z naslovom Britanska politika prema pokretu
otpora u Jugoslaviji i Grčkoj, kar sta zbrala že omenjena Phillis Auty in Richard
Clogg), ki obravnavata leta druge svetovne vojne, nas ne preseneča, da se je
zvezna SDV v analizi kar precej posvetila obdobju od zasedbe leta 1941 dalje
– podobno je bilo v njeni analizi leta 1970. Je pa v analizi iz leta 1982 dovolj
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ARS, SI AS 1931, t. e. 3136, a. e. E–04–1, Delatnost britanske obaveštajne službe prema Jugoslaviji i
suprotstavljanje službe državne bezbednosti, maj 1970.
ARS, SI AS 1931, t. e. 3136, a. e. S–420, Delatnost britanske obaveštajne službe prema Jugoslaviji (analiza), februar 1982.
Jovan Marjanović, Draža Mihailović između Britanaca i Nemaca. Knj. 1: Britanski šćitenik (Zagreb,
1979).
Richard Deacon, Povijest britanske tajne službe (Zagreb, 1980).
Barker, Britanska politika prema jugoistočnoj Evropi.
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jasno razvidna ocena, kako je v petdesetih letih britanska obveščevalna služba
spremenila taktiko pridobivanja pristašev v Jugoslaviji: prejšnji informatorji, ki
so bili večinoma nasprotniki režima, so bili že predolgo oddaljeni od političnih
razmer v državi, zaradi tega naj bi nove sodelavce začela iskati pri osebah, ki
so zasedale pomembnejše politične položaje, pa med ekonomisti, novinarji in
drugimi.65
Zanimivo je, kakšno je bilo na splošno vedenje v okviru zvezne SDV o britanskih varnostno-obveščevalnih službah in njihovi linijski odgovornosti. V
obeh analizah, leta 1970 in 1982, so bile opisane naslednje: Secret Intelligence
Service (SIS ali Millitary Intelligence 6 – MI6), torej tajna vojaška obveščevalna služba; Security Service (ali Military Intelligence 5 – MI5), torej tajna vojaška
protiobveščevalna služba; vojaške obveščevalne službe – kopenska, pomorska
in letalska; Field Security Service (FSS) in Special Branch (del Scotland Yarda).
SDV je torej na splošno poznala ustroj in razlike v razvejani britanski intelligence.66 Tega ne moremo reči za analize in rekonstrukcije, ki jih je sestavila v prvih
povojnih letih OZNA in nato UDV, ko so bile vse britanske službe večinoma
poenostavljeno imenovane Intelligence Service ali pa s kratico IS.67 Taka poenostavljena terminologija je sicer bila prisotna že med vojno.68 Leta 1970 in 1982
ni bila omenjena le služba, ki je bila odgovorna za dešifriranje prestreženih sporočil, Government Code & Cypher School (GC&CS) oziroma po drugi svetovni
vojni (in še zmeraj) Government Communications Headquarters (GCHQ); sicer
so se prave raziskave o tej posebni tajni službi začele pozneje kot za druge.69
Podobno, kot je bilo v zgoraj omenjenih poročilih, je tudi v zveznih analizah iz leta 1970 in 1982 SDV sumila, da je britanska obveščevalna služba precejšen del podatkov o političnih, ekonomskih in gospodarskih razmerah pridobila s pomočjo britanskih diplomatsko-konzularnih predstavništev v SFRJ.
To so bili veleposlaništvo v Beogradu in Generalni konzulat v Zagrebu, ki je bil
(očitno zaradi bližine) zadolžen tudi za Slovenijo (kot rečeno, britanski konzu-
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ARS, SI AS 1931, t. e. 3136, a. e. S–420, Delatnost britanske obaveštajne službe prema Jugoslaviji (analiza), februar 1982, str. 37–39.
Kot je razvidno iz standardne specializirane literature o britanskih službah, npr. Philip H. J. Davies, MI6
and the Machinery of Spying (Portland, 2003); Michael Smith, The Spying Game. The Secret History of
British Espionage (London, 2003); Stephen Robert Twigge, Edward Hampshire in Graham Macklin,
British Intelligence. Secrets, Spies and Sources (Kew, 2008).
Npr. 466 strani obsežno gradivo z naslovom Angleška OS pred in med vojno v Sloveniji v ARS, SI AS
1931, t. e. 945, a. e. 403-1.
Npr. ARS, SI AS 1931, t. e. 942, a. e. 301-86 Angleška vojna misija pri GŠ Slovenije in Jugoslavije, poročilo
Intelligens Servis (Štev. 504/45), 11. februar 1945.
Med najpomembnejša dela uvrščamo knjigo Richard J. Aldrich, GCHQ. The Uncensored Story of
Britain’s Most Secret Intelligence Agancy (London, 2011).
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lat v Ljubljani je po vojni deloval le do septembra 1948), ter konzulat v Splitu70.
Leta 1982 je bilo omenjenih drugih devet britanskih institucij, za katere je SDV
sumila, da jih je britanska obveščevalna služba koristila za svoje delovanje proti
Jugoslaviji: British Council, pristojen za kulturne povezave, kulturno izobraževanje in znanstveno-tehnično sodelovanje, ki je zajemalo izmenjavo štipendistov, univerzitetnih profesorjev, raznih strokovnjakov, kulturnih in prosvetnih
delavcev, lektorjev itd.; Inštitut za strateške študije, mednarodni raziskovalni
inštitut, ki je obravnaval ključna vprašanja mednarodne varnosti; BBC; Tiskovni
urad zunanjega ministrstva (Foreign Office), ki je deloval v Beogradu; Imperial
Defense College – britanska šola za nacionalno obrambo, ki je s svojimi študenti
vsako leto obiskala Jugoslavijo; tiskovna agencija Reuters; Mednarodna kvekerska organizacija; Amnesty International, ki se je zavzemal za človekove pravice.71
Vzporednice med analizami slovenske in zvezne SDV lahko iščemo tudi pri
skupinah nosilcev obveščevalno-informativne dejavnosti – razni britanski diplomati, novinarji, predstavniki podjetij in institucij, dopisniki, t. i. britanski strokovnjaki za Jugoslavijo. V analizi Delatnost britanske obaveštajne službe iz leta 1982
je kot nosilcev obveščevalno-informativne dejavnosti po legalnih metodah izpostavljenih in poimenovanih 9 britanskih državljanov, ki so bili diplomatsko-konzularni predstavniki ter raziskovalci, in sicer: "Deakin, Dunkan, Garvey, Kindersey,
Stewart, Ramsey, Floyd, Seaton-Wattson, Autty". Glede njihovih zmožnosti presoje in analize jugoslovanskih razmer so v zvezni SDV menili naslednje: "Njihove
ocene o stanju u našoj zemlji i perspektivama običnu dosta realne".72 Omenjeni
so bili v resnici izkušeni poznavalci Jugoslavije in vsaj nekateri so bili tudi znane
osebnosti, čeprav so v zvezni SDV zapisali deloma zgrešene priimke (ali imena).
Med temi so bili namreč nekdanji vodja prve britanske misije pri Titu maja 1943,
Frederick William Deakin, ki je v Vrhovnem štabu ostal do decembra istega leta,
nato se je še dalje ukvarjal z jugoslovansko problematiko, in sicer tudi kot eden
izmed vodilnih zgodovinarjev, bil je tudi član Odbora za Vzhodno Evropo. Trije
so bili veleposlaniki v Beogradu, Duncan Wilson (1964–1968), Terence Garvey
(1968–1971), Dugald Stewart (1971–1977). "Seaton-Wattson" je bil eden izmed
bratov Seton-Watson (morda pa sta bila mišljena kar oba): verjetno gre za Hugha,
ki je bil priznani zgodovinar, specialist za vzhodno Evropo in Rusijo, tudi član
Odbora za Vzhodno Evropo; njegov brat Christopher je bil prav tako priznani
zgodovinar, in sicer specialist za sodobno zgodovino Italije. "Autty" je bila oči-
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Konzulat v Splitu je omenjen v analizi ARS, SI AS 1931, t. e. 3136, a. e. E–04–1, Delatnost britanske
obaveštajne službe prema Jugoslaviji i suprotstavljanje službe državne Bezbednosti, maj 1970, str. 39,
medtem ko ga ni v analizi, a. e. S–420, Delatnost britanske obaveštajne službe prema Jugoslaviji, februar 1982.
ARS, SI AS 1931, t. e. 3136, a. e. S–420, Delatnost britanske obaveštajne službe prema Jugoslaviji (analiza), februar 1982, str. 55–67.
Prav tam, str. 40–43 in 56.
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tno že nekajkrat omenjena Phillis Auty. "Kindersey" je po vsej verjetnosti bil že
omenjeni profesor na Oxfordu Richard Kindersley, čeprav ne bi smeli povsem
izključiti avtorice znanega potopisa po jugoslovanski državi Anne Kindersley, ki
je svojo knjigo objavila leta 1976.73 David Floyd je bil urednik Daily Telegrapha,
med letoma 1948 in 1951 pa tudi drugi sekretar veleposlaništva v Beogradu. Alastair Ramsay je bil v obdobju 1943–1945 član britanske vojne misije pri Titovem
vrhovnem štabu, nato pa je v Jugoslaviji ostal kot asistent in vojaški ataše, in sicer
v letih 1949–1952 in 1952–1962.74
Zadnja velika skupina, ki je bila v analizi iz leta 1982 osumljena posredovanja vsaj dela informacij britanskim službam, je bila jugoslovanska emigrantska
skupnost v Veliki Britaniji. Tam je po podatkih analize živelo okoli 10.000 jugoslovanskih emigrantov, od katerih naj bi se jih nekaj sto aktivno udejstvovalo
v raznih organizacijah in skupinah. V SDV so tudi sumili, kako naj bi britanska
obveščevalna služba jugoslovanske emigrante pogosto pošiljala na obiske k
sorodnikom v domovino, da bi preko njih izvedeli kaj več o razmerah v državi.
Glede na analizo iz leta 1982 naj bi delovala proti SFRJ tudi iz drugih držav, in
sicer ZRN, Avstrije, Italije in Grčije.75
Zanimiv je naslednji komentar zvezne SDV, ki spominja na samokritike slovenske, da je bila "rak rana" pomanjkanje ustreznega kadra:
Činjenica da Služba državne bezbednosti poslednjih godina ne registruje veći
obim delatnosti britanske obaveštajne službe kao ne primer, u prvih godina posle
rata, rezultat je opreznijeg obaveštajnog nastupa Velike Britanije na prostoru Jugoslavije i većeg oslanjanja na legalne metode delovanja. /…/ danas u Službi državne
bezbednosti radi manje kadrova na otkrivanju i pračenju delatnosti BOS-a [britanske obveščevalne službe] nego što je to bilo ranijih godina, što se odražava i na
obim saznanja. /.../ Naša Služba državne bezbednosti do sada nije dovoljno činila
na otkrivanju i praćenju delatnosti BOS-a; nedovoljno se razjašnjava stvarna
uloga lica za koja se pretpostavlja da bi mogli biti u vezi sa obaveštajnom službom
Velike Britanije. /…/ Često se smenjuju operativni radnici koji rade na problematici BOS-a. Stoga je po ovoj liniji rad često bivao kratkog daha i kampanjski, što
ima za posledicu da su i rezultati realtivno skromni. /…/ Na obradi BOS-a u republikama i pokrajinama rade uglavnom kadrovi koji istovremeno obradjuju i druge
zapadne obaveštajne službe. Pri tome postoji sklonost, da se operativne mere
prema BOS-u, u poredjenju, na primer, sa američkom obaveštajnom službom,
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Anne Kindersley, The Mountains of Serbia. Travels through inland Yugoslavia (London, 1976).
ARS, SI AS 1931, t. e. 1129, a. e. E–04–1, Delatnost britanske obaveštajne službe prema Jugoslaviji i
suprotstavljanje Službe državne bezbednosti: priloga, maj 1970, str. 10–11.
ARS, SI AS 1931, t. e. 3136, a. e. S–420, Delatnost britanske obaveštajne službe prema Jugoslaviji (analiza), februar 1982, str. 68–76.
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smatraju drugorazrednim. /…/ Orientacija Službe državne bezbednosti treba da
bude u prvom redu na stvarjanje solidnih pozicija i prodiranje u objekte i sredine
iz kojih ova služba deluje.76

Podobno oceno zvezne SDV o delovanju slovenske dobimo v novembrski
dopolnitvi analize iz leta 1982 (Dopuna analize o britanskoj obaveštajnoj službi), in sicer:
Samo u upravi SDB Beograda za poslednji deset godina promenilo se šest operativnih radnika, a u SDB SR Slovenije za ovaj period nije bilo ni pola operativca po
britanskoj liniji, več samo u kombinaciji sa AOS [Ameriška obveščevalna služba].
Ovaj problem je i dana prisutan, odnosno britanskoj službi se ne poklanja dovoljna
pažnje. /…/ Obim i kvalitet saznanja s u opađanju, što je dovelo do situacije da SDB
poslednjih godina o klasičnom obaveštajno radu Britanca saznaje veoma malo.77

Kot je že bilo predstavljeno, je SDV SRS v "samoevalvacijskih" poročilih o
spremljanju britanske obveščevalne službe izpostavila, da ji na tem področju
primanjkuje usposobljenega kadra, ki bi postopal izključno na britanski tematiki, zgleda pa, da so se o podobnem "pritoževali" tudi na zveznem nivoju.

Drugi podatki o spremljanju britanske obveščevalne službe po letu
1975 v Arhivu Republike Slovenije
Informacije o britanski intelligence v obravnavanem obdobju najdemo tudi v
nekaterih poročilih o tujih obveščevalnih službah.78 Ravno tako v nekaterih
indikativnih biltenih, v katerih pa britanska služba praviloma ni posebej opisana, temveč je omenjena kot del zahodnih; večinoma je v teh dokumentih fokus
namenjen delovanju služb Zahoda v posameznih letih.79 Posredno informacije lahko dobimo tudi v drugih arhivskih dokumentih, na primer o britanskih
diplomatsko-konzularnih predstavnikih80 ali o spremljanju britanske radijske
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Prav tam, str. 80–81.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2895, a. e. S–345, Dopuna analize o britanskoj obaveštajnoj službi (informacija sa
svetovanja), november 1982, str. 27–28.
Npr. ARS, SI AS 1931, t. e. 3136, a. e. S–410, Delovanje tujih obveščevalnih služb proti SRS in SFRJ, 16.
januar 1979, str. 23–24.
Npr. poročili za leti 1983 in 1984: ARS, SI AS 1931, t. e. 2902, a. e. A-21-9, Indikativni bilten – 1984:
Interesi tujih obveščevalnih služb v letu 1983, str. 1–2; a. e. A–21–94, Indikativni bilten – 1985: Interesi
tujih obveščevalnih služb v letu 1984, leto 1985, str. 18–20.
ARS, SI AS 1931, t. e. 1129, a. e. 1253–5, Diplomatsko konzularna predstavništva Anglije v SFRJ, 1956–
1973.

861

G. Bajc, T. Melanšek, D. Friš: Uvod v zgodovino spremljanja britanske ...

postaje BBC v Londonu.81 Med novinarji pod strogim nadzorom velja izpostaviti Noro Beloff,82 o kateri obstaja zelo obsežna dokumentacija, in sicer skoraj
tisoč strani.83 Bila je namreč znana novinarka, ki se je zelo zanimala za jugoslovanske razmere in je med drugim leta 1985 objavila odmevno knjigo o Jugoslaviji. V njej je postavila v dvom medvojne zasluge Titovega gibanja, pisala je o
povojnih pobojih (ravno v času, ko se je o njih začelo govoriti in pisati v javnosti84), zavračala mit o povojnem Titovem režimu, samoupravljanju, t. i. bratstvu
in enotnosti ipd.85 Njen primer bo posebej predstavljen ob kaki drugi priliki.
Viri informacij o spremljanju britanske obveščevalne službe so tudi letna
poročila o realizaciji programskih nalog SDV RSNZ SRS. Za namene prispevka
smo kot primer pregledali poročila od 1979 in 1984. Ugotavljamo, da so tudi
v tem obdobju skupine, ki jim je slovenska SDV posvečala največ pozornost, v
glavnem še zmerom ostale enake, in sicer britanski mediji (BBC), diplomatsko-konzularna predstavništva, t. i. britanski strokovnjaki za Jugoslavijo in slovenska emigracija v Veliki Britaniji. Prav tako se v nekaterih poročilih pojavljajo že
"znana" imena: Nora Beloff (v letih 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984), Stella
Aleksander (1979, 1980, 1981, 1983), Krsto Cvijić (1980, 1982, 1983, 1984),
Peter Rosling (1980, 1981, 1982, 1983), Elisabeth Barker (1979, 1980, 1981),
Ljubo Sirc (1980, 1983, 1984), Pavel Zupan (1979, 1980, 1983), Karel Lavrenčič (1979, 1982), Friderick William Deakin (1979, 1981), Richard (ali morda
Anne) Kindersley (1979).86 Iz podatkov letnih poročil smo sestavili sumarično
primerjavo o številu sodelavcev in "virov" SDV SRS, ki so spremljali britansko
81
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Npr. ARS, SI AS 1931, t. e. 2320, a. e. RTZ: 159, "ŠPIKER", 1979–1987.
Nora Beloff se je rodila 24. januarja 1919 v Londonu. Svojo kariero je začela na francoskem oddelku diplomatske službe. Leta 1946 se je pridružila tiskovni agenciji Reuters in pisala za pariški The
Economist. Potem je postala dopisnica iz različnih tujih prestolnic pri angleškem The Observerju
in leta 1964 postala glavna politična dopisnica tega časopisa. Leta 1977 se je poročila s Cliffordom
Makinsom, športnim urednikom pri Observerju. Leto kasneje je zaradi spora z novim urednikom
zapustila časopis in začela z raziskovanjem Sovjetske zveze in Jugoslavije, od koder so jo leta 1984
izgnali. Umrla je leta 1997 (Nora Beloff, Zapravljena dediščina Josipa Broza Tita (Maribor, 1999), str.
275; Barbara Morgan, "Beloff, Nora (1919–1997)", Encyclopedia.com, 2. november 2020, dostopno
na: https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/beloff-nora-1919-1997, pridobljeno: 7. 11. 2020).
ARS, SI AS 1931, t. e. 3014–3016, a. e. Beloff Nora, 1979–1984.
Cfr. Mitja Ferenc, "Leto 1945 in prikrita grobišča: zakonske podlage in možnost raziskav. 'Načelo naj
velja, da morajo biti grobovi izdajalcev pozabljeni ...'", Studia Historica Slovenica 17, št. 1 (2017), str.
296.
Nora Beloff, Tito's Flawed Legacy: Yugoslavia and the West since 1939 (London, 1985).
ARS, SI AS 1931, t. e. 2902, a. e. A–11–12, USDV – 1979, letno poročilo, Poročilo o realizaciji programskih nalog SDV RSNZ SR Slovenije za leto 1979, leta 1980, str. 17–18; a. e. A–11–13, USDV – SRS – 1980:
letno poročilo: Poročilo o realizaciji programskih nalog SDV RSNZ SR Slovenije za leto 1980, leta 1981,
str. 18; a. e. A–11–14, Letno poročilo USDV – SRS, 1981: Poročilo o realizaciji programskih nalog SDV
RSNZ SR Slovenije za leto 1981, leta 1982, str. 18–19; a. e. A–31–13, Poročilo o realizaciji programskih
nalog SDV RSNZ SR Slovenije za leto 1982, leta 1983, str. 51–52; a. e. A–31–18, Poročilo o realizaciji
programskih nalog SDV RSNZ SR Slovenije za leto 1983, leta 1984, str. 60–62; a. e. A–31–20, Poročilo o
realizaciji programskih nalog za leto 1984, leta 1985, str. 53–55.
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problematiko doma in v tujini. Vključili smo jih v preglednico 1, iz katere je razvidno, da se v obdobju 1979–1984 število oseb, ki so se ukvarjale z britansko
tematiko, ni bistveno spreminjalo, le število "virov" se je z leti skoraj prepolovilo. Pravega odgovora za to še nimamo.
Preglednica 1: Število sodelavcev in "virov" SDV SRS, ki so v obdobju 1979–1984 spremljali britansko
problematiko
Sodelavci,
ki so se ukvarjali
z britansko
tematiko
(vključeni tudi
tisti iz tujine).

Sodelavci iz
tujine, ki so
se ukvarjali
z britansko
tematiko v
tujini.

"Viri", ki so
se ukvarjali
z britansko
tematiko
(vključeni tudi
tisti iz tujine).

"Viri" iz tujine,
ki so se ukvarjali
z britansko
tematiko v
tujini.

1979

10

4

9

4

1980

9

3

8

4

1981

9

1

8

3

1982

10

3

7

2

1983

10

3

6

2

1984

10

3

5

2

Letna poročila

Gradivo Registrirane tekoče zadeve št. 158
Na tem mestu velja posebej nekaj besed nameniti zelo obsežnemu gradivu v
okviru RTZ št. 158. V veliki meri gre za zbrana poročila spremljanja obiskov
britanskih diplomatsko-konzularnih predstavnikov, novinarjev, publicistov,
strokovnjakov za Jugoslavijo (tudi informacije o njihovih objavah, vezanih na
jugoslovanske razmere), poslovnežev, trgovcev, turistov. Pogoste so informacije
o spremljanju zdomcev in emigrantov v Veliki Britaniji ter drugih britanskih
posameznikov, ki so bili osumljeni sodelovanja z britanskimi službami. Obenem "mrgoli" poročil razgovorov z lastnimi državljani, od katerih so v SDV skušali pridobiti informacije. Zbrana je tudi dokumentacija o krovni organizaciji za
britansko t. i. kulturno diplomacijo, British Council in predstavljena "samoevalvacijska" poročila. Časovno naj bi bilo gradivo omejeno z letoma 1963 in 1987,
vendar najdemo v njej tudi dokumente, ki segajo do 18. avgusta 1988. Kot je
zabeleženo, so se od leta 1988 dalje dokumenti, vezani na britansko tematiko,
zbirali v operativni raziskavi "Tujec". Velja posebej opozoriti, da smo med pregledom gradiva zbranega v RTZ št. 158 našli več dokumentov, ki so bili napačno
založeni (npr. o ameriških obveščevalnih službah), zato si predstavljamo, da se
je v gradivih o drugih obveščevalnih službah založil kak dokument, vezan na
britansko tematiko.
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Za lažjo predstavo o zbranih dokumentih smo avtorji pričujočega članka
izdelali preglednico 287, v kateri so glede na različna časovna obdobja, od 1966
do 1988, kvantitativno prikazane določene kategorije zanimanja slovenske
SDV. Po razpredelnici so predstavljeni tudi naši komentarji.
Preglednica 2: Kvantitativni prikaz spremljanja britanske problematike s strani SDV SRS v obdobju
1966–1988
Kategorije spremljanja s strani
SDV SRS

1966–70

1971–75

1976–80

1981–85

1986–88

1. Število poročil o prihodih
britanskih državljanov v SRS.

3

13

45

33

19

2. Število obravnavanih opozoril
o prihodu "sumljivih" britanskih
državljanov.

0

4

11

23

8

3. Število obravnavanih primerov
britanskih državljanov, ki so živeli
v SRS.

0

4

7

12

7

4. Število dokumentov s podatki o
britanskih državljanih.

5

17

81

143

70

5. Število dokumentov, ki so se
navezovali na britanski tisk in medije
ter fotografiranje s strani britanskih
državljanov.

2

8

34

56

44

6. Število obravnavanih primerov
državljanov SFRJ (živečih v SFRJ), ki
so jih sumili sodelovanja z britansko
obveščevalno službo ali izdajanja
informacij o SFRJ.

1

2

14

14

9

5

3

1

10

2

0

14

5

7

1

9. Število dokumentov, ki so poročali
o delovanju organizacij v SRS in so
jih sumili sodelovanja z Britanci.

0

2

1

5

0

10. Število drugih dokumentov
(seminarji o SFRJ v Veliki Britaniji, o
tamkajšnji slovenski emigraciji ipd.).

0

40

66

109

109

7. Število dokumentov o domnevni
britanski obveščevalni dejavnosti v
sosednjih državah (Avstriji in Italiji).
8. Število dokumentov o prihodih
britanskih organizacij v SRS
(delegacije, komisije itd.).

Čeprav nelinearen, je bil zlasti v desetletju od leta 1976 do 1986 očiten
porast zanimanja Britancev za jugoslovanske razmere. Predstavljamo si, da je
moralo to dejstvo službo SDV posebej zanimati. Upoštevati moramo namreč,
da je povojno Jugoslavijo spremljala konstantna paranoja zaradi t. i. zunanjih
sovražnikov (poleg notranjih). Veliko vlogo pri obrambi pred temi je odigral
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Za izdelavo preglednice smo pregledali 2489 strani arhivskega gradiva ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e.
RTZ: 158. Po lastni presoji smo dokumente uvrstili v eno izmed kategorij.
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nadzor državnih meja, ki je sprva preprečil oziroma omejil, kasneje pa nudil
pregled nad pritokom potencialno nevarnih zunanjih posameznikov in odtokom potencialno nevarnih notranjih posameznikov. Območje Slovenije je
mejilo na dve od sicer treh sosednjih držav, ki so bile ideološko nasprotnega
značaja, predvsem Italija in vsaj formalno nevtralna Avstrija. Zaradi tega je za
obe meji veljalo, da sta izpostavljeni prodoru t. i. sovražnih zahodnih kapitalističnih idealov, kar bi lahko v tujini izkoristili za spodkopavanje notranjega reda
in s tem ogrožali enopartijski režim.88 V okviru slovenske SDV so torej sumili, da
je britanska obveščevalna služba delovala proti SFRJ tudi iz Italije in Avstrije. V
gradivu RTZ št. 158 tako najdemo več poročil o domnevni britanski obveščevalni dejavnosti iz sosednjih držav. V kolikor je bila v zgodnejših obdobjih pod
nadzorom predvsem Avstrija in potencialni informativno-obveščevalni nosilci
z vrst bivših pripadnikov FSS, se je pozornost kasneje usmerila proti Italiji. Na
tem mestu najdemo tudi npr. dokumente o izobraževalni ustanovi Collegio del
Mondo Unito dell'Adriatico – United World College of Adriatic s sedežem v Devinu pri Trstu, ki je bila ustanovljena leta 1982. V poročilih o prihodih britanskih državljanov v Slovenijo so poročila posameznih izpostav SDV SRS pogosto
zgolj informativne narave, in sicer o tem, kateri britanski državljani so stopili
na območje Slovenije. Ob tem so bili že v samem poročilu o prihodu navedeni osnovni podatki o posameznikih ali pa je bilo poročilo z njihovimi podatki
sestavljeno naknadno. Po letu 1980 zaznamo manj poročil o dejanskem prihodu britanskih državljanov, saj so v več primerih namesto tega sestavili poročilo s podatki, ko so ti že nekaj časa bivali v Sloveniji. Pogosto med "britanskimi
obiskovalci" zasledimo predstavnike firm, profesorje, novinarje, pa tudi turiste.
Slovenska SDV je spremljala tudi prihode britanskih organizacij, označene so
kot razne delegacije, komisije ipd. Med dokumenti v RTZ št. 158 dobimo tudi
primere poročil z opozorilom o "sumljivih britanskih državljanih" in možnostjo njihovega prihoda. Najpogosteje jih je SDV SRS poslala svojim izpostavam
in obratno, redkeje pa so opozorila prišla od zvezne ali drugih republiških SDV.
V osemdesetih letih se je velik del opozoril nanašal na prihod britanskih novinarjev. Ob opozorilih so bila pogosto zapisana tudi navodila, naj se nad dotično
osebo vzpostavi nadzor.
Prav tako je jugoslovanski režim skozi obravnavano obdobje konstantno
spremljal, kakšno sliko so o SFRJ imele zahodne države. Glede na dokumente
v RTZ št. 158 se je s tem ukvarjala tudi SDV SRS, ki je budno spremljala tako
prihode britanskih novinarjev kot tudi njihove prispevke, ki so izšli na temo
Jugoslavije. Velika pozornost, usmerjena proti britanskim medijem, ki jo lahko
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Gregor Jenuš in Darko Friš, "Specialna vojna. Prispevek o ukrepih jugoslovanskih organov za notranje zadeve pri nadzoru državne meje in v boju proti 'zunanjim' in 'notranjim sovražnikom'", Annales,
Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 780–782.
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razberemo v peti kategoriji naše preglednice, ni presenetljiva, saj sta jih tako
zvezna kot slovenska SDV sumili informativno-obveščevalnega delovanja. Obe
sta menili, da je bila ena izmed inštitucij, ki jih je britanska obveščevalna služba
koristila za svoje delovanje proti SFRJ, znana medijska korporacija BBC. V gradivu so pogosto omenjeni britanski novinarji, ki so pisali o Jugoslaviji, in tudi
nekateri britanski časopisi in revije, na primer The Times in The South Slav Journal; pogosto pa so bile priložene kopije besedil prispevkov.89
Glede spremljanja britanskih medijev naj tu ponovno izpostavimo primer
Nore Beloff. V času nadzora nad njo je bilo izvedenih več akcij – tako v Sloveniji
kot drugod po SFRJ – menimo, da je bila med pomembnejšimi 4. septembra
1980 v hotelu Slon v Ljubljani, v hotelski sobi 320. Tu so skrivoma fotografirali večje število pisanega gradiva: material Amnesty International Secretariat iz
Londona o delovanju Rimokatoliške cerkve v Sloveniji, članke tujih medijev,
dopise Nore Beloff z nekaterimi britanskimi diplomatsko-konzularnimi predstavniki v SFRJ in nekaterimi jugoslovanskimi državljani, nekaj strokovnih analiz o gospodarstvu SFRJ ter dva adresarja, ki sta vsebovala tudi naslove oseb iz
Beograda, Zagreba in Ljubljane.90
Pozornost je bila namenjena tudi tistim "sumljivim" britanskim državljanom, ki so stalno ali začasno živeli v Sloveniji. V teh primerih je šlo pogosto
za britanske državljane, ki so tu živeli, ker so bili v osebnih zvezah z državljani
SFRJ, ali pa za lektorje oziroma profesorje, ki so bili zaposleni v slovenskih izobraževalnih ustanovah. V novembru leta 1986 je bilo tako izdelano poročilo o
britanskih državljanih, ki so stalno ali začasno prebivali na območju Ljubljane.
Stalno je tu živelo 5 britanskih državljanov (Martin Cregeen, Jean Islado Cvahte, Noel Jennifer Krevel, Patricija Margaret Mayatt, Katarina Nikkitin Šušnik),
začasno dovoljenje za prebivanje pa jih je imelo 11 (Sally Elizabeth Bass, Mary
Chaterina Burt, Philip James Burt, Margaret Grace Davis, Denis Deeney, Camilla
Jane Gair, Robert Joseph Mc Dowell, John Michel Smith, Lionel George Titman,
Mark Aleksander Valentin, Alistar Stewart Wood). Na koncu poročila je SDV SRS
podala oceno, v kateri je za kot operativno zanimive označila Margaret Davis,
Lionela Titmana, Michela Smitha, Camillo Gair, Marka Valentina in Katarino
Nikkitin Šušnik, pri vseh omenjenih je nameravala temeljito preveriti njihove
zveze ter vzroke bivanja v Ljubljani.91
Ravno tako je bila velika pozornost namenjena jugoslovanskim drža-
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90
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Dva primera poročanja slovenske SDV o britanskih revijah in njihovem pisanju o SFRJ: ARS, SI AS
1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Pisanje v decembrski številki revije "The South Slav Journal" – ugotovitve
in ocene, 19. maj 1981; Londonski "The Times" – posebna izdaja o Jugoslaviji, 23. april 1971.
ARS, SI AS 1931, t. e. 3014, a. e. Beloff Nora, Poročilo o izvedbi akcije pri Makins (Beloff) Nori, 11. september 1980, str. 1–2; Depeša I. uprave SDV ZSNZ z dne 8/8-1980, 5. september 1980, str. 1–2.
ARS, SI AS 1931, t. e. 2550, a. e. RTZ: 158, Državljani Velike Britanije, ki stalno ali začasno prebivajo na
območju Ljubljane, 18. november 1986.
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vljanom, ki so živeli na območju Slovenije, ter "domačimi" organizacijam, ki
so predstavljali potencialne nosilce informativno-obveščevalne dejavnosti
v korist Velike Britanije. V gradivu RTZ št. 158 je v celotnem obravnavanem
obdobju zabeleženih 40 primerov državljanov SFRJ, ki so bili zaradi tega pod
drobnogledom. Manjše je skupno število dokumentov o organizacijah v Sloveniji, ki so jih sumili potencialnega sumljivega sodelovanja z Britanci.
Do informacij o britanskih državljanih se je SDV SRS dokopala na različne načine: z izmenjavo podatkov med raznimi izpostavami; s pomočjo drugih republiških SDV, ki so posredovale informacije o dotični osebi; z zaslišanji;
preko oseb, ki so bile blizu obravnavanemu britanskemu državljanu, se pravi
prijateljev, sodelavcev, sosedov ipd.; preko sodelavcev in virov ter s pomočjo
preiskovalnih akcij. Predpostavljamo, da medtem ko sta se prva dva načina pridobivanja podatkov in pogojno tudi tretji večinoma uporabljala ob poizvedovanju o britanskih državljanih, ki so pred kratkim vstopili v državo, so se drugi
načini pridobivanja informacij najpogosteje uporabljali pri "znanih" britanskih
državljanih, kot so bili novinarji na obisku, ter člani britanskih diplomatsko-konzularnih predstavništev.

Namesto sklepa
Zakaj so bili v SDS SRS tako samokritični? Možnih odgovorov je sicer več, na
tem mestu lahko izpostavimo naslednje: po vsej verjetnosti so zvezni SDV želeli
prikazali realno sliko, češ da pomanjkanje osebja in sredstev omejuje "pokrivanje" britanske obveščevalne dejavnosti. Prav zaradi tega so Beograd poskušali
prepričati, da bi bilo za učinkovitejše delo nujno potrebno povečati sredstva,
kar v delovanju obveščevalnih služb ni bila posebna izjema. Čeprav velja posebej izpostaviti tudi to, da v "samoevalvacijskih" poročilih ni prisotna zgolj kritika lastnega dela, temveč si je znala SDV SRS za uspešno opravljeno delo pripisati tudi zasluge – kar niti ni presenetljivo, če bi namreč le kritizirali, bi lahko
izpadli nesposobni. Tak primer najdemo v poročilu z dne 19. marca 1975, kjer
je SDV SRS zasluge za zmanjšanje intenzivnosti dejavnosti in obiskov britanskih
raziskovalcev ter strokovnjakov v Sloveniji delno pripisovala svojim ukrepom.
Glede na opravljeno analizo je razvidno, da so v SDV SRS od polovice šestdesetih let do leta 1970 zaznavali – kot so zapisali – zgolj legalno delovanje
britanskega obveščevalnega aparata. Svojo neuspešnost v ugotavljanju morebitnih nelegalnih in sovražnih aktivnosti pa so pripisovali svojim slabim pozicijam. Enega izmed možnih razlogov za tedanje manj uspešno spremljanje britanske problematike bi lahko iskali tudi v tem, da je bilo spremljanje britanskih
obveščevalnih služb do oktobra 1969 ena izmed nalog Sektorja za operativna
opravila, ki pa je imel širok spekter nalog. Tedaj je s spremembo v organizirano-
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sti SDV SRS britanska problematika padla v domeno I. sektorja, katerega zadolžitve so bile bistveno ožje usmerjene, saj je bil slednji zadolžen "le" za zahodne
varnostno-obveščevalne službe.
V letu 1971 so v slovenski SDV samokritično ugotavljali, da jim do leta 1970
v tujini ni uspelo "plasirati" kvalitetnih pozicij, bolje pa ji je šlo na območju Slovenije, ker jim je uspelo infiltrirati več svojih "virov" v institucije, ki so jih sumili
delovanja v korist britanske intelligence; o njihovi pravi vlogi moramo biti zelo
previdni. Predstavljamo si, da je delovanje v tujini z razliko od delovanja "doma"
zahtevalo veliko več napora, sredstev in nenazadnje tveganja. Decembra 1971
so v poročilu za tekoče leta pisali o uspešnem vdoru v t. i. MSO enote v ZRN in
britansko medijsko hišo BBC London (čeprav na tem mestu ni povsem jasno,
ali je mišljeno v osrednjo postajo ali v katero izmed lokalnih). V SDV SRS so
si med letoma 1970 in 1975 vsekakor že ustvarili jasno sliko o interesih britanskih obveščevalnih služb in o institucijah, preko katerih naj bi te delovale.
Večinoma naj bi bili to predstavniki Velike Britanije v diplomatsko-konzularni
službi, vedno bolj pa tudi v medijih in kulturnih ustanovah. Ugotavljamo, da se
je v obravnavanem obdobju – predvsem pa od druge polovice sedemdesetih let
dalje – v okviru slovenske SDV povečalo spremljanje britanske obveščevalne
službe in britanskih državljanov kot potencialnih informatorjih o dogajanju v
SFRJ. O tem pričajo tako predstavljena poročila, ki kažejo na postopno večanje
angažiranosti pri postopanju v zvezi z britansko problematiko, kot tudi primer
spremljanja britanskih državljanov v gradivu RTZ št. 158, ki smo ga ponazorili z
razpredelnico št. 2, ko se je občutno povečalo število dokumentov.
V obdobju med letoma 1971 in 1975 se je torej povečevala angažiranost
SDV SRS v zvezi z britansko problematiko. Kljub temu je leta 1982 iz Beograda
prišlo opozorilo, ki je bilo namenjeno vsem republiškim SDV, da se je britanski intelligence posvečalo premalo pozornosti. Vsekakor nas dejstvo, da je bila
posebej izpostavljena slovenska, navaja k sklepu, da so bili najmanj učinkoviti
ravno v Sloveniji. Ali pa vsaj, da so zaradi sosedstva z Avstrijo in Italijo, torej
dvema državama, iz katerih naj bi britanska obveščevalna služba delovala proti
SFRJ, od slovenske SDV pričakovali "boljše" rezultate.
Po eni strani ugotavljamo, da so se pri navajanju imen oz. priimkov osumljenih v okviru SDV na Slovenskem in na zvezni ravni pojavljale določene napake,
nekatere tudi zelo evidentne. Nimamo prave razlage, ali so se dogajale (samo)
iz malomarnosti, tudi to pa lahko kaže na določeno kadrovsko pomanjkljivost
ali podhranjenost. Sicer napake ali nerodnosti oz. površnosti SDV v Jugoslaviji
in torej tudi v Sloveniji naj ne bi bile nobena izjema; tudi zaradi tega potrebujemo čim več komparativnih raziskav, v kolikor bi želeli podrobneje pojasniti
tudi ta del zgodovine. Po drugi strani se v dokumentaciji ponekod pojavljajo
imena, ki jih je služba označila za svoje vire informacij. Ne bo odvečna ponovna
opozoritev, da ni nujno, da so te osebe v resnici bile zavestni sodelavci. Ponov-
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no se izkaže, da ne gre podcenjevati vprašanja o iskrenih ali zavestnih virih
informacij katerekoli obveščevalne službe, kakor tudi osumljenih "vohunov" iz
tujine ali za tujino.
Upoštevajoč varljivosti dokumentacije obveščevalnih služb, lahko rečemo,
da ni nobenega dvoma, da je gradivo, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije,
zanimivo in torej pomembno pri raziskavah zapletene zgodovine delovanja
SDV in drugih obveščevalnih služb. Pri raziskovanju obveščevalne dejavnosti
bi bilo (poleg nujne kritičnosti do dokumentov SDV) zelo koristno hkrati preučiti primarne vire nasprotne strani. Kot smo preverili, za obdobje, ki ga pričujoči članek obravnava, je ohranjenih dokumentov o obveščevalni dejavnosti britanskih služb v osrednjem londonskem arhivu (The National Archives)
bolj malo. Ne glede na manko britanskih dokumentov se postavlja vprašanje,
v kolikšni meri je SDV na slovenski in vsedržavni ravni sploh zaznala pravo
obveščevalno delovanje Britancev na tleh Jugoslavije ali v okviru jugoslovanske emigracije na otoku. Odgovorov na to vprašanje (še) nimamo, lahko pa na
tem mestu omenimo naslednji primer. V okviru britanskega Foreign Officea je
med letoma 1948 in 1977 deloval poseben tajni oddelek, imenovan Information Research Department (IRD). Njegova naloga je bila predvsem boj proti sovjetski/komunistični propagandi in infiltraciji v zahodna delavska gibanja, obenem se je deloma ukvarjal s (proti)propagandnimi aktivnostmi proti Vzhodu
in tudi proti Jugoslaviji. Delovanje IRD je bilo deloma povezano z obveščevalno
dejavnostjo britanske intelligence. Na razpolago imamo nekaj kvalitetnih študij, ki sicer prvenstveno obravnavajo makro vprašanja tega oddelka,92 posebej
pa je nekaj novejših objav glede vloge IRD v Italiji.93 V omenjenem britanskem
osrednjem arhivu je precej gradiva o tem oddelku, ki bi ga bilo vredno podrobneje preučiti. Do sedaj pregledano gradivo iz Arhiva Republike Slovenije kaže
na to, da v SDV niso zaznali delovanja oddelka IRD, so pa pravilno sklepali, da
je britanska intelligence uporabljala tudi zbrane podatke pridobljene iz medijev
ali t. i. odprte vire; sicer ne moremo izključiti možnosti, da v SDV niso poznali
imena in predvsem namena tega posebnega oddelka britanskega ministrstva
za zunanje zadeve. Iz pregledanega gradiva še nimamo pravega odgovora na
vprašanje, ali so se v SDV zavedali, da so imeli za Britance viri, ki so jih prejeli s
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Npr. Hugh Wilford, "The Information Research Department: Britain's Secret Cold War Weapon
Revealed", Review of International Studies 24, št. 3 (1998), str. 353–369; Tony Shaw, "The Information
Research Department of the British Foreign Office and the Korean War, 1950–53", Journal of
Contemporary History 34, št. 2 (1999), str. 263–281; Andrew Defty, Britain, America and AntiCommunist Propaganda, 1945–53. The Information Research Department (London–New York,
2004). Za splošen pregled pa ena izmed najboljših rekonstrukcij anglo-ameriške obveščevalne dejavnosti med hladno vojno: Richard J. Aldrich, The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret
Intelligence (London, 2001).
Sicer z določeno rezervo: Mario José Cereghino in Giovanni Fasanella, Il golpe inglese. Da Matteotti a
Moro: le prove della guerra segreta per il controllo del petrolio e dell'Italia (Milano, 2011).
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pomočjo prestrezanja oz. prisluškovanja – SIGINT-a (Signal Intelligence), večjo
in celo odločilno težo od tistih, ki so jih pridobili s pomočjo HUMINT-a (Human
Intelligence), se pravi človeškega faktorja. Sicer ostaja problematika SIGINT-a v
hladni vojni, kot pišejo najbolj referenčni strokovnjaki,94 ena izmed najmanj
raziskanih tem.
Na splošno lahko rečemo, da je v okviru jugoslovanskih in torej obenem
slovenskih obveščevalno-varnostnih organov tudi v obdobju od polovice šestdesetih do poznih osemdesetih let možno opaziti veliko sumničenj do Velike
Britanije, in to kljub temu da so postajali meddržavni (bilateralni) odnosi, zlasti od leta 1968 dalje, vedno boljši. Po posegu Varšavskega pakta na Češkoslovaškem se je namreč Jugoslavija znašla v resnih težavah in je ponovno potrebovala pomoč Zahoda. V začetku sedemdesetih let so si oblasti in diplomati
Velike Britanije tudi nadvse prizadevali, da bi Titovemu režimu pomagali, da
ne bi ponovno zapadel v sovjetski "objem". Ob politični pomoči v mednarodnih odnosih se je leta 1975 začela konkretizirati pomoč v obliki oborožitve
in na splošno izmenjave na najvišjih nivojih obeh vojsk. Analiza britanskih primarnih virov je nenazadnje pokazala, kako je leta 1980 – kljub skepsi zaradi
prodaje visokotehnološkega orožja – Velika Britanija postala med zahodnimi
državami celo prvi vojaški partner Jugoslavije.95 Ravno tako je evidentno, da
je bila tudi po Titovi smrti želja oz. strateški interes Londona ohraniti enotno
in neuvrščeno jugoslovansko državo, ki bo še naprej pomembna za stabilnost
v jugovzhodni Evropi in branik pred potencialnim vdorom Sovjetske zveze v
smeri Sredozemlja; za Britance bi bilo hkrati najbolje, da se njena notranja socialistična ureditev vsaj še nekaj časa ohrani.96 Težko si predstavljamo, da vse to
ni bilo znano in torej očitno tudi službi SDV. Zelo verjetno so zato bile v pričujoči razpravi opisane najbolj relevantne značilnosti nadzora posledica običajne
skepse do tujega ali "drugega" (in torej tudi do prijateljev), kar je bila v celotni
zgodovini obveščevalnih služb – in toliko bolj v letih hladne vojne97 – stalnica.
Nadaljnje raziskave naslovne in sorodnih tematik bodo morale pazljivo pretresti in upoštevati tudi ta vidik.
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Npr. Cristopher Andrew, "Intelligence in the Cold War", v: The Cambridge History of the Cold War. Vol.
II, Crises and Détente, ur. Melvyn P. Leffler in Odd Arne Westad (Cambridge, 2011), str. 417.
Bajc, "Dietro le quinte della visita di Tito a Roma nel 1971", str. 726–727.
Jure Ramšak, "'From Skadarlija to Downing Street': Velika Britanija in začetek jugoslovanske krize,
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Gorazd Bajc, Tadeja Melanšek and Darko Friš
INTRODUCTION TO THE HISTORY OF SURVEILLANCE OF BRITISH
INTELLIGENCE ACTIVITIES IN THE SLOVENIAN LANDS –
"SELF-EVALUATION" REPORTS OF THE SLOVENIAN STATE SECURITY
SERVICE (SDV)

SUMMARY
When studying the history of the post-war Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRJ), one cannot but also mention its intelligence agency, which was
through history known under different names – the Department for People's
Protection (OZNA), the State Security Administration (UDBA), and the State
Security Service (SDV). The authors focus primarily on the "youngest" from
among the mentioned, the State Security Service (SDV), from the mid-1960s
to the end of the 1980s. The SDV of the Socialist Republic (SR) of Slovenia is
presented in its capacity of monitoring the activities of the British intelligence in the Slovenian lands. For this period, the mentioned topic remained fairly
unresearched, which is why this paper could be considered an introduction to
the monitoring of British intelligence activities in the Slovenian lands.
The first part of the article contains the authors' detailed analysis of five
key reports (written in the years 1971, 1973, and 1975) of the SDV of the SR of
Slovenia's own activities connected with the surveillance of British intelligence
activities in the Slovenian lands. The analysis of the presented "self-evaluation"
reports revealed the kinds of opinions the Slovenian SDV formed about British
intelligence services' interests in various areas of Slovenian society (economic,
military, cultural, etc.). In line with all this, the SDV also formed its idea of who
the potential bearers of the information-intelligence activities could be. Based
on internal analyses carried out by the federal SDV between 1970 and 1982, the
authors also describe the opinion and conclusions of the latter about the British intelligence agency.
The "self-evaluation" reports reveal that while monitoring British affairs,
the Slovenian SDV was confronted with serious personnel issues since (at least
according to their own estimates) they did not employ enough operatives/
agents. In several places, the reports argue that this was the reason for unsuccessful or at least not entirely sufficient surveillance. The Yugoslav SDV also
mentioned the lack of agents in the Slovenian SDV connected with the monitoring of British affairs.
In the second part of the paper, the authors present archival material
under the title Registered Current Issues (RTZ) No. 158, including a collection
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of reports on information and taking notes of the visits of British diplomaticconsular representatives, journalist, publishers, experts on Yugoslavia, businesspeople, tradesmen, tourists, Slovenian emigrants from Great Britain, etc.
This study finds that the SDV of the SR of Slovenia was as a rule suspicious
towards certain groups of British citizens, namely towards British diplomaticconsular representatives, the British media, and the so-called British experts on
Yugoslavia. There are several mentions of tradesmen and British lectors, while
the agency also focused on those British citizens who were in contact with
Yugoslav and British citizens permanently or temporarily residing in Slovenia.
Constant surveillance spread as far as to Slovenian emigrants residing in Great
Britain.
The SDV of the SR of Slovenia managed to form a network of sources
who reported on the mentioned individuals and/ or groups. Hence it is mentioned in the reports that it infiltrated both the BBC and the British Consulate
in Zagreb (Croatia). Several structures in Slovenia, too, were infiltrated by its
sources, especially the ones the SDV considered being of greatest interest to
the British intelligence. Also, it created a (black) list of its own citizens, who
were suspected of maintaining contacts with "suspicious" Brits. Another means
of the Slovenian SDV's obtaining of information was house-search operations
frequently carried out in British journalists' hotel rooms.
While monitoring British affairs, the SDV of the SR of Slovenia had thus
accumulated a certain amount of knowledge about the British intelligence
agency and formed an opinion about its bearers of information-intelligence
activities and their contacts. Alongside this, it was also frequently successful in
the "placement" of sources. Conclusions about the extent to which the SDV
of the SR of Slovenia successfully monitored the British intelligence cannot be
fully established without a complete survey of archival material on the other
side, namely the British one. We understand that the documents in the The
National Archives that would cover British intelligence services' activities on
the Yugoslav territory and their knowledge concerning the Yugoslav intelligence apparatus are for the period discussed in this article quite scarce.
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Izvleček:

Avtorja v prispevku predstavita spremljanje slovenskih delavcev na začasnem
delu in bivanju v Zvezni republiki Nemčiji (ZRN) v 70. letih prejšnjega stoletja
s strani Službe državne varnosti (SDV). Z analizo arhivskega gradiva slovenske
varnostno-obveščevalne službe o slovenskem združevanju in delovanju v
ZRN, ki ga hrani Arhiv republike Slovenije, ter naborom znanstvenih del
domače in tuje historiografije avtorja predstavita proces selitev slovenskega
zdomstva sedemdesetih let iz Socialistične republike Slovenije (SRS) v ZRN iz
zahodnonemške in jugoslovanske perspektive, kako je SDV v obravnavanem
obdobju spremljala slovenske delavce na začasnem delu in bivanju v ZRN in na
katere družbene skupine je bila pozorna, pri čemer se hkrati osredotočita na
spremljanje slovenske emigrantske duhovščine in emigrantskega tiska, ki sta
imela vpliv tudi na slovenske delavce na začasnem delu in bivanju v ZRN.
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Uvod1
Slovenska skupnost v Zvezni republiki Nemčiji (ZRN) je že nekaj desetletij
deležna pozornosti slovenskih in tujih raziskovalk in raziskovalcev. Na Slovenskem se z obravnavano tematiko in področjem, ki se dotika predvsem odhajanja Slovencev na delo v ZRN, ali tematikami, povezanimi z bivanjem slovenskih
zdomcev v ZRN in njihovo dejavnostjo, ukvarjajo Marina Lukšič Hacin2, ki je
raziskala delovne razmere migrantov v ZRN; Janja Žitnik Serafin3, ki se v svojih
znanstvenih prispevkih in monografijah osredotoča predvsem na izseljensko
književnost in kulturo, Marjan Drnovšek4, ki se ukvarja z zgodovino selitev Slovencev v drugi polovici 19. in 20. stoletja, odnosom javnosti do zdomstva in
izseljensko arhivsko dediščino; Saška Štumberger5, ki se ukvarja s sociolingvističnim raziskovanjem slovenskega zdomstva in izseljenstva; Mirjam Milharčič
Hladnik, ki se v okvirih sociologije ukvarja z integracijo migrantov in ženskimi
študijami; Marijanca Ajša Vižintin6, ki raziskuje predvsem medkulturno vzgojo
in izobraževanje ter dialog in društvena delovanja, in drugi.
Vse številnejše so tudi raziskave evropskih raziskovalk in raziskovalcev, a
so (pre)pogosto njihove znanstvene študije predstavljene v aspektu širše jugoslovanske zdomske skupnosti. Vsekakor pa so doprinesle k "jugoslovanskemu"
vidiku povojne zdomske zgodovine ZRN iz različnih geografskih, socioloških,
literarnih idr. disciplin,7 predvsem gre za nemške in avstrijske raziskovalce iz

1

2

3

4

5

6

7

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnih programov št. P6-0138: Preteklost severovzhodne Slovenije
med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom ter št. P6-0372: Slovenska identiteta in kulturna zavest
v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).
Marina Lukšič Hacin, "Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji",
Dve domovini / Two Homelands 25 (2007), str. 187–208.
Za pregled književnosti Slovencev, izseljenih na tuje, je pomemben tudi t. i. projekt Slovenska izseljenska književnost, ki je rezultiral v leta 1999 izšli trodelni monografiji z naslovom Slovenska izseljenska
književnost (1. Evropa, Avstralija, Azija, 2. Severna Amerika, 3. Južna Amerika). Gre za raziskavo več
avtorjev (Helge Glušič, Tarasa Kermaunerja, Martina Jevnikarja, Jerneje Petrič, Leva Detele) pod uredništvom Janje Žitnik Serafin.
Marjan Drnovšek, Slovenski izseljenci in Zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije (Ljubljana, 2012)
(dalje: Drnovšek, Slovenski izseljenci in Zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije); Marjan Drnovšek,
"Društveni arhivi v Nemčiji: Med preteklostjo in sedanjostjo", Arhivi 31, št. 2 (2008) (dalje: Drnovšek,
"Društveni arhivi v Nemčiji").
Saška Štumberger, "Slovenski selitveni tokovi v Nemčijo in spreminjanje vloge slovenščine", Dve
domovini 22 (2005) (dalje: Štumberger, "Slovenski selitveni tokovi v Nemčijo in spreminjanje vloge
slovenščine").
Marijanca Ajša Vižintin, "Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: Dvajset let povezovanja
slovenskih organizacij na posvetih", Dve domovini 43 (2016) (dalje: Vižintin, "Slovenski izseljenci in
njihovi potomci v Nemčiji").
Med najnovejše prispevke o zgodovini specifično slovenskih zdomcev in priseljencev v Nemčiji, specifično v industrijskih mestih v Porurju, spada knjiga Rolfa Wörsdörferja z naslovom Vom Westfälischen
Slowenen zum Gastarbeiter: Slowenische Deutschland-Migrationan im 19. und 20. Jahrhundert, ki
obravnava slovenske migracije v Nemčijo v več kot stoletnem časovnem loku do zaustavitve zapo-
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druge polovice devetdesetih let prejšnjega stoletja.8 Potrebno je omeniti, da je
bilo raziskovanje jugoslovanske zdomske skupnosti teh raziskovalcev velikokrat v "senci" preučevanja zgodovine migracij in ekonomskih ter sociopolitičnih posledic prisotnosti turške zdomske in priseljenske skupnosti.9
Avtorja v prispevku spremljanje slovenskih delavcev na začasnem delu in
bivanju v ZRN v 70. letih prejšnjega stoletja s strani slovenske obveščevalno-varnostne Službe državne varnosti (SDV) predstavita tako na podlagi že objavljene
omenjene znanstvene literature kot tudi analize ohranjenega arhivskega gradiva
slovenske SDV, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije,10 pri čemer gre za poročila Uprave za analitiko Republiškega sekretariata za notranje zadeve (RSNZ).
Slednja je konec leta 1980 napisala obsežno poročilo (podrobneje razdelano v
kasnejšem poglavju)11 o delavcih na začasnem bivanju in delu v tujini, kjer so
pregledno in v velikem obsegu zapisali osnovne podatke o delavcih na začasnem
delu in bivanju v tujini, njihovi morebitni politični agitaciji ter zbrali podatke o
emigrantski duhovščini na tujem, emigrantskem tisku, študentih v tujini, podeljevanju državljanstva, možnostih zaposlovanja ter društvih in klubih. Za namen
preučevanja naslovne tematike sta avtorja ob omenjenem poročilu analizirala
še nekatere ohranjene arhivske dokumente slovenske SDV, ki se nanašajo na
spremljanje slovenskega emigrantskega tiska, ter poročila o delovanju slovenske
emigrantske duhovščine v tujini v Zahodni Evropi. O SDV in njenem spremlja-

8

9

10

11

slovanja delavcev iz držav, ki niso bile članice Evropske gospodarske skupnosti, tj. leta 1973 (v času
naftne krize). Širši južnoslovanski oz. jugoslovanski kontekst sta pod sodobni zgodovinopisni pretres
postavila Christopher Molnar z znanstveno monografijo Memory, Politics, and Yugoslav Migrations
to Postwar Germany, Indiana University Press (Bloomington (Indiana), 2018); Alexander Clarkson z
znanstveno monografijo Fragmented Fatherland: Immigration and Cold War Conflict in the Federal
Republic of Germany 1945–1980 (New York, 2015); ter Kaja Shonick z doktorsko disertacijo Émigrés,
guest workers, and refugees: Yugoslav migrants in the Federal Republic of Germany, 1945–1995,
Univerza v Washingtonu (Seattle (Washington), 2008). Leta 2014, ob 50. obletnici prihoda milijontega gastarbajterja v Nemčijo, so Jutta Höhne, Benedikt Linden, Eric Seils in Anne Wiebel z nemškega Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut objavili rezultate sodobne raziskave o zgodovini gastarbajterjev v Nemčiji, s posebnim ozirom na njihov položaj v nemški družbi danes, pri
čemer so posebno pozornost namenili Jugoslovanom. Raziskava je izšla v prispevku z naslovom "Die
Gastarbeiter Geschichte und aktuelle soziale Lage", WSI Report 16 (2014).
Thomas Bauer in Klaus F. Zimmermann, "Gastarbeiter und Wirtschaftsentwicklung im
Nachkriegsdeutschland", Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte / Economic History Yearbook 37, št. 2
(1996), str. 73–108 (dalje: Bauer in Zimmermann, "Gastarbeiter"); Heinz Fassmann, Rainer Münz in
Wolfgang Seifert, "Was wurde aus den Gastarbeitern? Türken und (Ex-)Jugoslawen in Deutschland
und Österreich", Demographische Informationen 1997/1999: str. 57–70. Med standardna dela na tem
področju uvrščamo tudi znanstveno monografijo Klausa J. Badeta Migration in European History
(Malden (Massachussetts), 2003).
Christopher A. Molnar, "Imagining Yugoslavs: Migration and the Cold War in Postwar West Germany",
Central European History, št. 47 (2014), str. 138–169 (dalje: Molnar, "Imagining Yugoslavs").
Arhiv Republike Slovenije (ARS), SI AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične
republike Slovenije (RSNZ SRS), UA (Uprava za analitiko).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980.
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nju slovenske politične emigracije in emigrantskega tiska, ki je bil nemalokrat
kritičen do režima v Jugoslaviji in je izpostavljal pereče politične, gospodarske in
socialne težave sistema, v zadnjih letih izhaja več znanstvenih prispevkov.12
Pri raziskovanju slovenske zdomske tematike je v obzir potrebno vzeti tudi
problem terminologije, pri kateri so si raziskovalci neenotni. V virih in literaturi
se za osebe, ki so zapustile slovenski etnični prostor, pojavlja množica poimenovanj. Razlikuje se tako raba kot sam pomen različnih besed. Lukšič Hacinova
opozarja, da so pomenski pojmi v selitvenih študijah "fluidni in kontekstualno konstruirani".13 V pričujočem prispevku je uporabljen termin slovenskega
delavca na začasnem delu in bivanju v tujini oz. zdomca. Izraz "zdomec" se
uporablja za delavce, ki so se zaposlili v tujini zgolj začasno in imajo v matični državi še stalno prebivališče. Zdomci so, povsem etimološko gledano, zgolj
"z doma" in se imajo, vsaj hipotetično, namen vrniti v domovino. Tudi Slovar
slovenskega knjižnega jezika opredeljuje "zdomca" tako: "zdómec -mca m (ȏ ̣)
kdor se začasno izseli v tujino zaradi dela, zaposlitve."14
V ZRN je bil zdomec npr. obravnavan (včasih z negativno konotacijo) kot
Gastarbeiter, tj. gastarbajter oz. gostujoči delavec, zato avtorja v kontekstu
zahodnonemškega vidika obravnavane tematike uporabita tudi ta izraz, v arhivskem gradivu SDV pa kot delavski migrant oz. delavec na začasnem delu in
bivanju v tujini. Nekateri slovenski delavci, ki so v šestdesetih in sedemdesetih
letih 20. stoletja odšli na delo v tujino z namenom vrnitve domov, so v tujini
ostali in tako postali izseljenci. Izraz "izseljenec" se uporablja torej za tiste Slovence, ki so v tujino odšli in v tujini tudi ostali. Proces selivcev, ki so se selili še
posebej v zahodne evropske države najprej na delo, nato pa tam tudi ostali, je
v smislu terminologije torej zapleten, saj pojavi dilema, kateri izraz v katerem
časovnem obdobju uporabljati: zdomec/delavski migrant ali že izseljenec/priseljenec. Avtorja se v prispevku osredotočata zlasti na delavce na začasnem delu

12

13

14

Npr. Ana Šela in Darko Friš, "Nova revija v primežu Službe državne varnosti", Annales, Series Historia
et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 823–836 (dalje: Šela in Friš, "Nova revija v primežu Službe državne
varnosti"); Ana Šela in Mateja Matjašič Friš, "Nadzor Službe državne varnosti nad revijo zaliv", Annales
29 , št. 4 (2019), 675–688; Darko Friš in David Hazemali, "Slovenski glas in Branko Pistivšek pod
nadzorom Službe državne varnosti", Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 807–822
(dalje: (dalje: Friš in Hazemali, "Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom Službe državne
varnosti"); Tomaž Kladnik, "Mirko Javornik, kot interes Službe državne varnosti Socialistične republike Slovenije", Acta Histriae 26, št. 1 (2018), str. 305–325 (dalje: Kladnik, "Mirko Javornik, kot interes
Službe državne varnosti Socialistične republike Slovenije"), idr.; z arhivskim gradivom Službe državne
varnosti se je ukvarjal tudi Igor Omerza v svojih delih: Edvard Kocbek : osebni dosje št. 584 (Ljubljana,
2010); JBTZ: časi poprej in dnevi pozneje (Ljubljana, 2013); Veliki in dolgi pohod Nove revije (Ljubljana,
2015); Karla: Udba o Dragi (Ljubljana, 2015); Boris Pahor: v žrelu Udbe (Ljubljana, 2017) in najnovejši Temna stran Dela: osupljiva anatomija režimsko-udbovskih labirintov (Ljubljana, 2019) ter Pravi
obraz Janeza Stanovnika (Ljubljana, 2020).
Marina Lukšič Hacin, "Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi", Dve
domovini / Two / Homelands 48 (2018), str. 67–68 (dalje: Lukšič Hacin, "Selitvena dinamika").
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), geslo "zdomec", www.fran.si.

882

S tudia
H istorica
S lovenica

in bivanju v tujini v obdobju sedemdesetih letih, zato je na mestu, kot že rečeno,
uporabljen termin zdomec oz. delavec na začasnem delu in bivanju v tujini.
V arhivskem gradivu slovenske tajne politične policije SDV se najpogosteje
srečamo s prevzetimi besedami oz. sposojenkami, tj. z izrazi "migrant", "imigrant"
ter zlasti "emigrant" (največkrat v besedni zvezi "sovražna emigracija", "emigrantska duhovščina", "politična emigracija" in "emigrantski tisk"). Po drugi svetovni
vojni ima izraz "emigracija" izrazito politično konotacijo, saj so tako označevali
predvsem politične izseljence, ki so SDV najbolj zanimali. Tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pod geslom "emigrant" najdemo zapis: "emigránt -a m (ā
á) kdor se izseli v tujino, zlasti iz političnih vzrokov; begunec, izseljenec /…/".
Politična stigma oz. družbena zaznamovanost besede "emigracija" se je tako
vsaj v slovarskih geslih obdržala vse do danes. Avtorja v prispevku, ko je govora o
političnih aktivnostih, uporabita tudi termin "emigrant", zlasti v primerih politične emigracije in emigrantske duhovščine, kot ju poimenujejo tudi analitiki SDV.

Proces odhajanja slovenskih delavcev na začasno delo in bivanje
v ZRN v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja
Delavci na začasnem delu in bivanju v ZRN – (zahodno)nemški vidik
Tako kot so pomenski pojmi v razpravah o selitvah pogojeni s kontekstom, lahko
do podobnega zaključka pridemo pri vrednotenju klasifikacij oz. kategorizacij
selitvenih tokov evropskega prebivalstva po drugi svetovni vojni. Med različnimi pojmovanji selitvenih tokov v, iz in po ZRN (ki so del, a obenem podmnožica
evropske selitvene narative) obstaja za obravnavano obdobje (70. leta preteklega
stoletja) vsaj en konsenz. Domači in tuji raziskovalci so si enotni v sklepu, da je
naftna kriza leta 1973, ki jo je povzročila izraelsko-arabska vojna, postala katalizator sprememb, ki so vodile v zajezitev priseljevanja tuje delovne sile. Obravnavano
obdobje tako delimo s stališča selitvene dinamike na čas pred krizo in po njej.
Zahodnonemško gospodarstvo je pričelo sredi petdesetih15 oz. v začetku
šestdesetih let16 zaradi pomanjkanja lastne na veliko novačiti tujo delovno silo.

15

16

Klaus J. Bade, "Anwerbestopp 1973: Als Deutschland zum Einwanderungsland wurde", Die Zeit,
dostopno na: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-11/einwanderung-anwerbestopp, pridobljeno: 20. 1. 2020 (dalje: Bade, "Anwerbestopp 1973"); Emmanuel Comte, The History
of the European Migration Regime: Germany’s Strategic Hegemony (London–New York City, 2018),
str. 42 (dalje: Comte, The History of the European Migration Regime); Michael Bommes, "Migration
and Migration Research in Germany", v: International Migration and the Social Sciences. Confronting
National Experiences in Australia, France and Germany, ur. Ellie Vasta in Vasoodeven Vuddamalay
(London, 2006), str. 143 (dalje: Bommes, "Migration and Migration Research in Germany").
Christoph M. Schmidt in Klaus F. Zimmermann, "Migration Pressure in Germany: Past and Future",
v: Migration and Economic Development, ur. Klaus F. Zimmermann (New York, 1992), str. 201–
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Ker so bili apetiti zahodnonemškega gospodarskega čudeža (Wirtschaftswunder) čedalje večji, leta 1961 zgrajeni Berlinski zid pa je ohromil dotok delovne
sile iz Nemške demokratične republike, je ZRN implementirala sistem novačenja začasnih "gostujočih delavcev" (do leta 1973 že v uvodu pojasnjeno poimenovanje gastarbajter (Gastarbeiter) v nemškem pravnem jeziku še ni imelo
veljave17) iz drugih držav. Sklenila je vrsto novih sporazumov o regulaciji novačenja tujih delavcev in njihovih pravic (dotlej že z Italijo (1955), Španijo (1960)
in Grčijo (1960)), in sicer s Turčijo (1961), Marokom (1963), Portugalsko
(1964), Tunizijo (1965) in Jugoslavijo18 (1968).19 Obdobje "novačenja delovne
sile"20, tudi "obdobje gastarbajterjev"21, je imelo za posledico dramatično porast
števila nenemških delavcev v ZRN: če jih je bilo še leta 1955 zgolj popisanih
80.000, jih je do leta 1966 naraslo na 1,3 milijona, pred prelomnim letom 1973
pa kar 2,6 milijona.22 Četudi so zahodnonemške oblasti še v osemdesetih letih
trdile drugače,23 je ZRN v tem obdobju postala, kot je zapisal nemški sociolog
in profesor medkulturnih in interdisciplinarnih raziskav migracij na Univerzi
Osnabrück Michael Bommes, izrazito "priseljenska država".24 Paradoksalno (ali
pa tudi ne) ohlajanje nemškega gospodarstva v drugi polovici sedemdesetih let
kot posledica leta naftne krize 1973 in udarni nemški restriktivni poskusi, da
bi poslali sto tisoče tujih delavcev, ki so bili na začasnem delu, nazaj "domov"
(že novembra 1973 je nastopila prepoved zaposlovanja nove tuje delovne

17

18

19

20
21
22

23

24

230 (dalje: Schmidt in Zimmermann, "Migration Pressure in Germany"); John P. Haisken-DeNew,
Migration and the Inter-Industry Wage Structure in Germany (Berlin–Heidelberg, 1996), str. 32–33
(dalje: Haisken-DeNew, Migration and the Inter-Industry Wage).
Heike Knortz, Diplomatische Tauschgeschäfte: Gastarbeiter in der westdeutschen Diplomatie und
Beschäftigungspolitik 1953–1973 (Köln–Weimer–Wien, 2008), str. 20.
O odnosu med ZRN in Jugoslavijo v tem obdobju glej: Marc Christian Theurer, Bonn – Belgrad – OstBerlin: Die Beziehungen der beiden deutschen Staaten zu Jugoslawien im Vergleich 1957–1968 (Berlin,
2008) ter Zoran Janjetović, "Devisen statt Entschädigung. Die Wiedergutmachungverhandlungen zwischen der Bundesrepublik und Jugoslavien", v: Grenzen der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für
die NS-Verfolgte in West- und Osteuropa, ur. Hans Günter Hockerts, Claudia Moisel in Thobias Winstel
(Göttingen, 2006), str. 583–616.
Haisken-DeNew, Migration and the Inter-Industry Wage, str. 32–33; Vižintin, "Slovenski izseljenci in
njihovi potomci v Nemčiji", str. str. 159.
Haisken-DeNew, Migration and the Inter-Industry Wage, str. 32.
Bade, "Anwerbestopp 1973".
Comte, The History of the European Migration Regime, str. 92, 111; Vižintin, "Slovenski izseljenci in
njihovi potomci v Nemčiji", str. 159.
Klaus Jürgen Bade in Michael Bommes, "Politische Kultur im 'Nicht-Einwanderungsland': Appellative
Verweigerung und pragmatische Integration", v, Migrationsreport 2000: Fakten – Analysen –
Perspektiven, ur. Klaus Jürgen Bade in R. Münz (Frankfurt na Majni–New York, 2000), str. 163–204.
Bommes, "Migration and Migration Research in Germany", str. 144; Vižintin, "Slovenski izseljenci in
njihovi potomci v Nemčiji", str. 161.
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sile (Anwerbestopp)25), tega demografskega parametra niso spremenili.26 T. i.
gastarbajterski model, utemeljen na idealiziranem intervalnem "kroženju"27
tuji delovne sile med državo izselitve in ZRN, je sicer propadel28 – v luči tega
ter spričo neusmiljenega trga dela, ostrejšim reguliranjem izdaje dovoljenj za
delo in finančne podpore s strani zahodnonemške oblasti ob vrniti je do leta
1976 ZRN zapustilo pol milijona tujih delavcev, do leta 1981 pa še nadaljnjih
300.000 – toda demografski podatki za osemdeseta leta kažejo, da se sumarno
število tujcev v ZRN ni bistveno zmanjšalo.29 Tuje delavce, ki so se vrnili v države
izselitve, so v ZRN zamenjale družine tistih tujih delavcev, ki so se odločili, da
ostanejo.30 Ti družinski člani so postali ob vračajočih se delavcih v ZRN vršilci
nove, manj intenzivne selitvene dinamike, ki je zaznamovala obdobje od druge
polovice sedemdesetih let do padca Berlinskega zidu ter vzpona demokratičnih sil v vzhodni in jugovzhodni ter delih srednje Evrope. Schmidt in Zimmermann interpretirata ta leta kot čas konsolidacije.31 Države Evropske gospodarske skupnosti so razpredale o tem, kako omejiti pritok tuje delovne sile, s čimer
so želele spričo nastale gospodarske krize zaščititi in utrditi domačo. Sprejeta
je bila kopica ukrepov, ki so na eni strani blažili vse višjo stopnjo brezposelnosti domače delovne sile, na drugi pa nudili pomoč tistim domačim, ki so trpeli
zaradi posledic brezposelnosti. Na škodo tujih (odpuščenih) delavcev v ZRN,
med katerimi je bila stopnja brezposelnosti v tem obdobju bistveno višja, so ti
ukrepi slednje preprosto zaobšli.32 O njihovem slabšem položaju v tem času v
ZRN priča podatek, da je zahodnonemška oblast z ukrepi aktivno onemogočala
združevanje družinskih članov tistih tujih delavcev, ki se niso želeli vrniti.33 Prav
zahodnonemški restriktivni ukrepi na področjih nadaljnjega zaposlovanja in
"prostovoljnega" vračanja tuje delovne sile so bili eni glavnih katalizatorjev za

25

26

27

28
29

30

31
32

33

Lara Block, Policy Frames on Spousal Migration in Germany. Regulating Membership, Regulating the
Family (Wiesbaden, 2016), str. 91.
Reinhard Schunck, Transnational Activities and Immigrant Integration in Germany. Concurrent or
Competitive Processes? (Cham, 2014), str. 180 (dalje: Schunck, Transnational Activities and Immigrant
Integration in Germany).
Začasno zaposlitev so regulirali tudi uradni predpisi, ki so med drugim tujim delavcem oteževali
dostop do nemškega državljanstva in pravic, ki so iz tega izhajale (Vižintin, "Slovenski izseljenci in
njihovi potomci v Nemčiji", str. 161).
Lukšič Hacin, "Selitvena dinamika", str. 63
Migracijski saldo je bil negativen zgolj v poznih sedemdesetih ter zgodnjih osemdesetih (Schunck,
Transnational Activities and Immigrant Integration in Germany, str. 182).
Lukšič Hacin, "Selitvena dinamika", str. 64; Vižintin, "Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji",
str. 159.
Schmidt in Zimmermann, "Migration Pressure in Germany", str. 201–230.
Comte, The History of the European Migration Regime, str. 125; Štumberger, "Slovenski selitveni tokovi
v Nemčijo in spreminjanje vloge slovenščine", str. 109.
Lukšič Hacin, "Selitvena dinamika", str. 64.
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združevanje družin.34 Ko se vračanje tuje delovne sile iz ZRN do konca sedemdesetih let navkljub restriktivnim ukrepom ni zadostno povečalo, je oblast leta
1978 ustanovila Urad pooblaščenca za vprašanje tujcev (Amt des Ausländerbeauftragten der Bundesregierung), za njegovega prvega moža pa imenovala
nekdanjega ministrskega predsednika Severnega Porenja – Vestfalije Heinza
Kühna. Ta je leto kasneje izdal poročilo urada, poznano kot Kühnov memorandum oz. Kühnova poslanica35, v katerem je priznal, da so v ZRN priča preobrazbi tistih tujih delavcev na začasnem delu, ki so ostali, v priseljence. Temeljne
zahteve memoranduma so zadevale priznanje dejanskega priseljevanja, postopek njihove naturalizacije, dostop do dela in neomejenega izobraževanja za
otroke nenemških priseljencev itn. Pomembnosti "integracije", še zlasti otrok
t. i. druge generacije priseljencev so se nemške oblasti zavedale že v zgodnjih
sedemdesetih. Toda, kot je ugotovil že Bommes na podlagi analize raziskave
OECD Pisa 2000, so bile pri tem nemške šole in ločena poklicna usposabljanja
v obravnavanem obdobju neuspešne, še zlasti v primerjavi z izobraževalnimi
sistemi nekaterih drugih evropskih držav priseljevanja.36 Kühnove zahteve so
bile pred svojim časom in spričo vztrajanja vlade pri prepričanju, da se bodo vse
težave rešile takrat, ko bodo gastarbajterji odšli domov, neizvedljive.
Schmidtovo in Zimmermannovo obdobje konsolidacije lahko torej z zornega kota odnosa zahodnonemških oblasti do tuje delovne sile pojmujemo kot
čas izrazitih sprememb na področju zahodnonemške delavske, priseljenske in
šolske zakonodaje, ki so posegle v sleherni aspekt dela in bivanja gastarbajterjev in njihovih družin kot tudi v ZRN rojenih otrok37 nenemških priseljenk in
priseljencev.

Slovenski delavci na začasnem delu in bivanju v ZRN
– jugoslovanski/slovenski vidik
Leta 1963 so se jugoslovanske meje uradno odprle, zato ta letnica označuje novi
prelom v zgodovini slovenskega zdomstva, tisti čas vpetega v jugoslovanski

34
35

36

37

Schunck, Transnational Activities and Immigrant Integration in Germany, str. 182.
Mihael G. Freze, Memorandum Kiuna ob obrazovanii kak vazhneĭshem sredstve integratsii inostrantsev i iх semei v nemetskoe obshchestvo [Mеморандум Kюна об образовании как важнейшем
средстве интеграции иностранцев и их семей в немецкое общество], Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, št. 412 (2016), str. 143–149.
Bommes, "Migration and Migration Research in Germany", str. 150; Comte, The History of the European
Migration Regime, str. 125.
V danem obdobju tudi otrokom priseljenskih staršev, ki so takrat že legalno prebivali v ZRN, nemško
državljanstvo ni pripadlo kar takoj. T. i. proces naturalizacije je bil že zaradi tega močno načet (John
P. Haisken-DeNew and Mathias Sinning, Social Deprivation and Exclusion of Immigrants in Germany
(November, 2007), str. 2).
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selitveni tok v zahodno Evropo, še zlasti v ZRN. Zahodnonemški posredovalni
uradi za delo so v tem času imeli polne roke dela. Delavci so delo v tujini najprej
iskali sami ali s pomočjo že v tujini živečih prijateljev in/ali sorodnikov, kasneje
pa so odhodi na delo in selitve postali tudi organizirani. Prvih je bilo največ
od junija leta 1965, ko je v veljavo stopil nemški Zakon o tujcih (Grundsatze
der Auslanderpolitik38), ki je veljal do polovice sedemdesetih let.39 Čeprav naj
bi v ZRN večina odšla le z namenom zaslužiti nekaj denarja in se vrniti, jih je,
kot ugotavlja Vižintinova, precej tam tudi ostalo.40 Po letu 1963 je bilo ilegalnih
odhodov v ZRN konec, so se pa začele ekonomske selitve, ki so kulminirale v
"selitvenem boomu" konec 60. let.41
Jugoslovansko odhajanje na delo v tujino sta v razvoju emigracijske politike oblikovali dve recesiji: prva je bila kratkotrajnejša (leta 1967) in je le za dve
leti omejila selitvene tokove viška delovne sile v države Evropske gospodarske
skupnosti (EGS); druga, ki jo je dodatno zaostrila energetska oz. naftna kriza
(kot posledica že omenjene četrte izraelsko-arabske vojne oktobra 1973), pa
je leta 1974 začela zmanjševati kontingent delovne sile v tujini, kar se je posredno izražalo tudi na domačem gospodarstvu po letu 1975.42 Naftnemu šoku je
namreč sledila še socialna napetost, posledica pa je bila vsesplošna velika brezposelnost.43
Zaradi poskusa zmanjševanja brezposelnosti je odhajanja na delo v tujino
delno podpirala tudi SFRJ. Vprašanje o zaposlovanju in pravicah jugoslovanskih
delavcev v ZRN se je reševalo že med letoma 1968 in 1969. 12. oktobra 1968 je
ZRN s Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ) v Beogradu podpisala serijo sporazumov, ki so začeli veljati naslednje leto. Prvi, o reguliranju
zaposlovanja jugoslovanskih delojemalcev v ZRN, je stopil v veljavo 4. februarja

38

39

40
41
42

43

Carlos Sanz Díaz, "Umstrittene Wege: Die irreguläre Migration spanischer Arbeitnehmer in die
Bundesrepublik Deutschland", v: Das "Gastarbeiter"-System: Arbeitsmigration und ihre Folgen in der
Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa, ur. Jochen Oltmer, Axel Kreienbrink in Carlos Sanz
Díaz (München, 2015), str. 124.
Zakon o tujcih je dovoljeval doseljevanje družine tujca šele po treh letih njegovega bivanja in dela v
ZRN (izjema so bile dežele, s katerimi je ZRN podpisala dogovore o zaposlovanju), ko so že opominjali
na probleme, ki so nastali z zaposlovanjem tujcev in vse bolj bremenili državo v materialnem in socialnem pogledu To ni veljalo za Jugoslovane, povrh vsega je celo slabšalno, kajti v ZRN je bila vedno prisotna bojazen pred nevarnostjo za notranjo varnost, če ne bi uspeli preprečiti socialne izolacije tujcev
oziroma dvigniti položaja tujih delavcev vsaj na stopnjo nemških delavcev (Ingrid Slavec, Slovenci v
Mannheimu (Ljubljana, 1982), str. 45).
Vižintin, "Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji", str. 157.
Prav tam, str. 158 (prim. Drnovšek, "Društveni arhivi v Nemčiji", str. 252).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 2.
Karmen Medica, "Evropski migracijski procesi – refleksije preteklosti in dileme prihodnosti", Monitor
XIII, št. 2 (2011), str. 9.
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196944, drugi, o zavarovanju v primeru brezposelnosti 14. avgusta 1969,45 tretji,
o socialnem varstvu46 pa 1. septembra 1969.47
Hrvaški geograf Ivo Baučić je v svoji raziskavi, ki je bila narejena na podlagi popisa prebivalstva iz leta 1971, zapisal, naj bi tega leta okoli 670.000 jugoslovanskih delavcev delalo na tujem v Evropi in okoli 200.000 "preko morja".48
Tega leta so delavci na začasnem delu v ZRN iz Jugoslavije predstavljali drugo
največjo priseljensko skupino v zahodni Nemčiji, takoj za Turki.49 Manjšo relativno zastopanost Slovencev v selitvah v obdobju po letu 1960 nam potrjuje
popis prebivalstva leta 1971, ki navaja, da je bilo takrat na "začasnem" delu v
tujini iz SR Slovenije le 7,2 % (oz. 48.240) vseh delavcev iz SFRJ.50
Po letu 1970 so pristojni organi ZRN začeli postopoma podeljevati nemško državljanstvo jugoslovanskim državljanom.51 V skladu s tem je ZRN morala
začeti z integracijo tujih delavcev, ki se je primarno osredotočila na izobraževalni sistem, saj je prav ta kazal jasne pomanjkljivosti in težave ob nevključenosti ter slabši učni uspeh otrok delavcev na začasnem delu in bivanju v tujini v
nemških šolah. Glavna težava naj bi bila učenje nemškega jezika.52
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"Bekanntmachung der Vereinbarung mit der der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
über die Regelung der Vermittlung jugoslawischer Arbeitnehmer nach und ihrer Beschäftigung in der
Bundesrepublik Deutschland", v: Bundesgesetzblatt Teil II, Z 1998, št. 33, izdano 29. 5. 1969 (Bonn,
1969), str. 1107–1115.
"Gesetz zu dem Abkommen vom 12. Oktober 1968 zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über Arbeitslosenversicherung", v:
Bundesgesetzblatt Teil II, Z 1998, št. 53, izdano 19. 8. 1969 (Bonn, 1969), str. 1473–1484; "Verordnung
über die Inkraftsetzung der Verwaltungsvereinbarung vom 16. Mai 1969 zu Durchführung des
Abkommens vom 12. Oktober 1968 zwischen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
über Arbeitslosenversicherung", v: Bundesgesetzblatt Teil II, Z 1998, št. 53, izdano 19. 8. 1969 (Bonn,
1969), str. 1484–1488.
"Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawien über Soziale Sicherheit", v: Bundesgesetzblatt Teil II, Z 1998, št. 50, izdano 31. 7.
1969 (Bonn, 1969), str. 1438–1451. Na ta nanašajoč se sporazum o otroških dodatkih, je začel veljati
1. maja 1969.
Podrobneje o reguliranju zaposlovanja jugoslovanskih delojemalcev v ZRN glej: Karolina Novinšćak,
"The Recruiting and Sending of Yugoslav ‘Gastarbeiter’ to Germany: Between Socialist Demands and
Economic Needs", v: Transnational Societies, Transterritorial Politics: Migrations in the (Post-) Yugoslav
Region, 19th–21st Century, ur. Ulf Brunnbauer (München, 2009), str. 121–143; Kaja Shonick, "Politics,
Culture, and Economics: Reassessing the West German Guest Worker Agreement with Yugoslavia",
Journal of Contemporary History 44, št. 4 (2009), str. 719–736; Vilko Rozman: "Zaposlovanje naših
delavcev v ZR Nemčiji", Slovenski izseljenski koledar '70 (Ljubljana, 1969), str. 57–62; Lev Svetek, "Novi
mednarodni sporazumi Jugoslavije na socialno-političnem področju", Slovenski izseljenski koledar
'70 (Ljubljana, 1969), str. 74–80.
Ivo Baučić, Radnici u inozemstvu prema popisu stanovništva Jugoslavije 1971. Migracije radnika, knjiga 4. (Zagreb, 1973), str. 96 (dalje: Baučić, Radnici u inozemstvu prema popisu stanovništva Jugoslavije
1971).
Jutta Höhne, Benedikt Linden, Eric Seils in Anne Wiebel, "Die Gastarbeiter Geschichte und aktuelle
soziale Lage", WSI Report 16 (2014), str. 5 (dalje: Höhne et al., "Die Gastarbeiter Geschichte").
Baučić, Radnici u inozemstvu prema popisu stanovništva Jugoslavije 1971, str. 96–97.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, t. e. 2902, A-13-8, Letno poročilo RSNZ – SRS – 1975, Ljubljana, 18. 2.
1975, str. 48.
Lukšič Hacin, "Selitvena dinamika", str. 62–63.
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Glede slovenskih zdomcev so v SDV ugotavljali tudi, da so postajali predvsem slovenski delavci na začasnem delu in bivanju v tujini po letu 1974 vse
bolj pomemben faktor propagandne aktivnosti: "Psihološko-propagandni pritisk na naše delavce, ki predstavljajo na ta način le sredstvo za dosego političnih
ciljev, izvajajo predvsem socialdemokratske in levičarsko usmerjene stranke v
zahodni Evropi."53 Po poročilu SDV naj bi bili socialdemokrati v ZRN močno
povezani s sindikalnimi in socialnimi delavci, ki so delali za nemško socialno
institucijo Arbeiterwohlfahrt (AWO)54. Ta naj bi bila vidno prisotna s svojo politično-propagandno aktivnostjo med delavci.55 SDV je sumila, da je bila organizacija preko posameznikov povezana z nemško obveščevalno službo. AWO
naj bila odgovorna za indoktrinacijo slovenskih delavcev in jih izrabljala za
propagandne dejavnosti socialdemokratske stranke v ZRN. Organi za notranje
zadeve so zabeležili, kako naj bi nemški uradi v letu 1978 izvajali psihološki
pritisk nad slovenskimi delavci na začasnem delu in bivanju v tujini, saj naj bi
jih na pobudo nemških sindikatov nagovarjali, naj se vključijo v sindikate ali
Socialdemokratsko stranko, npr. zaradi provizije.56 V poročilu je med drugim
navedeno, da so leta 1977 v ZRN organizacije slovenskih delavcev na začasnem
delu in bivanju v tujini naletele na odpor in nerazumevanje tamkajšnjih oblasti. Med glavnimi pobudniki omejevanja samoorganizacije slovenskih delavcev
v ZRN naj bi bilo sindikalno združenje DGB in sindikat delavcev IG Meteall,
ki naj bi glasno opozarjali na "prisotnost in zahrbtnost politike Zveze sindikatov Jugoslavije proti nemškim sindikatom", pri čemer so poudarjali, da za njim
stoji jugoslovanska Zveza komunistov in SDV, ki naj bi poostreno kontrolirali
vse jugoslovanske delavce na začasnem delu in bivanju v ZRN.57 SDV je sklepala, da je takšna politična platforma bila v okvirih takrat vodilnih političnih
strank socialdemokratske SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) in
Krščanskosocialne unije CSU (Christlich-Soziale Union); s tem naj bi želele politizirati slovenske delavce na začasnem delu in bivanju v tujini v ZRN. To naj
bi poskušali tako preko slovenskih klubov, ustanovljenih v ZRN, kot tudi pri
raznih nudenjih ugodnosti za otroke kasneje pri iskanju prve zaposlitve in pri
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ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, t. e. 2902, A-13-8, Letno poročilo RSNZ – SRS – 1975, Ljubljana, 18. 2.
1975, str. 47.
AWO (Arbeiterwohlfahrt) obstaja še danes. Gre za socialno organizacijo, ki jo financira vlada.
Beguncem nudi nasvete ter tečaje, ki jih seznanjajo s sistemi v Nemčiji. Tudi ljudska univerza v
Karlsruhe, ki jo financira občina, nudi tečaje nemščine kot tuj jezik, ponujajo pa tudi izobraževalni program poklicnega usposabljanja, vendar ne v kombinaciji z jezikom (Natalija Vrečer [et al],
Izobraževanje in usposabljanje migrantov v Sloveniji (Ljubljana, 2008), str. 15; Uradna spletna stran
AAWO Karlsruhe, www.awo-karlsruhe.de/).
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in delu v
tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 41.
Prav tam, str. 48.
Prav tam, str. 77–78.
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pridobivanju nemškega državljanstva. Na podoben način naj bi "novačila" tudi
Komunistična partija Nemčije (KPD), ki naj bi predvsem v Münchnu in Dülmnu iskala oporo med delavci na začasnem delu v tujini. SDV je navedla tudi
zanimiv primer iz Ravensburga v letu 1978, ko naj bi zdomski starši slovenskih
otrok v ZRN preko predsednice šolskega odbora ugotavljali, kako ni primerno,
da se učenci pri pouku slovenskega jezika učijo o zgodovini narodnoosvobodilnega boja, kjer se potencirajo zločini Nemcev, saj naj bi tako otroke izrabili
proti nemškim vrstnikom.58
O magnitudi vpetosti slovenskih zdomcev v ZRN v levičarskih in/ali komunističnih združenjih ponuja Christopher Molnar z Univerze v Michiganu malce
drugačne sliko. V svoji že omenjeni študiji iz leta 2014 je med drugim zapisal,
da so sicer Nemci na jugoslovanske delavce sprva gledali z nelagodjem, saj je
obstajal strah, da so "okuženi" s "Titovim komunizmom", a vendar se je izkazalo,
da so bili med vsemi priseljenskimi (več)etničnimi skupinami v ZRN Jugoslovani najmanj aktivni v levičarskih in/ali komunističnih združenjih.59 Podobno
je leta 1966 v pismu naslovljenemu na neimenovanega bavarskega rimskokatoliškega cerkvenega uslužbenca zapisal slovenski duhovnik in takratni vodja
Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov msgr. dr. Janez Zdešar: "Niso vsi
gostujoči delavci iz Jugoslavije komunisti, kot se to velikokrat domneva. Prav
nasprotno; velika večina njih ne želi sploh ne slišati o komunizmu. Želijo zgolj
zaslužiti veliko denarja in to kar najhitreje, zato da se bi lahko vrnili domov."60
Slovenski zdomci so v ZRN prišli zaradi ekonomskih razlogov in le za
določen čas, lahko pa je tok dogodkov povzročil, da so tu ostajali, pripeljali še
družino ali si jo tam ustvarili, kljub temu da jim morebitna politična situacija
ni bila naklonjena. Kot že omenjeno, so zaradi gospodarske krize in odpuščanja nemalokrat živeli tudi v strahu pred prisilnim odhodom61 nazaj v matično domovino, a po drugi strani lahko sklepamo, da tudi v strahu pred tem, da
bodo ob (pre)dolgem bivanju v ZRN izgubili stik s slovensko kulturo. Zaradi slednjega in tudi v želji po druženju, so se nekateri angažirali pri ohranitvi
slovenskega jezika in drugih aspektov slovenske kulture. Med seboj so začeli
sodelovati, se družiti in povezovati. Posledica tega so bila mnoga ustanovljena društva, v katerih so prirejali kulturne in športne prireditve.62 V kulturnem
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Prav tam, str. 48–49.
Molnar, "Imagining Yugoslavs", str. 140.
Molnar, "Imagining Yugoslavs", str. 152–153.
Veliko slovenskih delavcev na začasnem delu se je zaradi ekonomske negotovosti po izbruhu naftne
krize balo, da bodo odpuščeni, zato so v Sloveniji pospešeno začeli graditi hiše, za primer, da bi se
morali vrniti v SRS. Nekateri so se tudi vrnili, a po letu 1980, ko je Jugoslavijo po Titovi smrti zajela
huda gospodarska kriza (Štumberger, "Slovenski selitveni tokovi v Nemčijo in spreminjanje vloge
slovenščine", str. 105).
Vižintin, "Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji", str. 162.
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smislu so se slovenski zdomci v ZRN sicer družili predvsem v okviru splošnih
jugoslovanskih društev, kjer pa za slovensko kulturo ni bilo ustrezno poskrbljeno. Med delavci na začasnem delu in bivanju v tujin pa so v ZRN delovali tudi
katoliški duhovniki, ki so ponekod (v šestih zveznih deželah) celo pomagali
pri organizaciji slovenskega dopolnilnega pouka za otroke, ki so se v času začasnega dela in bivanja v ZRN staršem pridružili v tujini.63 Tudi mlajše generacije
so se tako učile slovensko, kljub temu da so imele oblasti negativen odnos do
dvojezičnosti (v smislu dopolnilnega pouka) v šolah. Namen vzgojno-izobraževalnega procesa z otroki in mladino v slovenščini v tujini predvsem v obliki
dopolnilnega pouka je bil ohranjanje maternega jezika, razvijanje pripadnosti
domovini in zmanjševanje težav učencev pri morebitnem ponovnem vključevanju v vzgojno izobraževalni proces, v kolikor bi se vrnili v SFRJ. Prvi oddelki
dopolnilnega pouka v slovenskem jeziku so pričeli z delovanjem leta 1971/72,
ob zaključku šolskega leta 1978/79 pa je bilo v ta pouk vključenih več kot 2000
otrok (v vseh državah zahodne Evrope), ki jih je poučevalo okoli 50 slovenskih
učiteljev. Načeloma so tuje države organizacijo in vsebine dopolnilnega pouka
slovenščine prepuščale državam emigracije, po poročilih SDV pa naj bi v ZRN
konec sedemdesetih let začeli opažati vmešavanje tujih (torej nemških) šolskih
oblasti v vsebino dopolnilnega pouka, predvsem tam, kjer so slovenski učitelji
skušali pouk slovenščine integrirati v redni predmetnik tamkajšnjih šol.64
V obdobju po naftni krizi je bivanje in zaposlovanje v ZRN predstavljalo
vse večji interes širše družbenopolitične skupnosti za Slovence. V sedemdesetih
letih je bilo samoorganiziranje slovenskih delavcev na začasnem delu in bivanju v ZRN relativno intenzivno. Združevanjem v društva SDV seveda načeloma
ni nasprotovala, saj je zanje z varnostnega vidika to pomenilo pomembno obliko zaščite širših interesov slovenskih delavcev na začasnem bivanju in delu v
ZRN in interesov takratne samoupravne socialistične skupnosti, obseg in vsebina njihovega delovanja pa je pravzaprav pomenila prepreko "negativnim pojavom tujega okolja, politike in integracije in asimilacije imigrantske skupnosti".65
Ustanovljena društva in klubi so imeli namreč znatno vlogo pri vzgoji in izobraževanju otrok in mladine ter pri informiranju odraslih slovenskih zdomcev.
V sedemdesetih letih so bila v ZRN ustanovljena naslednja društva: Katoliška skupnost – Berlin (1970); SKUD (Slovensko kulturno umetniško društvo)
Triglav – Stuttgart (1971), ki je ustanavljala svoje podružnice SKUD Triglav
Nagold (1974), SKUD Triglav Sindelfingen (1973), SKUD Triglav Reutlingen
(1975). Odbor društev Triglav ter SKUD Kajuh – Uhingen (1979); SKŠD (Slo-
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Štumberger, "Slovenski selitveni tokovi v Nemčijo in spreminjanje vloge slovenščine", str. 110.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in delu v
tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 79–81.
Prav tam, str. 77.
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vensko kulturno in športno društvo) Planika – Ravensburg (1978) in SKPD
(Slovensko kulturno prosvetno društvo) Planika Ludwigsburg, Klub Slovenija
– Gütersloh (1976) in SKŠD Slovenija – Ulm (1979); SKPD Lastovka – Ingolstadt (1977), SKŠD Drava – Augsburg (1979), SKŠD Simon Jenko – Nürnberg
(1979), SKPD Sava Frankfurt na Majni (1972), SKŠD Bled – Essen (1972), KJ
(Klub Jugoslovena) Sloga – Grevenbroich (1979), SKŠD France Prešeren – Burscheid (1977), SKŠD Maribor – Hilden (1975), Društvo slovensko nemškega
pisateljstva Ljubljana – Essen (1977), SKŠD Slovenski zvon – Krefeld (1979) in
SKŠD Ljubljana – Leverkusen (1979).66

Statistični podatki Republiškega sekretariata za notranje zadeve
o začasnem delu in bivanju slovenskih delavcev v tujini
Na začasno zaposlovanje in bivanje delovne sile v tujini so v SRS postali pozorni že na začetku šestdesetih let, ko so posamezniki v vse večjem številu iskali
zaposlitev v razvitejših zahodnoevropskih državah. Tudi v RSNZ so ugotavljali,
da so selitve delovne sile z manj razvitih področij v razvitejša in v tujino v vseh
integracijskih in stabilizacijskih prizadevanjih tedanjega sveta povsem nekaj
normalnega.67
Uprava za analitiko RSNZ SRS je konec leta 1980 v prilogi analitičnega pregleda o območjih zaposlovanja slovenskih delavcev v državah zahodne Evrope
zapisala, da se po "nepopolnih statističnih ocenah in zbranih podatkih RSNZ"
v ZRN na začasnem delu in bivanju nahaja 48.00068 slovenskih zdomcev, ki so
bili raztreseni v večjih in manjših skupinah po vsej državi.69 Ta številka ni skla-
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Drnovšek, "Društveni arhivi v Nemčiji", str. 257; ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Arhivska enota (RTZ) 37, t.
e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in delu v tujini, Priloga II: Pregled območij zaposlovanja slovenskih delavcev v državah Zahodne Evrope, Ljubljana, decembra 1980, str. 27–31.
Na tem mestu Poročilo o delavcih na začasnem bivanju in delu v tujini iz leta 1980 Uprave za analitiko navaja vir: Grečić: Migracije radne snage i njene posledice, Ekonomska politika s. 1580 (Beograd,
1967); ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 1.
Skupaj je bilo tega leta v ZRN okrog 2,6 milijona tujih delavcev ter dobrih 3,9 milijona vseh tamkaj
živečih tujcev. Številke se razlikujejo od avtorja do avtorja. Vižintinova opozori, da je točne številke
težko določiti, saj so uradni statistični podatki, ki jih avtorji navajajo, pogosto zajemali le tiste delavce,
ki so se v ZRN zaposlili s posredovanjem službe za zaposlovanje in niso nujno vključevali individualnih odhodov v okviru zasebnih migracijskih mrež (Paul Boyle, Keith Halfacree in Vaughan Robinson,
Exploring Contemporary Migration (New York, 1998), str. 226; Höhne et al., "Die Gastarbeiter
Geschichte und aktuelle soziale Lage", str. 6; Vižintin, "Slovenski izseljenci in njihovi potomci v
Nemčiji", str. 159).
ARS SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, , Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Priloga II: Pregled območij zaposlovanja slovenskih delavcev v državah zahodne Evrope,
Ljubljana, decembra 1980, str. 18.
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dna s popisom prebivalstva iz leta 197170, ki nam kaže da je bilo na dan popisa
(31. marca 1971) na začasnem delu in bivanju v tujini 48.086 vseh delavcev
iz Slovenije, ne le v ZRN. Glede na to, da je do konca sedemdesetih let število zdomcev še upadlo (od leta 1971 do 1980 se število odhodov delavcev na
začasno delo in bivanje zmanjša, poveča pa se npr. število družinskih članov,
ki so prišli za delavci, že dlje časa bivajočimi v ZRN),71 je bržkone pri poročilu RSNZ prišlo do napake oz. površnega branja popisa prebivalstva. Sociološka
raziskava o Slovencih v ZRN72, objavljena leta 2014, je pokazala, da je bilo v
času popisa na delu v ZRN 29.901 delavcev iz Slovenije, to je 62,2 % vseh delavcev iz Slovenije na delu v tujini. Pri tem je poudarjeno, da "nobena institucija
ali organizacija v Sloveniji (in tudi ne v ZRN) nima kompletnega in tekočega
pogleda na populacije delavcev iz Slovenije v ZRN. Nemške državne in druge
ustanove /…/ registrirajo pri delavcih iz Jugoslavije, ne glede na njihovo narodnost, le podatek "Jugoslawiche Gastarbeiter".73 Opozoriti je torej potrebno na
variabilnost številk, mnogi podatki namreč kažejo le na številke Slovencev na
začasnem delu in bivanju v tujini po uradnih, v času pisanja raziskav dostopnih
podatkih, nekateri pa ne zajemajo družin, ki so v ZRN odšle za delavci. Podatki
so vsekakor nepopolni, česar so se, kot rečeno, zavedali tudi v SDV.
Ob podatkih o številu delavcev na začasnem delu v tujini so v analizi RSNZ
zapisali tudi, v katerih dejavnostih naj bi se delavci v ZRN zaposlovali. Ugotovili
so, naj bi bilo večje število delavcev zaposleno v kovinski industriji in gradbeni
dejavnosti, medtem ko so žensko delovno silo zaposlovali predvsem v gostinski
in zdravstveni dejavnosti. Primerljivi podatki za leto 1986 kažejo, da je bilo 46
odstotkov delavcev iz Jugoslavije tistega leta zaposlenih v proizvodnji. Za primerjavo: med številno turško delavsko populacijo jih je istega leta v proizvodnji
delalo kar več kot dve tretjini zaposlenih.74 Kot ugotavljajo Fassmann, Münz in
Seifert na podlagi demografskih raziskav, je bilo še leta 1993 med priseljenci in
zdomci iz nekdanje jugoslovanske države v takrat že združeni Nemčiji kar 86
odstotkov takih z zgolj osnovnošolsko izobrazbo. Takih s sekundarno stopnjo
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Statistični letopis SR Slovenije 1972–1989, predvsem letnik 11, str. 75–76 in letnik 21, str. 69–77; Ivo
Baučić, "Socijalno-ekonomske posljedice vanjskih migracija radne snage iz Jugoslavije", Geografski
glasnik, št. 33–34 (1971/1972), str. 36.
Vižintin, "Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji", str. 159
Leta 1974 je v njej sodelovalo tisoč delavcev na začasnem delu in bivanju v tujini in izseljencev.
Podatke so zbirali na podlagi poročil Zveznega zavoda za statistiko, podatkov Republiškega zavoda
za zaposlovanje v Ljubljani, Popisa prebivalstva iz leta 1971, rezultatov raziskave Bundesanstalt für
Arbeit iz leta 1972 idr.
Niko Toš (ur.), Vrednote v prehodu XI. Iz zakladnice socioloških raziskav: migracij Slovencev (1973–
1987) in socialne strukture jugoslovanske družbe (1983–1987), Fakulteta za družbene vede in
Echoraum (Ljubljana/Wien, 2014), str. 74–76.
Heinz Fassmann, Rainer Münz in Wolfgang Seifert, "Was wurde aus den Gastarbeitern? Türken und
(Ex-) Jugoslawen in Deutschland und Österreich", Demographische Informationen 1997/1999, str. 61.
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Kartogram deleža delavcev na začasnem bivanju in delu v tujini na območju posameznih uprav javne
varnosti v Socialistični Republiki Sloveniji na 1000 prebivalcev v letu 1979 (ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS,
UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in delu v tujini, Priloga I: Osnovni
podatki o naših delavcih na začasnem bivanju in delu v tujini, Karta 5, Ljubljana, decembra 1980)

izobrazbe je bilo 13 odstotkov, posameznikov s terciarno stopnjo, torej višje- in
visokošolsko stopnjo izobrazbe pa le 2 odstotka.75
Največ slovenskih delavcev naj bi po podatkih komunalnih zavodov za
zaposlovanje iz SRS v ZRN konec sedemdesetih let prihajalo z območij Maribora, Murske Sobote, Celja ter Ljubljane. Živeli so predvsem na področju Baden-Württemberga (predvsem v Stuttgartu), na južnem (München, Augsburg in
Ingolstadt) in severnem Bavarskem, v mestih severnorenskega in vestfalskega področja (Düsseldorf, Duisburg in Essen) ter na področju zahodnega Berlina. Največ jih je živelo v zvezni deželi Baden-Württemberg, kjer naj bi bilo
kar okoli 15.000 delavcev z družinami, ki so v glavnem bili zaposleni v industriji, gradbeništvu in v obrtni dejavnosti. Na območju Kölna z okolico bi, kot
so zapisali, po "neuradnih statističnih podatkih" moralo bivati nad 3500 slovenskih delavcev, ki so bili zaposleni v glavnem v industriji, gradbeništvu in
obrti, v zahodnem Berlinu okoli 2000, zaposlenih v gradbeništvu in industriji,
na Bavarskem naj bi bilo na območju južne Bavarske začasno bivajočih okoli
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Prav tam, str. 63.
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9000 slovenskih delavcev z družinami, v okolici Frankfurta, Offenbacha in
Wiesbadna okoli 4000, Augsburga 1000, na območju Düsseldorfa, Solingena,
Wupertala z okolico okoli 5000, na območju Dortmunda, Haagna, Bochuma
in Hamma z okolico je bilo okoli 900 delavcev, ki so bili zaposleni v industriji,
gradbeništvu, obrtništvu in deloma v komunali. Na območju Mannheima, Heidelberga, Kaiserlauterna, Ludwigshafna naj bi bilo zaposlenih okoli 1000 slovenskih delavcev, okoli Hamburga pa nad 900.76 Skupaj naj bi bilo po seštevku
konec sedemdesetih let na začasnem delu in bivanju v ZRN po podatkih SDV
okoli 48.000 slovenskih delavcev.
V omenjenem poročilu pa so zaznavali tudi, kot so zapisali, "varnostno zanimiv pojave med našimi delavci na začasnem bivanju in delu v tujini".77 Ob preučitvi ekonomskih, političnih, socialnih, pravnih in drugih problematik v zvezi
s slovenskimi delavci v tujini so si močno prizadevali za "varovanje" zdomcev
pred tujimi vplivi in morebitno indoktrinacijo, ki ni sovpadala z jugoslovanskim
socialističnim sistemom. Delavce na začasnem delu in bivanju v tujini naj bi,
kot so zapisali v poročilu SDV, želeli "obvarovati" pred prevzemanjem "meščanske, drobnolastniške mentalitete", vplivi političnih strank in sindikatov, vplivi
tujih propagandnih sistemov in delovanji informativnih sredstev ter predvsem
pred vplivi jugoslovanske politične emigracije, emigrantskega "klera", Rimskokatoliške cerkve, ukrepi in postopki tujih vladnih institucij, policijskimi organi,
obveščevalnimi službami ipd. Politična agitacija, ki naj bi bila protijugoslovansko usmerjena, naj bi se širila predvsem s sredstvi javnega obveščanja. V slednjih
naj bi se po poročilu SDV iz leta 1980 predvsem po letu 1976 začela potencirati
stališča o usodi SFRJ po Titu, o nacionalni neenotnosti, zatiranju Albancev na
Kosovu, vplivu birokratsko-dogmatskih sil, o omejevanju osebne, umetniške in
znanstvene svobode, približevanju Jugoslavije vzhodnemu bloku, o kritičnem
gospodarskem in družbenem stanju, notranjih nesoglasjih, sprevračanju ekonomskih nasprotij v nacionalna ipd.78V tem kontekstu je potrebno omeniti, da
so bila stališča v kritičnih intelektualnih krogih v tedanji SFRJ v drugi polovici
sedemdesetih in začetku osemdesetih let podobna. Ob vsesplošni gospodarski,
politični in socialni krizi ali pa morda prav zaradi nje, so slovenski kulturniki
in intelektualci začeli javno in zlasti v krogu kritičnih revij (predvsem Tribuna,
Katedra, Mladina, po letu 1982 tudi Nova revija) opozarjati na podobne zgoraj
omenjene "napake" režima in iskali predloge možnih rešitev.79
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ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 17–28.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 34.
Prav tam, str. 34–35.
Šela in Friš, "Nova revija v primežu Službe državne varnosti", str. 824.
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SDV je kljub očitnim zgoraj naštetih kritikam sklepala, da je poglavitna
vloga emigrantskih duhovnikov oz. Rimskokatoliške cerkve, humanitarnih
organizacij kot tudi politične emigracije predvsem indoktrinacija slovenskih
delavcev na začasnem delu in bivanju v ZRN, ki nanje "pritiskajo" s t. i. zgoraj
omenjeno subverzivno propagando. Pri tem naj bi preko socialne in finančne pomoči (reševanje stanovanjske problematike, nudenje cenene prehrane,
otroškega varstva ipd.) nase "vezali" večje število slovenskih delavcev na začasnem delu in bivanju v tujini.80 Temelj subverzivne propagande nad zdomci
ne le v ZRN, ampak na področju celotne zahodne Evrope, pa tudi dejanski cilj
dejavne emigracije, naj bi bil po SDV v prvi vrsti dokazati in prikazati
prednosti kapitalističnega produkcijskega sistema pred socialističnim, in sicer
s pomočjo primerjav standarda in ekonomskega ter tehničnega napredka,
kakor tudi večstrankarskega sistema, ki naj bi predstavljal "celovito" uresničitev
človekovih pravic in svoboščin.81

Zanimiva je s strani SDV narejena analiza posledic t. i. dolgotrajnega bivanja
v tujini. SDV je sklepala, da je dolžina bivanja v tujini odvisna od več dejavnikov,
pri čemer je najvažnejši ekonomski dejavnik: "Značilno je, da se prav delavci
z visoko strokovno usposobljenostjo ali lastno gospodarsko dejavnostjo težje
odločajo za vrnitev v domovino."82 Glavni negativni učinki začasnega bivanja
delavcev naj bi po SDV bili v odlivu deviznih sredstev, potencialnih možnostih povečanja brezposelnosti domačih delavcev, kot negativno posledico pa
je videla tudi v nevarnosti pred etničnimi, kulturnimi in rasnimi nasprotji. Pri
SDV so se zavedali, da ima dolgotrajna selitev na ljudi tudi pozitivne posledice, pri čemer so našteli: blažitev povpraševanja po delovni sili, celovitejšo in
optimalnejšo izrabo proizvajalnih sil, povečanje stopnje ekonomske rasti, dvig
socialnega položaja domače delovne sile, priliv varnostno zanimivih informacij
o varnostnem sistemu emigrantske družbe in možnost neposrednega plasiranja subverzivno-propagandnih in sovražnih informacij. Pri SDV so ugotavljali,
da so neposredne in kratkoročne gospodarske koristi prisotne na obeh straneh
(v državi izseljevanja in državi priseljevanja), medtem ko so posredne in dolgoročne posledice pretežno koristnejše v državah priseljevanja, torej v ZRN.83
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ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 36–41
Prav tam, str. 43.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 34.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 4–5.
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Posebno analizo so posvetili tudi mikro- in makroekonomskim posledicam zaposlovanja in (začasnega) bivanja v tujini za samega delavca na začasnem delu in bivanju v tujini. Izpostavili so možnost večjega zaslužka, pridobitev višje kvalifikacije ter učenje tujega jezika, kot negativne pa so navedli predvsem stres pri selitvi, administrativne stroške, izpostavljenost možni brezposelnosti. Za celotno družbo delavca na začasnem delu in bivanju v tujini pa so se
z vidika makroekonomskih odnosov negativne posledice kazale v zmanjšanju
delovne sile, poslabšanju starostne strukture zaposlenih, neravnotežju kvalificirane delovne sile, pospešeni urbanizaciji in v možnostih deflacijskih efektov na
posameznih področjih gospodarske dejavnosti; pozitivne pa v ublažitvi stopnje
brezposelnosti, dotoku deviznih sredstev, izboljšani kvalifikacijski strukturi
tistih, ki se vrnejo ter v pozitivnem efektu na splošno plačilno bilanco države.84

Naloge in namen nadzora Službe državne varnosti nad skupnostmi
med slovenskimi delavci na začasnem delu in bivanju v ZRN
SDV, ki je imela vlogo politične policije, sicer usmerjeno predvsem v notranjo problematiko (med prioritetami nadzora je bil namreč boj proti notranjemu sovražniku)85, se je posvečala tudi odkrivanju subverzivnih in drugih
aktivnosti zdomstva in tudi izseljenstva (pri tem je šlo zlasti za politično in
duhovniško emigracijo). Spremljala in nadzirala je predvsem emigrantski tisk,
ne zgolj "sovražni", temveč tudi tistega, ki so ga ocenjevali za naklonjenega
SFRJ.86 Vsako leto so sodelavci SDV pisali poročila o varnostnih razmerah, t.
i. varnostne ocene, ki jih je nato obravnaval Svet za varstvo ustavne ureditve, ki je ocenjeval razne oblike sovražnega govora in nato sodstvu svetoval,
kako ukrepati, nato pa še predsedstvu SRS.87 (Slovenski) Emigrantski tisk so
spremljali ne le v Evropi, temveč povsod po svetu, kjer so živeli in/ali delali
Slovenci. Vsako leto so izdali poročilo o tem, koliko časopisov in listov skupaj
izhaja, kje izhajajo, kdo so njihovi dopisniki in uredniki (le-te so natančneje
obravnavali), kje se zbirajo, osredotočali pa so se predvsem na teme, ki so jih
obravnavali in v kakšnem odnosu so do SFRJ. Načeloma so emigrantski tisk v
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Prav tam, str. 5–6.
Gregor Jenuš in Darko Friš, "Specialna vojna. Prispevek o ukrepih jugoslovanskih organov za
notranje zadeve pri nadzoru državne meje in v boju proti 'zunanjim' in 'notranjim sovražnikom"", Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 778.
Friš in Hazemali, "Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom Službe državne varnosti", str. 819.
Šela in Friš, "Nova revija v primežu Službe državne varnosti", str. 824; Božo Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije, I, str. 101; Marjan Horvat, "Prepovedi in zaplembe tiska", v: Slovenska
kronika XX. stoletja, knjiga 2: 1941–1995, ur. Marjan Drnovšek, Franc Rozman in Peter Vodopivec
(Ljubljana, 2005), str. 410.
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90 % označili za sovražnega. Največji del emigrantskega tiska je izhajal v Združenih državah Amerike in Argentini, kjer je bila naseljena večina ekonomskih
in političnih emigrantov.88
Kot že omenjeno, je leta 1980 Uprava za analitiko, ki je delovala v okviru
RSNZ SRS, izdala pregledno poročilo o Delavcih na začasnem bivanju in delu
v tujini. Obsežno poročilo obravnava je sestavljeno iz uvoda in treh vsebinskih
poglavij s prilogami. V uvodu so opredeljeni temeljni pojmi in zgodovinsko
ozadje odhodov slovenskih delavcev na začasno delo in bivanje iz SRS v tujino
po letu 1965 (do 1980), negativne in pozitivne posledice za domačo in tujo
družbo ter poglavitne motive za odhod. V drugem poglavju poročilo razdela
osnovne podatke o slovenskih delavcih na začasnem delu in bivanju v tujini,
kjer so zapisani statistični podatki o procentih zdomcev glede na narodnost,
spol, glede na regije od koder odhajajo ter kam (v katere tuje države zahodne
Evrope) odhajajo na delo; v okviru tega poglavja razdelajo še posledice dolgotrajnega bivanja v tujini ter vračanje delavcev z začasnega dela v domovino, subverzivno-propagandne pritiske na slovenske delavce na začasnem delu v tujini,
omenijo politične stranke in sindikate, samoorganiziranje slovenskih delavcev
v tujini, šolanje otrok delavcev in bivajočih Slovencev v tujini, vlogo sredstev
javnega obveščanja na tujem ter vplive tuje policije in varnostnih služb. Nadalje
se posvetijo še pomenu Rimskokatoliške cerkve v emigraciji, slovenski politični
emigraciji, slovenskim študentom na tujem ter sprejemanju tujega državljanstva. Naslednje vsebinsko poglavje pa se osredotoča prav na naloge organov za
notranje zadeve.
Za preučevanje problematike na tujem je RSNZ aktivirala kontraobveščevalno in varnostno zaščito za Slovence, sodelavci katerih so delali in bivali na
tujem, in sicer v dveh smereh:
• Zaščito pred tujimi sovražnimi vplivi, aktivnostjo reakcionarnih organizacij in protijugoslovansko usmerjenih uradnih predstavnikov oblasti, obveščevalnih služb in policijskih ustanov in
• ofenzivno zavarovanje delavcev z ustvarjanjem operativnih pozicij
med delavci in njihovo angažiranje v zaščiti proti sovražnim strukturam.89
Naloge agentov in informatorjev SDV so bile številne in razvejane: preventivni razgovori z delavci v tujini ob njihovem odhodu in vračanju; "razčiščevanje" s (so)delavci, za katere je SDV sumila, da nastopajo kot zveze tujih poli-
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ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1168, 3200-6, Emigrantski tisk – analize: Analiza o pregledu emigrantskega tiska po svetu, Ljubljana 1962–1967, str. 1.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 81.
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Naslovna stran analize Uprave za analitiko RSNZ: Delavci na
začasnem bivanju na
delu v tujini (ARS, SI
AS 1931, RSNZ SRS,
UA, Arhivska enota
(RTZ) 37, t. e. 2316,
Delavci na začasnem
bivanju in delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980)

cijskih organov oz. obveščevalno-varnostnih služb; ustrezno ukrepanje proti
tistim, ki so služili v francoski tujski legiji ali v ameriških in britanskih pomožnih enotah v sestavu NATO v ZRN oz. tisti, ki so bili v postopku v begunskih
taboriščih ali drugih varnostno-političnih institucijah v priseljenskih državah;
zavarovanje društev in klubov pred tujimi pritiski, načrtovanje in izvajanje operativnih prodorov in specialnih akcij v centre "sovražne in obveščevalne dejavnosti"; razčiščevanje in upravno razreševanje pridobivanja državljanstev ZRN
na podlagi "starih nacističnih odredb"; zagotovitev operativnega pogleda v
strukturo dnevne migracije delavcev; pospeševanje diferenciacije med politično emigracijo in emigrantsko duhovščino, ki naj bi bila "sovražno" usmerjena;
dograjevanje mreže sodelavcev in virov v vseh večjih centrih in koncentraci-

899

A. Šela, D. Hazemali: Spremljanje slovenskih delavcev na začasnem ...

jah slovenskih delavcev v tujini, kjer je bila evidentirana "sovražna" dejavnost
politične emigracije, emigrantskega "klera", tujih obveščevalnih služb ter reakcionarnih političnih organizacij; selekcioniranje in operativno pokrivanje vseh
strateško pomembnih objektov v državah priseljevanja, s postavitvijo operativnih pozicij za potrebe obveščanja o spremembah strateškega in varnostnega
pomena; postavitev strateške agenture za sabotaže in diverzantske akcije v priseljenskih državah ter organiziranje in izgrajevanje operativno-tehničnih pozicij, enosmernih in dvosmernih radijskih zvez med strateško agenturo v tujini, s
čimer se je zagotavljalo pravočasno obveščanje o pojavih strateškega pomena,
vključno z možnimi formacijami kolaborantskih enot posameznih delavcev na
začasnem delu in bivanju v tujini ter aktivnostmi tujih obveščevalnih služb.90
Omenjene naloge, ki si jih je v okviru spremljanja in nadzora emigrantov
zadala SDV, se je trudila natančno izpolnjevati. O tem pričajo ohranjena poročila in analize spremljanega emigrantskega tiska in tudi posameznikov. Na tem
mestu velja pojasnilo, da se je, kar se tiče posameznikov, SDV v največji meri
posvečali politični emigraciji oz. bivajočim v ZRN, ki so bili politično in protijugoslovansko usmerjeni. Ena njenih največjih skrbi, ogrožanje jugoslovanskega socialističnega sistema, se je pokazala tudi pri primeru Gorazda Bavčerja91,
slovenskega emigranta v Ingolstadtu. Primer je bil s strani SDV obravnavan v
okviru operacije "Mavrica", s katero so začeli že leta 1977. Po podatkih iz dokumentov naj bi Bavčer s pomočjo sorodnikov, prav tako bivajočih v ZRN, natisnil
letake s protijugoslovansko oz. "sovražno" vsebino.92 Glavna naloga SDV znotraj te operacije je bila, da Bavčerja zasliši, in to takrat, ko bi prišel v Jugoslavijo.
Pred razgovorom so želeli razčistiti vse morebitne dogodke, pridobiti čim več
informacij o njegovem delu, družini, političnih stališčih ipd., saj naj bi bil tako
pogovor z njim uspešnejši.93 SDV se je tako lotila dela in ob lastnih virih (pod
kodnimi imeni "Vedran", "Mravlja" in "Užičan") zaslišala njegove sorodnike,
mamo, sestro in sestrinega moža, in seveda Bavčerja samega. Prestregli so tudi
vsako pismo, ki ga je Gorazd poslal svoji mami, opravili so hišne preiskave pri
sorodnikih ter natančno raziskali družinsko zgodovino vseh vpletenih. Ugotovili so, da je v ZRN želel zaprositi za politični azil, saj nemškega državljanstva
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ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 81–83.
V dokumentih se pojavljata dve različici priimka: Bavčer in Bavčar. Sprememba v priimku ni pojasnjena, najbrž je šlo za tehnično napako, vendar se operacija zaključi z imenom "Bavčer". Sicer ga je SDV
spremljala pod kodnim imenom "Hrast".
V pregledani dokumentaciji letaki niso priloženi, tako da neposredna vsebina ni znana, vendar so se
sodelavci SDV jasno izrazili glede njene sovražnosti in protijugoslovanskosti.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Arhivska enota (RTZ) 535, t. e. 2332, Operacija Mavrica: Nekaj možnih
elementov za razgovor z Bavčar Gorazdom, Ljubljana, 12. 5. 1986, str. 1–8.
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zaradi odvzema potnega lista nekaj let prej v Jugoslaviji, ni mogel pridobiti.94
Gorazd Bavčer, ki je prostovoljno prišel v Jugoslavijo na pogovor z uslužbenci
SDV, je na zaslišanju povedal, da je s sodelavcema (oba sta, ko je zaslišanje potekalo, že bila pokojna) letake natisnil in razširjal po Jugoslaviji zgolj zato, da bi
se lahko nemškim oblastem prikazal kot "politični emigrant", ki je v Jugoslaviji
preganjan, in tako dobil politični azil. V ZRN je bil namreč kar deset let brez
dokumentov.95 Operacija "Mavrica" se je zaključila s premestitvijo spremljanja
Bavčerja v okvir operacije "Pevec",96 ki se je ukvarjala s hrvaško politično emigracijo.
Zgodba o Bavčerju je bila vseskozi napeta in si zasluži podrobnejšo obravnavo. Na tem mestu naj zadostuje prikaz, kako se je SDV lotila raziskovanja primera in na kakšen način so raziskovali in zasliševali. Bavčer je z določenimi
hrvaškimi emigranti namreč navezoval stike. Operacija "Mavrica" je tako zaokrožen primer, kjer se jasno vidijo metode, ki se jih naj bi SDV posluževala, da je
prišla do informacij političnih emigrantih v ZRN, in hkrati široke pristojnosti in
kompetence, ki so jih sodelavci SDV imeli.

Nadzor SDV nad slovenskimi emigrantskimi duhovniki
Čeprav se pričujoči prispevek posveča delavcem na začasnem delu in bivanju v ZRN, je potrebno na tem mestu omeniti tudi tja (zlasti prisilno) izseljene
duhovnike. Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, je bila slovenska duhovščina v ZRN nemalokrat zaslužna za organizacijo slovenskih društev in skupnosti,
pomembno vlogo pa je imela tudi pri izobraževanju otrok delavcev na začasnem delu v slovenskem jeziku (v okviru verouka in (dopolnilnega) pouka
v slovenskem jeziku). Tako je RSNZ posebno pozornost namenil delovanju
Rimskokatoliške cerkve v emigraciji, saj je ta razvijala pomembne aktivnosti
med zdomci in njihovimi družinskimi člani, ne samo v zvezi z verskimi obredi, temveč tudi na področju delovnopravne in socialne zaščite, družbenega in
kulturno-zabavnega življenja ter vzgoje. SDV je bila posebej zaskrbljena glede
delovanja Cerkve v zvezi z mladimi in vpliv emigrantskih duhovnikov nanje
označila za "izrazito sovražen".97 Od vseh skupin naj bi po SDV bila prav emi-
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ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Arhivska enota (RTZ) 535, t. e. 2332, Operacija Mavrica: Informacija –
Dopis: Informativni razgovor z Volovec Jožetom, Koper, 20. 8. 1986, str. 1–4.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Arhivska enota (RTZ) 535, t. e. 2332, Operacija Mavrica: Informacija –
Dopis: Navezava stikov z duhovnikom Stegu Viljemom in izdelava letakov zaradi pridobitve državljanstva, Koper, 18. 11. 1986, str. 3–4.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, Arhivska enota (RTZ) 535, t. e. 2332, Operacija Mavrica: Zadeva: Bavčar
Gorazd – sprememba ukrepa, Ljubljana, 1. 3. 1990, str. 1.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
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grantska duhovščina najbolj homogena in prisotna v domala vseh strukturah
emigracije, še posebej ker je po vatikanskem navodilu iz leta 1969 o pastoralnem delu za emigrante izgotavljala organizirano propagandno delo med tujimi
delavci na začasnem delu in bivanju.98 Poročilo navaja, da naj bi po podatkih
nemških cerkvenih oblasti iz leta 1975 bilo med tujimi delavci na začasnem
delu in bivanju v tujini samo v ZRN 1, 7 milijonov katolikov, 0,5 milijona pravoslavnih in 0, 8 milijona muslimanov ter manjše število drugih verskih skupnosti.
Delež verujočih med delavci na začasnem delu in bivanju v zrn iz SRS v luči sicer
pospešene sekularizacije v Evropi v obravnavanem obdobju ni padal tako hitro
kot v matični državi, kjer je ta proces izdatno poganjala socialistična družbena
ureditev.99 SDV je ocenila, da so bili "nosilci propagandne aktivnosti predvsem
kompromitirani duhovniki, aktivni pripadniki kvizlinških enot, domobranski
kuranti in propagandisti, za katere je značilna tesna povezanosti ali zakupništvo z vodstvom slovenske krščanske demokracije, drugimi emigrantskimi
organizacijami, obveščevalnimi institucijami in s kompromitiranimi klerikalci
iz SR Slovenije".100
Na območju Baden-Würtemberga je bil po ugotovitvah SDV zelo dejaven
slovenski emigrantski duhovnik dr. Ciril Turk, ki se mu je pri njegovem delu
pridruževal tudi dr. Franc Felc.101 Oba sta med zdomci in priseljenci v ZRN
imela precej poznanstev in vezi, ki sta si jih pridobila z individualnimi obiski,
razgovori po mašah, ob raznih družbenih prireditvah, kot je vinska trgatev ipd.
S pomočjo svojih "zaupnikov" – kot so zapisali v SDV – naj bi "agitirala med priseljenci in slovenskimi delavci na začasnem bivanju in delu v ZRN za naročanje
verskega tiska in stalnega obiskovanja cerkvenih obredov".102
Oba omenjena duhovnika sta prav tako širila verski tisk, npr. Našo luč,
Ognjišče in Nedeljo. Na prvega naj bi bilo na območju Baden-Württemberga
naročenih 1450 Slovencev, na Ognjišče 250 oseb in na Nedeljo 40.103 Ciril Turk
je v Baden-Württemberg odšel leta 1966 in sprva iz Esslingena obiskoval roja-

delu v tujini, Ljubljana, 1980, str. 60.
Prav tam, str. 51.
99
Miran Lavrič in Darko Friš, "Institucionalna in zasebna religioznost v severovzhodni Sloveniji:
Primerjalna analiza slovenskih regij po letu 1969", Studia Historica Slovenica 18, št. 1 (2018), str. 50.
100
Prav tam, str. 62.
101
Na pobudo Janeza Zdešarja (več o njem v nadaljevanju) je v prvi polovici julija 1960 iz Avstrije prišel
Franc Felc, naselil se je v Esslingenu, iskal je Slovence, ki so prihajali na delo v ZRN. Dr. Felc je ostal v
slovenski pastorali do upokojitve, slovenska skupnost se je od njega poslovila 3. 10. 1982, umrl pa je
16. 10. 1997 v Gorici, kjer je tudi pokopan (Zvone Štrubelj, 50 let Slovenske župnije v Stuttgartu | 50
Jahre slowenische Katholische Gemeinde Stuttgart, Album 2000–2010 (Stuttgart, 2011), str. 8).
102
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in delu v tujini, Priloga II:
Pregled območij zaposlovanja slovenskih delavcev v državah Zahodne Evrope, Ljubljana, decembra
1980, str. 19.
103
Prav tam.
98
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ke v tem delu ZRN. Leta 1974 je s pomočjo tamkajšnje škofije pridobil hišo na
Stafflenbergstraße v Stuttgartu, v kateri je pozneje uredil slovensko središče za
rojake v zvezni deželi Baden-Württemberg. Postala je duhovno, kulturno in
socialno središče tudi za druge Slovence v ZRN s sobotno slovensko šolo.104
SDV ni ušlo, da je Turk prirejal razne prireditve,105 ki jih je v navadno okrasil s
slovenskimi zastavami brez peterokrake zvezde in z vatikansko zastavo. Hkrati
je Turk organiziral izobraževanja otrok slovenskih delavcev.106
Na območju nekdanjega Zahodnega Berlina je bil po poročilih RSNZ posebej aktiven izseljenski duhovnik Anton Štekl107, ki je bil označen, da je "zelo
komunikativen in delaven. Poleg velikega poslanstva nudi našim delavcem
številne socialne usluge ter prireja družabne in zabavne prireditve",108 hkrati je
tudi skliceval in organiziral sestanke ter nudil delavcem ob socialni tudi pravno pomoč. Aktiven je bil še na področju razširjanja revije Naša luč in Ognjišče.
Podobno aktiven je bil tudi duhovnik Ivan Ifko, ki je deloval v okolici Kölna
in je ob verskem služenju delavcem pomagal pri prijavah in odjavah stalnega
prebivališča, urejanjem dokumentacije ipd.109
Na Bavarskem so po poročilu SDV delovali kar štirje duhovniki, med njimi
najbolj dejaven zagotovo že prej omenjeni Janez Zdešar, ki je leta 1990 med
drugim opisal svojo pot z domobranci v Teharje in rešitev iz "brezna smrti" v
delu z naslovom Spomini na težke dni.110 Leta 1963 je postal delegat slovenskih
izseljenskih duhovnikov. Kot večkratni predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov je bil na splošno odgovoren za slovensko "dušno širjenje" po
Evropi.111 Bil je "distributer" večkrat omenjenega časopisa Naša luč in njegov
urednik skupaj s Cirilom Turkom in Brankom Rozmanom iz Münchna, pred tem
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Tone Gorjup, "Umrl izseljeniški duhovnik Ciril Turk", Spletna stran Radia Ognjišče, 5. februar 2015,
dostopno na: http://radio.ognjisce.si/sl/163/ssd/16267, pridobljeno: 20. 11. 2019.
105
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1463, A-21-81, Indikativni bilten 1982: Aktivnost duhovščine v slovenskih društvih v ZR Nemčiji, str. 13 (numerirano 44); ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1463, A-21-81,
Indikativni bilten 1983: Delovanje klera med našimi delavci na začasnemu delu v tujini, str. 1; ARS, SI
AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1463, A-21-81, Indikativni bilten 1983: Nekatere ugotovitve v zvezi z našimi
delavci na začasnem delu v tujini, str. 9 (numerirano 41).
106
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Priloga II: Pregled območij zaposlovanja slovenskih delavcev v državah Zahodne Evrope,
Ljubljana, decembra 1980, str. 22.
107
Anton Štekl je leta 1988 na prošnjo škofa Stanislava Leniča odšel na Dunaj, kjer je služboval kar 22
let (Matjaž Merljak, "Slovenska duhovnost na Dunaju", Spletna stran Radia Ognjišče, 5. oktober 2010,
http://radio.ognjisce.si/sl/110/ssd/2472/).
108
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Priloga II: Pregled območij zaposlovanja slovenskih delavcev v državah Zahodne Evrope,
Ljubljana, decembra 1980, str. 22.
109
Prav tam, str. 21.
110
Lev Detela, "Francija, Nemčija, Španija, Avstrija", v: Slovenska književnost 1, ur. Helga Glušič
(Ljubljana, 1999), str. 189.
111
Janez Zdešar, https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/avtor/janez-zdesar.
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ga je urejal Janko Hornböck. Izdajala ga je Družba sv. Mohorja od leta 1951, in
sicer v Celovcu.112 V obdobju do leta 1963 je bil namenjen "Slovencem po zahodni Evropi" – izseljencem. Izhajal le 10-krat letno kot mesečnik. O Naši luči so
zapisali, da je namenjena ozkemu krogu bralcev in je "politično ekskluzivna, do
družbenega reda v domovini odkrito sovražna, z razmeroma skromno naklado
in opremo."113 Menili so, da je njen osnovni namen širjenje in ohranjanje "klerikalne" doktrine. V SDV so jo označili za navidezno tipično družinsko periodiko,
ki "hkrati s pristranskim izborom ponatisov političnih vsebin in tujega, emigrantskega in zamejskega tiska poskuša indoktrinirati jugoslovanske delavce v
tujini s protikomunizmom in klerikalizmom."114 Zapisali so, da se
njena vsebina v celoti ujema z ideologijo klerikalizma ter slovenske politične
emigracije ter s smotri emigrantskega klera med delavci na začasnem delu in
bivanju v tujini. Dokaj uspešna subverzivno-propagandna dejavnost slovenske
emigrantske duhovščine med našimi delavci na začasnem bivanju in delu v tujini
je posledica profesionalnega pristopa k problematiki tujih delavcev v imigrantski
skupnosti ter močnih finančnih potencialov.115

Janeza Zdešarja so v SDV na splošno opisali kot direktorja slovenskih izseljenskih duhovnikov za ZRN in kot zagovornika politične skupine, v poročilu
SDV imenovane "Mladoslovenci", ki sovražno deluje proti SFRJ.116 Ob Zdešarju so duhovniško službo na Bavarskem opravljali še naslednji slovenski izseljenci: Stanko Rozman, Janez Sodja in Martin Mlakar, vsi trije v Münchnu, ter
Jože Bucik, ki je deloval v Augsburgu. V Frankfurtu je od leta 1975 (pa do 1991)
deloval duhovnik Mirko Jereb, ki naj bi bil po poročilu SDV zelo "agilen, komunikativen ter vzdržuje veliko stikov z našimi delavci, ki jih obiskuje na domovih
in jih vabi na stalno udeleževanje verskih obredov ter zabavnih prireditev".117 V
Hammu je bil posebno aktiven duhovnik Ludvik Rot, v Ingolstadtu pa Stanislav
Gajšek, ki je podobno kot drugi vzdrževal stik s slovenskimi delavci v ZRN in
112

ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t e. 3214, MA3200-6, Subverzivno-propagandno delovanje revije Naša luč,
Ljubljana, september 1986, str. 2–3.
113
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2314, MA3200-14, Slovenska politična emigracija: Organizacijske
strukture glede na politično doktrinarne pozicije in njihovo evolucijo v emigraciji, ki se manifestira v
njihovem tisku; metode in sredstva delovanja ter pristnost med Slovenci, Ljubljana, 29. 10. 1971, str.
42–44.
114
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2902, A-13-8, Letno poročilo RSNZ – SRS – 1975, Ljubljana, 18. 2. 1975
str. 7–8.
115
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 60.
116
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Priloga II: Pregled območij zaposlovanja slovenskih delavcev v državah Zahodne Evrope,
Ljubljana, decembra 1980, str. 23.
117
Prav tam, str. 24.
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širil Našo luč ter ostalo emigrantsko literaturo.118 V okviru delovanja duhovnikov je bilo veliko aktivnosti tudi v zvezi s humanitarno organizacijo Karitas, ki
je bila v precejšnji meri prisotna med klubi in združenji slovenskih delavcev v
tujini. V Ingolstadtu sta bila v Karitasu (ukvarjal se je predvsem z urejanjem stanovanjskih razmer, otroškim varstvom, delovnimi spori, prevodi, tolmačenjem,
urejanjem zdravstvenega zavarovanja ipd.) med najaktivnejšimi Zvone Kokalj
in Ema Murko, ki sta bila hkrati tudi člana kluba Lastovka. Karitasu sorodna
organizacija je bila Diakonija, protestantska socialna organizacija.119
SDV je na splošno ocenila, da je vloga in pomen duhovniške emigracije, ki
je v emigraciji imela najvplivnejši položaj, nadzorovati zdomce in priseljence
v ZRN, saj naj bi bila edina slovenska struktura, ki naj bi bila sposobna izpeljati
proces združevanja posameznih emigrantskih skupin. SDV je ocenjevala, da se
je duhovščina imela za zaščitnico slovenskih nacionalnih interesov, ki naj bi jih
družba v matični državi zanemarjala ali jih neustrezno reševala s socialistično
in komunistično propagando.
Kaže se očitna penetracija emigracije na delovanje znotraj socialistične družbene
ureditve, ki jo izvaja načrtno in s pomočjo slovenske cerkve, s povezovanjem
klerikalnih skupin v Sloveniji, ustvarjanjem pozicij med slovenskimi delavci v
tujini in duhovnikov emigrantov z emigracijo.120

Zaradi vsega naštetega je SDV sklenila, da duhovniška emigracija tako
nakazuje sovražno aktivnost, ki je neposredno izražena z delavci na začasnem
delu in bivanju na tujem, je družbeno škodljiva in hkrati predstavlja "latentno
grožnjo družbenemu sistemu, ki terja stalno in načrtno zoperstavljanje vseh
socialističnih sil."121

Slovenski emigrantski tisk v ZRN pod nadzorom Službe državne
varnosti
Močno povezavo zdomskih Slovencev z matično domovino je vsekakor predstavljal tudi slovenski emigrantski tisk, saj so avtorji nemalokrat opisovali (in
kritizirali) razmere v njej, predvsem pa je tisk poudarjal negovanje slovenskega
jezika. Med najbolj branimi je bil prav katoliški tisk, ki so ga urejali že omenjeni

118

Prav tam, str. 26–27.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 64–65.
120
Prav tam, str. 65.
121
Prav tam, str. 65–66.
119
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emigrantski duhovniki. V ZRN močne dejavnosti slovenske politične emigracije ni bilo (zelo aktivna pa je bila npr. hrvaška politična emigracija122). Zaradi
tega je SDV sklepala, da je slovensko politično emigracijo pravzaprav "nadomeščala" emigrantska duhovščina, katere dejavnost se je v prvi vrsti kazala s
širjenjem emigrantskega tiska in publikacij.123
Kot je ugotavljala SDV, je ob pomanjkanju izvirnih informacij o dogajanju v
SFRJ predvsem emigrantski tisk (pa tudi drugi mediji v ZRN: televizija, radijske
postaje ipd.) predstavljal nevarnost za slovenske delavce na začasnem delu in
bivanju v tujini (čeprav je bil zanje najpomembnejši informativni vir), saj naj
bi jih poskušal indoktrinirati in SFRJ predstaviti v slabi luči ter celo povečevati
konflikte. Nemška sredstva javnega obveščanja naj bi se v drugi polovici sedemdesetih let posvečala predvsem bolezni predsednika Josipa Broza – Tita in izražala vrsto predvidevanj za usodo Jugoslavije po njegovi smrti. Izpostavljali naj
bi tudi neupoštevanje človekovih pravic v Jugoslaviji, prizadevanje za uvedbo
političnega pluralizma, nestabilnost jugoslovanskega gospodarstva in perečo
problematiko zaposlovanja, pri čemer je bilo s strani SDV že leta 1980 pravilno predvideno, da lahko nerešena ekonomska vprašanja v Jugoslaviji vodijo v
nacionalna zaostrovanja med posameznimi republikami.124
O slovenskem emigrantskem tisku v ZRN v arhivskem gradivu SDV v Arhivu Republike Slovenije ni veliko gradiva. Iz letnih poročil oz. t. i. indikativnih
biltenov je razvidno, da je prevladoval predvsem hrvaški125 emigrantski tisk.126
V sedemdesetih letih je v Münchnu izhajal časopis Slovenska svoboda127, ki
je začel izhajati leta 1964 v okviru AONS-a (Akcijskega odbora za neodvisno
Slovenijo) oz. v okviru Konzorcija slovenske svobode s sedežem v Münchnu.
Cilj piscev časopisa Slovenska svoboda je bil osvoboditev Slovenije izpod jarma
"Titove" Jugoslavije, pri čemer naj bi zamejske in zdomske skupnosti služile
kot oporišča tega gibanja.128 Za dosego rušenja totalitarnega režima in rešitev
demokracije so zagovarjali tudi uporabo orožja.129 Slovenijo si si predstavljali
122

Podrobneje o hrvaški zdomski in izseljenski skupnosti v ZRN v danem obdobju glej: Vladimir Ivanović,
"Ekstremna emigracija u SR Njemačkoj i Jugoslavija", Istorija 20. veka, št. 1 (2009), str. 139–147 ter
Nikola M. Tokić, M., "Landscapes of conflict: unity and disunity in post-Second World War Croatian
émigré separatism", European Review of History 16, št. 5 (2005), str. 739–753.
123
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, UA, Arhivska enota (RTZ) 37, t. e. 2316, Delavci na začasnem bivanju in
delu v tujini, Ljubljana, decembra 1980, str. 66.
124
Prav tam,, str. 52–53.
125
SDV različnih jugoslovanskih republik je v emigraciji namreč iskala predvsem ustaše in njihovo "protidržavno in nevarno" dejavnost. Zato je bil nadzor nad hrvaškimi revijami, ki jih je v ZRN izhajalo
veliko več kot slovenskih, veliko bolj poostren in analitičen.
126
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1168, 3200-6, Emigrantski tisk – analize: Pregled emigrantskih i iseljeničkih listova i bilten, 18. 4. 1972, različne strani (paginacija dokumentov 44–122).
127
Časopis s podobnim imenom, Svobodna Slovenija, je izhajal v Argentini vse od leta 1948.
128
"Resnica in pogum", Slovenska svoboda, 1. avgust 1964, letnik 1, št. 1, str. 1.
129
"Boj proti titovskemu totalitarizmu", Slovenska svoboda, 1. avgust 1964, letnik 1, št. 1, str. 3.
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kot čim bolj svobodno in tako tudi politično pluralistično zasnovano z načrtovano in tržno ekonomijo, in močno povezano z Zahodom, kar je dejansko tudi
bila, predvsem z Evropsko gospodarsko skupnostjo in Atlantsko zvezo.130 Pisali
so tudi o dogodkih v Sloveniji, npr. o zamenjavi uredniške revije Sodobnost, o
študentskih vrenjih v šestdesetih, obračunu s Perspektivami.131
Konec sedemdesetih let in v začetku osemdesetih let se kot vidnejši časopis, ki je bil redno analiziran in pod nadzorom, vključno s svojim urednikom,
pojavlja le Slovenski glas, ki ga je urejal v Münchnu živeči nekdanji slovenski
mobiliziranec v oboroženih silah Tretjega rajha132 Branko Pistivšek (1920–
1993).133 Pistivšek je bil skrbno pod nadzorom SDV predvsem zaradi njegove
izrazito protijugoslovanske drže, močnega slovenskega nacionalizma ter prizadevanja za suvereno slovensko državo. SDV je v njem videla odsev t. i. zunanjega sovražnika, čigar "sovražno politično aktivnost"134 je bilo potrebno zatreti.
Nadzor in omejevanje Pistivškovega življenjskega dela – ciklostiranega mesečnika Slovenski glas, ki je izhajal med letoma 1978 in 1986 – je SDV opravila
v celoti. Politična policija je Pistivška evidentirala med letoma 1965 in 1973
kot člana Akcijskega odbora za neodvisno Slovenijo s sedežem v Trstu in ga
spremljala v okviru akcije "Separatist", kar je bilo kodno ime za političnega emigranta v Trstu Franca Jezo,135 ki je ob Cirilu Žebotu nedvomno veljal za enega
večjih ideoloških "mecenov" slovenske politične emigracije,136 Udbino kodno
ime za Pistivška je bilo "Delovodja".137 SDV je v eni svojih analiz namignila, da
bi lahko "isti ljudje" stali tako za Slovenskim glasom kot za zborniki Franca Jeze
(Alternativa, Iniciativa, Demokracija in Akcija).138 Pistivšek, ki je že imel uredniške izkušnje s Slovensko svobodo,139 je leta 1978 začel izdajati (novo) glasilo
Slovenski glas, s katerim je imel namen "nuditi Slovencem v domovini in po
130

Prav tam, str. 3.
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1168, 3200-6, Emigrantski tisk – analize: Pregled emigrantskih i iseljeničkih listova i bilten, 18. 4. 1972, str. 1 (paginacija dokumenta: str. 37).
132
Podrobneje o slovenskih mobilizirancih v nemških oboroženih silah glej: Monika Kokalj Kočevar,
"Vračanje prisilno mobiliziranih v nemško vojsko", Studia Historica Slovenica 16, št. 2 (2016), str. 467–
498.
133
Friš in Hazemali, "Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom Službe državne varnosti", str. 809.
134
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2902, A 13-8, Letno poročilo RDNZ – SRS – 1975, Ljubljana 18. 2. 1975,
str. 16.
135
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2314, MA 3200-11, Pregled ekstremne politične emigracije v Evropi,
Poročilo Pregled važnejših emigrantov po državah, s. d., 25. 9. 1965, str. 137–138 in 168; ARS, SI AS
1931, RSNZ SRS, t. e. 2314, RETT, Značilnosti emigrantskega glasila Slovenski glas, 10. številka, 5. letnik,
januar 1983, str. 2.
136
Tamara Griesser-Pečar, "Ciril Žebot. Prizadevanje za samostojno Slovenijo", Acta Histriae 26, št. 1
(2018), str. 290.
137
Friš in Hazemali, "Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom Službe državne varnosti", str. 810.
138
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2314, MA 701, Ideja samostojne in neodvisne Slovenije, str. 3.
139
Glasilo je najverjetneje izhajalo zgolj leta 1964 in ni naletelo na zanimanje med slovenskimi emigranti.
131
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svetu idejno in politično prevzgojo".140 V prvi številki je bil objavljen tudi celotni program leta 1971 ustanovljenega Slovenskega narodnega predstavništva
(SNP),141 kjer je Pistivšek skušal konsolidirati svoje idejno-politične nazore v
enovit političen program, ki ga je deklariral za edinega, ki nosi težo, njegovo
predstavniško telo pa za edino, ki ima to pristojnost, da naslavlja vsa slovenska vprašanja.142 Podoben program, ki je izpostavljal samostojnost slovenskega
naroda z razvito, gospodarsko, osebno in politično svobodo, je zagovarjal tudi
politični emigrant (nekaj časa v Avstriji, Italiji, po letu 1961 pa je deloval tudi
v ZDA in Kanadi) Mirko Javornik.143 SDV, ki ji je Slovenski glas postal zanimiv
predvsem po letu 1982, ko se je z mesečnikom izpostavil na knjižnem sejmu v
Frankfurtu, je hitro ugotovila, da si je Pistivšek časopis zamislil krog pretežno
fiktivnih avtorjev, prevajalcev in drugih "sodelavcev" uredniškega odbora. Ker
so imeli pri SDV na voljo tudi vrhunske jezikoslovce, je bila primerjalna analiza
slogov domnevnih avtorjev prispevkov relativno enostavna metoda, s katero
so potrdili sum.144
Oblikovno so se številke Slovenskega glasu razlikovale po naslovnih straneh, številu avtorjev in prispevkov ter številu strani in slikovnega materiala.
Vsebinsko so prispevki v časniku zaobjemali idejno-politične samorefleksije in
kritike jugoslovanskega režima (domnevna "srbizacija", "programska jedra"145
ipd.) ter celo ostale slovenske politične emigracije, pisalo se je o zgodovinskih
temah, vključeni so bili tudi prevodi prispevkov tujih novinarjev in publikacij, predvsem hrvaških, nemških in poljskih (Naša luč, Poruka, Die Welt, Nova
Hrvatska, Hrvatska budučnost in Kroatische Berichte).146 V kolumni "razno" pa
so se pojavljali tudi raznovrstni strokovni in poljudni prispevki.
V Slovenskem glasu so bile, kot že rečeno, objavljene zelo ostre kritike
takratnega jugoslovanskega sistema. V osemdesetih, ko se je slovenska republika začela ideološko in kulturno prebujati in nove ideje zbirati okoli novo
nastalih revij (npr. Nova revija, ki je začela izhajati leta 1982), je tudi Slovenski
glas v 7. številki (leta 1982) komentiral dogajanje v državi matičnega naroda. R.
Rozman je zapisal naslednje:

140

Branko Pistivšek, Dokumentacija o nastanku mesečnika 'Slovenski glas' (München, 1990), str. IV
(dalje: Pistivšek, Dokumentacija o nastanku mesečnika 'Slovenski glas').
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Friš in Hazemali, "Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom Službe državne varnosti", str. 813.
142
Prav tam, str. 820.
143
Kladnik, "Mirko Javornik kot interes Službe državne varnosti Socialistične republike Slovenije", str.
313.
144
Pistivšek je zapisal, da Slovenski glas "ni delo nobenega kolektiva, temveč delo enega samega človeka; to je namreč moje osebno delo v najpopolnejšem pomenu besede. Vse sem moral opraviti
sam."(Pistivšek, Dokumentacija o nastanku mesečnika 'Slovenski glas', str. IV).
145
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2314, MA 3280–83, Slovenski glas, str. 11.
146
ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2314, RETT, Slovenski glas: Značilnosti številk 11. in 12. (1983) in 1. in
2., marec 1984, str. 6.
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Slovensko streznjenje velikanska duhovna revolucija, je izraz slovenske življenjske
volje, je prelomnica, s katero se začenja za naš narod nova era. To strenenje [sic]
naznanja izhod iz balkanske sužnosti ter vrnitev slovenskega naroda v zahodno
civilizacijo, h kateri spadamo /…/ To streznjenje pa je tudi najostrejša obsodba
jugoslovanske misli in jugoslovanske države in seveda tudi vseh tistih, ki so se
kdajkoli po otročje navduševali za idejo, katere niti razumeli niso.147

Prav take vrste emigrantski tisk Slovencev v ZRN je bil eden večjih elementov nadzora jugoslovanske politične policije, ki je prispevke v raznih emigrantskih revijah in časopise označevala za "sovražno politično aktivnost". Čeprav
analitiki SDV Slovenskemu glasu, na primer, niso pripisovali večjega subverzivnega pomena, so ga učinkovito zajezili. Pistivšek je moral z izdajanjem leta 1985
oz. 1986 prenehati, ker naj bi mu zmanjkalo denarja. Kljub temu je vse do svoje
smrti leta 1993 – čeravno se je Slovenija osamosvojila – ostal "neutruden zagovornik neodvisne in združene slovenske države".148 Koliko Slovencev v SFRJ ali
v zdomstvu in izseljenstvu so ideje Branka Pistivška dosegle, ni znano, odpirajo
pa se možnosti za nadaljnje raziskovanje ob preučevanju drugih emigracijskih
glasil. Pri reviji Slovenski glas se nam na primer poraja vprašanje, komu je bila
pravzaprav namenjena, glede na to, da so bile prepovedi in zaplembe tiskane
besede, še posebej tiskovine politične emigracije, pogost ukrep s strani totalitarne oblasti in so publikacije težko dosegle t. i. ciljno publiko. Kljub temu
pa gre pri Slovenskem glasu za doslej edini identificirani časnik, ki je izhajal v
osemdesetih letih v ZRN v slovenskem jeziku in zagovarjal slovensko osamosvojitev, čeprav so nekatere tuje obveščevalne službe (npr. italijanska Servizio
per le Informazioni e la Sicurezza Militar in ameriška Central Intelligence Agency) že konec sedemdesetih let predvidevale, da bo Jugoslavija deset let po Titovi smrti zaradi srbskega šovinizma in interesov raznih narodnosti razpadla.149
Podobno kot Pistivškova prizadevanja in njegov življenjski opus tudi vest
o njegovi smrti ni odmevala po takrat že samostojni Republiki Sloveniji. Šele v
priznanju Ludviku Jamniku, uredniku v Kanadi izhajajočega časnika Slovenska
država, z dne 4. novembra 1994, je Pistivška takratni svetovalec vlade in dolgoletni sekretar na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
in po svetu Rudi Merljak prištel med posameznike, ki so si "v desetletjih, ko je
bila v domovini ideja slovenske neodvisnosti najbolj bogokletna in najbolj pre-
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ARS, SI AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 2314, RETT, Značilnosti 7. in 8. številke Slovenskega glasa, Ljubljana,
november 1982, str. 6.
148
Friš in Hazemali, "Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom Službe državne varnosti", str. 816.
149
Gorazd Bajc, Janez Osojnik in Darko Friš, "Nekateri vidiki mednarodnega priznanja Slovenije s posebnim ozirom na ameriški pogled, junij 1991–april 1992", Studia Historica Slovenica 19 (2019), št. 1, str.
219–220.
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Priznanje
Ludviku
Jamniku s strani
Republike Slovenije
za ohranitev utrditev
in uveljavitev ideje
o demokratični in
neodvisni slovenski
državi iz leta 1994,
v katerem je omenjen
tudi
Branko
Pistivšek (Uredništvo
Slovenske
države
in
predstavništvo
S l o v e n s k e g a
državnega gibanja,
"Priznanje", Slovenska
država 45, št. 9 in 10,
str. 7)

ganjana od vseh možnih", prizadevali za "uveljavitev ideje o demokratični in
neodvisni slovenski državi".150

150

Uredništvo Slovenske države in predstavništvo Slovenskega državnega gibanja, "Priznanje", Slovenska
država 45, št. 9 in 10, str. 7.
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Sklep
Temelji mnogih slovenskih društev in skupnosti v ZRN, ki tam delujejo še danes,
so bili postavljeni konec 60. oz. 70. letih prejšnjega stoletja, ko so delavci iz
takratne SRS množično odhajali na delo (nekateri so tam tudi ostali) v ZRN.
Ob delu, selitvi in bivanju v "novi" državi slovenski delavci na začasnem delu
in bivanju v ZRN niso pozabili na domovino. V okviru društev in klubov so
ohranjali pripadnost slovenski kulturi in tradiciji, o dogajanju doma pa so bili
obveščeni preko tedanjega najbolj razširjenega medija: tiska. Tudi slovenska
tajna obveščevalno-varnostna služba SDV je spremljala dogajanje v skupnosti,
pa tudi nekatere posameznike in njihove dejavnosti. Preko sodelavcev informatorjev in agentov je zbirala informacije in bdela nad morebiti "nevarnimi"
in "sovražnimi emigranti", ki so po njihovem predstavljali grožnjo tedanjemu
političnemu sistemu v Jugoslaviji.
Dejstvo je, da so bili slovenski delavci na začasnem delu in bivanju v ZRN
pod budnim očesom SDV, ki je o posameznikih in društvih oz. klubih, v katere
so bili vključeni, zbirala informacije, in te informacije analizirala ter jih posredovala oblastem v domovino. Ker je bila poglavitna naloga slovenske SDV skrb
za varnost obstoja takratnega političnega sistema, so skupaj s sodelavci skrbno spremljali in nadzorovali vsakršno morebitno aktivnost, še zlasti torej tisto,
uperjeno proti političnemu sistemu Jugoslavije. Vsako javno kritiziranje sistema
je bilo označeno za "sovražno" in nevarno za obstoječi politični sistem v SFRJ.
To nam kažejo tudi analizirani ohranjeni arhivski dokumenti Uprave za analitiko SDV RSNZ SRS. Svojo obveščevalno-varnostno dejavnost je SDV v poročilih utemeljevala s tem, da želi predvsem slovenskega delavca na začasnem delu
in bivanju v tujini zaščititi pred tujimi sovražnimi vplivi in indoktrinacijo. Med
take, sovražne vplive je štela "meščansko" mentaliteto tujcev, zahodnoevropski
politični sistem, politične stranke in sindikate, tuje propagandne sisteme, vplive slovenske politične emigracije in emigrantskega "klera", policijske organe
in tuje obveščevalno-varnostne službe. Vsi ti naj bi po mnenju SDV slovenske
delavce na začasnem delu in bivanju na tujem ščuvali proti takratnemu jugoslovanskemu političnemu sistemu. Glavna naloga SDV je v tem oziru tako bila
zaščititi slovenske delavce na začasnem delu in bivanju v tujini pred takimi
vplivi na eni strani ter jugoslovansko politično vodstvo pred "zlonamernimi,
kompromitiranimi" emigranti, pri čemer so glavno nevarnost videli v vplivih
politične emigracije in emigrantske duhovščine, predvsem v emigrantskem
tisku.
Iz analize obsežnega poročila o slovenskih delavcih na bivanju in delu v
tujini iz decembra 1980 pa lahko oblikujemo tudi naslednji sklep: v SDV in
torej tudi v takratnem slovenskem političnem vodstvu so bili seznanjeni tako
z negativnimi kot tudi s pozitivnimi posledicami odhajanja Slovencev na delo
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v tujino. Jasno jim je bilo, da je družbena praksa v šestdesetih in sedemdesetih letih, kljub temu da je v povojnem času prevladovalo mnenje, da jugoslovanskim delavcem ne bo treba iskati zaposlitve na tujem, negirala ta stališča,
ki so temeljila na zaprtosti jugoslovanskega gospodarstva in samoupravljanju.
Pri SDV so se zavedali, da so ob negativnih posledicah zmanjševanja delovne
sile, problematični varnostni in politični kulturi zdomcev, morebitni indoktrinaciji, pritiskih tujih obveščevalno-varnostnih služb nanje, izgubljanju vloge
pri izobraževanju odraslih in otrok, obstajale tudi pozitivne. Jasno jim je bilo,
da "emigrantska družba" prinaša tudi priliv deviznih sredstev, zmanjšanje splošne porabe, zmanjšanje brezposelnosti v matični državi, ugodnejše pogoje za
stabilizacijo cen in tudi začasno reševanje domače stanovanjske problematike.
Zaradi vseh zgoraj naštetih "nevarnosti" in "sovražnosti", ki naj bi pretile slovenskemu delavcu na začasnem delu in bivanju v tujini (predvsem indoktrinacija
v zahodnoevropsko, kapitalistično miselnost in protijugoslovansko ščuvanje),
so si v SDV prizadevali, da bi slovenski zdomci v ZRN ohranili čim višjo stopnjo
nacionalne in kulturne homogenosti, sklepamo lahko, da predvsem v smislu
idealiziranja Jugoslavije. Iz tega razloga so za spodbudno imeli združevanja v
razna slovenska društva in klube na tujem, v katera so skušali nastaviti svoje
medije in sredstva obveščanja, nadzirana s strani SRS oz. Jugoslavije. Priznavali
so, da z varnostnega vidika pomenijo društva slovenskih zdomcev posebno in
pomembno obliko zaščite širših interesov jugoslovanske samoupravne socialistične skupnosti.
Pričujoči prispevek hkrati prispeva tudi k poznavanju metod, nalog in pooblastil delovanja sodelavcev SDV na tujem: na primerih Gorazda Bavčerja in
Branka Pistivška se jasno vidijo široka pooblastila, raznovrstne metode obveščevalnega in protiobveščevalnega delovanja in usmerjeni cilji SDV, ki nudijo
pogled v strukturo njenega tozadevnega delovanja. Za uspešnost le-tega so v
SDV skrbeli bolj ali manj kompetentni sodelavci, informatorji, agenti in analitiki. Skozi poročila in analize delovanja emigrantske duhovščine, političnih
emigrantov in delavcev na začasnem bivanju in delu v tujini je razvidno, da so
pri analizah morali sodelovati usposobljeni jezikoslovci, geografi in poznavalci
selitvene tematike.
Avtorja v prispevku na podlagi ugotovitev analize še neobjavljenega arhivskega gradiva o slovenskih delavcih na začasnem delu in bivanju v tujini, njihovih društvih in drugih organiziranih skupinah v ZRN lahko hkrati potrdita
že sprejeta spoznanja, da je bila slovenska skupnost v ZRN med slovenskimi
delavci na začasnem delu in bivanju konec 70. let razvejana, raznolika in dobro
organizirana.
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Ana Šela and David Hazemali
THE MONITORING OF SLOVENIAN GUEST WORKERS AND
EMIGRANTS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY IN THE 1970s:
A CONTRIBUTION ON THE HISTORY OF THE SLOVENIAN STATE
SECURITY SERVICE

SUMMARY
The authors based this paper on selected preserved archival documents of the
Office for Analysis of the State Security Service of the Republican Secretariat
for Internal Affairs of the Socialist Republic of Slovenia, which are kept by the
Archives of the Republic of Slovenia in the fond SI AS 1931, RSNZ SRS; in particular on documents related to the monitoring of Slovenian workers in Western
Europe in the 1970s and of the Slovenian emigrant press and the analysis. They
also took into consideration a wide range of scholarly works of Slovenian and
German researchers.
In the first part, the author presents the (Western)German perspective on
temporary workers and residents in the Federal Republic of Germany, based
on the scientific works of German researchers of Yugoslav guest workers, and
the Yugoslav/Slovenian perspective on temporary workers in Germany in the
1970s, when emigration from the SRS to Western Germany peaked; even the
economic crisis of 1973 did not completely stop the influx. In the 1970s, due
to the large number of temporary workers and those living abroad, the selforganization of Slovene expatriates in Germany into various associations and
communities increased. During this time, the State Security Service in Slovenia,
the national intelligence, and security service, also paid a lot of attention to
monitoring and control of statistical data of Slovenian workers in temporary
work and residence abroad, their possible involvement in various associations
and communities and analyzed the positive and negative consequences in Slovenia. during their stay in Germany. Since the State Security Service's main task
was to ensure the security of the political system at that time, the employees
closely monitored all activities directed against Yugoslavia.
Along with workers who were seeking an opportunity for greater earnings and a more comfortable life, political refugees and immigrant clergy
also sought refuge in the Federal Republic of Germany. They took the most
active part in connecting Slovenes to clubs, societies, and groups. language
and culture in general. Especially with the help of the most popular media at
the time – the press – they also commented on events in their homeland and
expressed their views on the system at the time, which were often contrary to
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the Yugoslav regime. Colleagues in the SDV believed that such activities of Slovene political emigrants and the emigrant clergy posed a threat and a negative
impact on workers in temporary work and living abroad. Therefore, they collected information on the declared "hostile" political emigration, members of
the emigrant clergy, clubs, societies, groups, and individuals who criticized the
prevailing situation in Yugoslavia in any way, suggested alternative solutions
to its problems, commented on sensitive topics about the violations of human
rights, greater autonomy of individual socialist republics, the silenced post-war
history, democratization of republics, etc.
The organized and systematic monitoring is presented on the examples of
the Slovenian emigrant Branko Pistivšek and his newspaper Slovenski glas and
the German political emigrant Gorazd Bavčer. A chapter is dedicated to monitoring Slovene emigrant priests, who also had a special influence on Slovene
workers on temporary work and residence in the Federal Republic of Germany,
as they helped organize various societies, supplementary classes in Slovene,
publishing the Slovene Catholic press, with which they spread the Slovene
word.
The results of the analysis of the document of the State Security Service
on Slovenian guest workers in West Germany from December 1980 presented
in the article expand the field of Slovenian Migration Studies, grounded in the
scholarly work of domestic and foreign experts.
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Evropa, Avstralija, Azija; zv. 2: Severna Amerika; zv. 3: Južna Amerika (Ljubljana,
1999).
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Namen prispevka je zgodovinska analiza vloge/pomena/umeščenosti
slovenskih kritičnih intelektualcev v jugoslovansko in slovensko javnost v
zadnjem desetletju obstoja socialistične Jugoslavije (natančneje leta 1986).
Osrednja pozornost je namenjena intelektualcema Tomažu Mastnaku in
Dimitriju Ruplu kot akterjema in njunim stališčem v kontekstu odnosov med
slovensko in jugoslovansko javnostjo. Za našo analizo so bolj kot procesi
odločanja v političnih forumih, ki jim lahko sledimo preko arhivskih virov,
pomembne vsebine, ki so jih mediji objavili. Gre za politično zgodovino javnosti
in ne za zgodovino politike kot procesa odločanja v krogih s politično močjo.
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Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja bi Slovenijo lahko imenovali otok
demokracije v jugoslovanskem morju, groženj in sovraštva glasnih, vendar majavih
avtoritet, zmešnjav in bankrotov. Večstrankarski sistem, in spomnimo se, Majniška
deklaracija o narodni državi in demokraciji, sta se v Sloveniji pojavila pred padcem
Berlinskega zidu. V Sloveniji smo prvi v Jugoslaviji končali hladno vojno že leta 1989.
Slovenske pobude so v Zagrebu vzbudile zanimanje, v drugih republikah skrb in
strah, v Beogradu pa bes in klic k orožju. /.../
28 let nazaj se je Slovenija uveljavila kot sestavni del velike epohalne, kontinentalne
spremembe po koncu hladne vojne. Kot sta po koncu druge svetovne vojne postali zaveznici Nemčija in Francija, so po koncu hladne vojne postali prijatelji srednji, vzhodni, zahodni, severni in južni Evropejci. Železna zavesa se je dvignila in na
prizorišču, ki je bilo nekoč postavljeno za njo, se je zgodilo veliko novega. Slovenija,
gospe in gospodje, nima časa, da bi se vrnila h konceptoma nekje vmes ali na otok
demokracije. Še slabše bi bilo, ko bi se hladna vojna nadaljevala med nami samimi,
znotraj samostojne države Slovenije. Vendar se zdi, da so privrženci in nasledniki
nekdanjega jugoslovanskega režima sprejeli prekinitev ognja in premirje, ne pa tudi
sprave in miru. In še enkrat, vendar spravo in mir med nami nujno potrebujemo.1
Dimitrij Rupel, 2019
V osemdesetih letih smo namreč kapitulirali pred liberalizmom – idejno kapitulirali.
(Izjeme so bile redke.) Liberalizem nam ni bil vsiljen. Spreobračanje v liberalizem,
morda tudi spogledovanje z njim, ni bilo krvav proces, kot je bilo pokristjanjenje teh
krajev, kar je še najbližja vzporednica. Dali smo se zapeljati, iz nevednosti, miselne
lenobe, prevzetnosti, neizkušenosti, iz užitka: jedli smo z drevesa nespoznanja in
odprla so se nam rajska vrata. Bili smo nosilci preloma, ki je ene zlomil, drugi pa smo
prelomili z njim. /.../
Zdi se mi, da nas je kar nekaj, ki smo bili takrat zraven, imelo utvare, da bomo, če
bomo napredovali v liberalno demokracijo, ohranili, kar nam je dal dobrega socializem, in dodali nekaj svoboščin, blišča in potrošniške suverenosti. Pa se stvari seveda niso obrnile tako. Odprli smo vrata grabežu in ropanju nacionalnega bogastva,
ki se še ni končalo, vladavini mediokritet (v najboljšem primeru), ki se odlikujejo
kvečjemu po brezskrupuloznosti, politični razlastitvi ljudstva, diktatom iz tujih centrov moči, siromašenju večine prebivalstva, demoralizaciji in izgubi prihodnosti. O
teh rečeh nismo razmišljali, niti na misel nam niso prišle. Smo pa toliko govorili in bili
tako aktivistični, da tega še opazili nismo.2
Tomaž Mastnak, 2018

1

2

Dimitrij Rupel, Govor na slovesnosti ob počastitvi dneva državnosti v Vrhpolju pri Vipavi, 23. junija 2019, topnews.si, dostopno na: https://topnews.si/2019/06/24/dimitrij-rupel-v-vrhpolju-kriticno-do-ideje-da-je-slovenija-otok-demokracije-v-morju-fasisticnih-nacionalisticnih-avtoritarnih-populisticnih-rezimov-to-je-nadaljevanje-jugoslovanske-zgodbe-o-n/, pridobljeno: 15. 8. 2020.
Tomaž Mastnak, "Čemu osemdeseta", v: Osemdeseta: Slovenija in Jugoslavija skozi prizmo dogodkov,
razstav in diskurzov, ur. Igor Španjol (Ljubljana, 2018), str. 20.
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Uvod3
Nikakršnega dvoma ni, da sodita Dimitrij Rupel in Tomaž Mastnak med najvidnejše kritične intelektualce slovenskih (in jugoslovanskih) osemdesetih let
20. stoletja. Prav tako je dobro znano, da sta izvirala iz različnih intelektualnih
tradicij, imela različne vzgibe in motive in tudi različno vlogo v civilni družbi
oziroma (ali) politični alternativi "potitovske" Jugoslavije in Slovenije. Kljub
temu sta se pogosto tudi srečala – tako v intelektualnem kot v prostorskem
smislu. Bolj ko se je deveto desetletje 20. stoletja bližalo koncu, večkrat sta se
znašla na istih forumih in v istih publikacijah. Lagodna ta bližina prav gotovo
ni bila, zato ni nenavadno, da ni trajala dolgo. Med pozno pomladjo in jesenjo
leta 1986 sta imela zanimivo skupno točko: zaradi odkrite javne besede sta
se znašla pod drobnogledom medijske javnosti in oblasti v Sloveniji in Jugoslaviji. Rupel je poskrbel za "darežljivo temo za preganjanje poletnih tegob"
(Teleks),4 Tomaž Mastnak pa je zakrivil "glavni politično-sodni hit poletja"
(Mladina).5
Mitična osemdeseta, kjer se je vse začelo (po Ruplu) ali vse končalo (po
Mastnaku), sta oba akterja več kot trideset let po obravnavanem času ocenjevala zelo različno. Iz navedkov v začetku prispevka lahko razberemo najmanj
to, da sta oba nezadovoljna s sodobnim stanjem v Sloveniji. Glede na njuno
kritično preteklost bi bilo kaj drugega prav gotovo presenečenje. Ost razočaranja in kritike sta obrnila v različne smeri: Rupel je razočaran, ker naj bi zaželeni
družbeni razvoj s konca osemdesetih in začetka devetdesetih let zastal zaradi
privržencev nekdanjega jugoslovanskega režima, Mastnak pa je zgrožen nad
razsulom po treh desetletjih "divjanja" liberalizma. Čeprav gre za strukturno
različna teksta – pri Ruplu gre za govor na proslavi, pri Mastnaku pa za strokovni prispevek v katalogu ob razstavi – lahko iz navedkov razberemo tudi
različen odnos do lastnih aktivnosti v tem obdobju. Medtem ko je Mastnak do
lastnega angažmaja pri razgradnji starega sistema neizprosen, je Rupel na svoja
dejanja ponosen. Slovenska politična alternativa naj bi – z njegovim prispevkom – končala hladno vojno že pred padcem Berlinskega zidu.
Namen prispevka je zgodovinska analiza vloge/pomena/umeščenosti
slovenskih kritičnih intelektualcev v jugoslovansko in slovensko javnost v
zadnjem desetletju obstoja socialistične Jugoslavije (natančneje 1986). Poseb-

3

4
5

Članek je nastal v okviru raziskovalnega programa P6-0281: Idejnopolitični in kulturni pluralizem in
monizem na Slovenskem v 20. stoletju ter v okviru temeljnega raziskovalnega projekta J5-1793: Vloga
komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe, ki ju sofinancira Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) iz državnega proračuna.
Igo Tratnik, "Kdo neti prepir med Slovenci in Srbi?", Teleks, 13. 8. 1986, št. 33, str. 14.
Darko Štrajn, "Ali je predstava indikator demokracije?" Mladina, avgust 1986, št. 25–26, str. 18.

923

M. Zajc: Poletni aferi kritičnih misli

na pozornost je namenjena obravnavanima intelektualcema kot akterjema in
njunim stališčem v kontekstu odnosov med slovensko in jugoslovansko javnostjo. Eno izmed pomembnih vprašanj, na katerega v popolnosti ne bo mogoče
odgovoriti, je, kakšno je bilo razmerje med slovensko in jugoslovansko javnostjo. Po načelu federacije (in načelu bratstva in enotnosti) naj bi bila slovenska
javnost sestavni del širše, jugoslovanske javnosti. Po drugi strani je med slovensko in jugoslovansko javnostjo obstajal nek dialog, ki je občasno dobival obliko
konflikta. Z vidika slovenske historiografije je pomembno, da tedanje slovenske
javnosti ne obravnavamo ločeno od jugoslovanske javnosti (oziroma jugoslovanskih javnosti). Prav tako tedanje slovenske javnosti ne moremo obravnavati
kot pojav z jasnimi mejami. Javnost razumemo kot komunikacijsko mrežo, ki se
vzpostavi preko medijev (sredstev družbenega obveščanja v besednjaku SFRJ).
Za našo analizo so bolj kot procesi odločanja v političnih forumih, ki jim lahko
sledimo preko arhivskih virov, pomembne vsebine, ki so jih mediji objavili. V
metodološkem smislu to pomeni, da so za nas vsebine, ki so jih objavljali mediji,
primarni vir, ne pa arhivski viri, ki imajo običajno v historiografiji status primarnega vira. V tem smislu upoštevamo perspektivo konceptualne zgodovine, ki
razume govor kot dejanje. Tisto, kar je bilo objavljeno, ni zgolj "odmev" nekega
dejanja, ampak je prav tako dejanje.6 Gre za politično zgodovino javnosti in ne
za zgodovino politike kot procesa odločanja v krogih s politično močjo.

Intelektualci in kataklizma komunizma7
Eden izmed najboljših poznavalcev intelektualne zgodovine Vzhodne srednje
Evrope Michal Kopeček je ugotovil, da je diskurz človekovih pravic omogočal kritičnim intelektualcem v Vzhodni Evropi skupni "jezik". Poleg tega so ti
v različnih nacionalnih okoljih razvili nenavadno mešanico diskurza človekovih pravic in nacionalizma, kar je nedvomno povezano z uveljavljeno vlogo
intelektualcev kot nacionalnih avtoritet v Srednji Evropi.8 Barbara Falk se je v
svojem temeljnem delu o opozicijskih intelektualcih v Češkoslovaški, na Poljskem in Madžarskem pri ocenjevanju družbene vloge intelektualcev nasloni6

7

8

Iain Hampsher-Monk, "Speech Act, Languages or Conceptual History", v: History of Concepts,
Comparative Perspectives, ur. Iain Hampsher-Monk (Amsterdam 1998), str. 42.
Izraz kataklizma komunizma je uporabil črnogorski alternativni rock glasbenik Rambo Amadeus
(Antonije Pušić) leta 1989 v pesmi Amerika i Engleska (biće zemlja proleterska), album Hoćemo gusle.
Glej: Rambo Amadeus med elito, dnevnik.si, dostopno na: https://www.dnevnik.si/162711, pridobljeno: 15. 8. 2020.
Marko Zajc, "Samoumeščanje slovenskih intelektualcev v simbolno geografijo Evrope v osemdesetih letih", Annales 27 (2017), št. 4, str. 770 (dalje: Zajc, "Samoumeščanje slovenskih intelektualcev");
Michal Kopeček, "Human Rights Facing a National Past, Dissident 'Civic Patriotism' and the Return of
History in East Central Europe, 1969–1989", Geschichte und Gesellschaft 38 (2012), str. 574.
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la na teze samih disidentskih intelektualcev. György Konrád in Ivan Szelényi
sta leta 1979 v knjigi o intelektualcih kot posebnem razredu opozorila, da so
se intelektualci v teh deželah zavestno oklepali tradicionalne vloge moralnih
in političnih avtoritet, ki naj bi bila (poleg političnega angažmaja) značilna za
Srednjo Evropo. Zaradi šibke buržuazije naj bi bila v Srednji Evropi inteligenca
tista, ki je vodila procese modernizacije. Srednjeevropski intelektualec naj bi
imel zgolj dve možnosti: postati orodje države ali izstopiti iz sistema. Torej: biti
birokrat ali revolucionar. Privilegirano vlogo naj bi intelektualci v tem prostoru
zadržali tudi v sedemdesetih in osemdesetih letih.9
Vodilni teoretik modernosti in postmodernosti Zygmunt Bauman, ki se je
leta 1969 preselil iz Poljske v Izrael, po letu 1971 pa se je ustalil v Veliki Britaniji, je vlogo intelektualcev prav tako navezal na modernizacijo, pri čemer se ni
osredotočil samo na Vzhodno Evropo, ampak na moderno družbo kot globalni pojav. Utopije modernosti ni mogoče uresničevati brez znanja, ki zagotavlja
nadzor in predvidevanje ter ponuja jasne kriterije za razlikovanje med uspešnimi in neuspešnimi smermi razvoja. Bauman je intelektualce v tem smislu
opredelil kot "zakonodajalce" oz. "legislatorje", ki usmerjajo družbeni napredek,
torej oblikujejo "zakone", po katerih naj bi se družba ravnala.10 V prehodu iz
moderne v postmoderno družbo, ki jo opredeljuje potrošništvo kot glavna os
socialne integracije, intelektualci izgubljajo svojo vlogo "legislatorjev". Postmoderni intelektualci si več ne prizadevajo, da bi z objektivnim znanjem usmerjali
oblast, ampak interpretirajo oz. prevajajo stališča/trditve iz ene tradicije ali kulture v drugo.11 Pojem postmoderne je Bauman kasneje nadomestil s pojmom
"tekoče moderne", ki nastane v procesu nadaljevanja modernizacije. V jedru
"tekočih družb" je nenehno gibanje, ki ga poganja potrošništvo.12 Nekateri teoretiki menijo, da interpretativna in posredniška vloga intelektualcev spodbuja
družbeno kohezijo v demokratični družbi. Ameriški sociolog Jeffrey Goldfarb
je ob koncu devetdesetih let 20. stoletja ugotavljal, da intelektualci vzpostavljajo skupno podlago za javno življenje tako, da "civilizirajo" razlike med ljudmi.
Intelektualci lahko opolnomočijo marginalne skupine s pomočjo subverzije
uveljavljenih pogledov v družbi.13

9

10

11

12
13

Zajc, "Samoumeščanje slovenskih intelektualcev", str. 770; Barbara Falk, The Dilemmas of Dissidence
in East-Central Europe, Citizen Intellectuals and Philosopher Kings (Budapest, New York, 2003), str.
XXVII.
Filipe Carreira da Silva, "Remembering Zygmunt Bauman (1925–2017)", Análise Social 52, št. 22
(2017), str. 224.
Zygmunt Bauman, Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals
(Cambridge, 1989), str. 143.
Zygmunt Bauman, Liquid Modernity (Cambridge, 2000), str. 76.
Jeffrey Goldfarb, Civility and subversion: The intellectual in democratic society (Cambridge, 1998), str.
206.
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Baumanova teorija ima pomembno vlogo v opredelitvi vloge intelektualcev v Jugoslaviji in državah naslednicah, ki jo je leta 2002 izoblikoval znani
sociolog in teoretik nacionalizma/etničnosti Siniša Malešević. Baumanovim
pogledom je Malešević v prvi fazi razlage zoperstavil teorijo marksističnega teoretika Antonia Gramscija. Pojem intelektualec se pri njem nanaša na neposredno družbeno funkcijo intelektualca kot poklicne kategorije. Intelektualci se
po Gramsciju opredeljujejo skozi svojo vlogo v družbi. Gramsci je intelektualce
razdelil na dve kategoriji: na tradicionalne in organske. Tradicionalni intelektualci so profesionalci, ki ustvarjajo, artikulirajo in diseminirajo "visoko kulturo"
širši javnosti. Sami sebe dojemajo kot avtonomne in neodvisne od vladajočega
razreda. Ne glede na to, kako vidijo sami sebe, pa ne ne tvorijo lastnega razreda, ampak predstavljajo interese vladajočega razreda. Organski intelektualci
se, nasprotno, nimajo za neodvisne. Organsko navezani na določen razred, v
katerem so se socializirali in kot taki tudi izražajo interese lastnega razreda. Ti
lahko osvobodijo sebe in svoj razred s tem, ko razvijejo kritično zavest o svojem
položaju v okviru lastnih oblik mišljenja in aktivnosti.14
Izvirnost Maleševićevega pristopa je v kombiniranju Baumanove in Gramscijeve perspektive v jugoslovanskem zgodovinskem kontekstu. Po njegovi
interpretaciji naj bi imela Jugoslavija po drugi svetovni vojni skromno intelektualno sceno. Vojna in komunistični prevzem oblasti naj bi redke tradicionalne
intelektualce (razen komunistične inteligence) potisnila na rob ali v emigracijo.
Kljub temu je državi v manj kot tridesetih letih uspelo vzpostaviti novo akademsko in kulturno infrastrukturo. Od šestdesetih let 20. stoletja naprej naj bi bilo za
jugoslovansko družbo značilno relativno bogato akademsko, literarno in politično življenje. Razvila se je tudi medijska krajina.15 Glede na uradno ideologijo,
ki je jugoslovanski sistem predstavljala kot najliberalnejši v socialističnem svetu,
je bil režim prisiljen dovoliti določeno mero svobodne izmenjave misli. Malešević je identificiral tri tipe intelektualcev v tem obdobju: državno inteligenco
(ideologi samoupravljanja), levičarske marksistične kritike (npr. "praksisovci")
in etnonacionaliste (intelektualci, ki so razpirali "rešeno" nacionalno vprašanje v
Jugoslaviji; kategorija, ki so jo oblasti najbolj omejevale). Po Maleševiću so imele
omenjene tri kategorije veliko skupnega. Kot prvo, veliko večino je "ustvarila"
sama jugoslovanska država. Pripadali naj bi prvi ali drugi generaciji migrantov iz
podeželja, ki so obiskovali državne šole in univerze ter bili socializirani v socialističnem sistemu. Z izjemo "praksisovcev" naj ne imeli veliko mednarodnih sti14

15

Siniša Malešević, "From 'Organic' Legislators to 'Organicistic' Interpreters: Intellectuals in Yugoslavia
and Post-Yugoslav States", Government and Opposition 37, št. 1 (2002), str. 55–75 (dalje: Malešević,
"From 'Organic' Legislators to 'Organicistic' Interpreters"); glej tudi: Antonio Gramsci, Quintin Hoare,
Geoffrey Nowell Smith, Selections from the Prison Notebooks (New York, 1971), str. 4–9.
Čedo Nedeljković, "Velik napredek v izobraževanju in kulturi", v: Trideset let socialistične Jugoslavije,
ur. Jovan Raičević (Beograd, 1975), str. 83–104.
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kov. Kapitalistični zahod je bil tradicionalni nasprotnik režima, po letu 1948 pa
dobil status sovražnika tudi komunistični vzhod. Izolacija znotraj socialističnega
sveta in privrženost čistosti marksizma je v kombinaciji z na novo urbanizirano
in industrijsko družbo ustvarila predpogoje za izoblikovanje posebnega razreda intelektualcev. Malešević je vse tri tipe intelektualcev v Gramscijevem smislu
opredelil kot "organske", saj naj bi nastali znotraj lastnega razreda. V Baumannovem smislu pa jih je opredelil kot "legislatorje", ki so imeli svoja sporočila in ideje
za nesporno resnico. Večina jugoslovanskih intelektualcev naj bi po Maleševiću
spadala v kombinirano kategorijo "organskih legislatorjev".16
A Maleševićeva analiza se ne konča s spajanjem Gramscija in Baumana. Na
omenjeni teoretski osnovi poskuša Malešević odgovoriti na vprašanje, kako so
lahko jugoslovanski intelektualci v osemdesetih in devetdesetih letih tako lahkotno preskočili iz marksizma v etnonacionalizem. V nasprotju z intelektualci v Vzhodni Evropi, jugoslovanski intelektualci niso bili v konfliktu z nosilci
oblasti. Zaposleni so bili na institucijah, imeli so dostojne plače, imeli so dostop
do množičnih medijev, aktivno so sodelovali pri reprodukciji državnega sistema. Malešević je opredelil jugoslovanske intelektualce kot ideološke nosilce
moči. Na prehodu iz osemdeseta v devetdeseta leta 20. stoletja naj bi se zgodilo
naslednje: a) skupna država je razpadla; b) univerzalistična ideologija samoupravnega marksizma je bila diskreditirana v teoriji in praksi; c) razred intelektualcev je izgubil politično moč ter vlogo kulturnega in socialnega hegemona v
družbi. Nekdanji "organski intelektualci" naj bi zapadli v organicizem. Po logiki
organicizma posameznik obstaja samo kot del kolektivnega organizma. Temu
zdrsu naj bi botrovali tradicionalizem, visoka raven avtoritarne zavesti, seksizem in prevlada kolektivnih vrednot v jugoslovanski družbi. V razmerah post-komunizma so intelektualci izgubili tudi status "legislatorjev", svojo avtoriteto
so lahko ohranili zgolj kot interpreti etnonacionalizma. Intelektualci v jugoslovanskem prostoru so se iz "organskih legislatorjev" spremenili v "organicistične
interprete". "Organicistični interpreti" dojemajo etnični narod kot združeno,
integralno in neločljivo kulturno in politično entiteto.17
Za našo zgodbo ni brez pomena, da je Gramscijevo shemo intelektualcev
uporabil do marksizma kritični Dimitrij Rupel leta 1989 v knjigi o slovenskih
intelektualcih. Zdi se, da je Rupel za razliko od Gramscija na organske intelektualce gledal kritično, na tradicionalne pa bolj naklonjeno. Ko je povzemal
Gramscijevo razlago tradicionalnih intelektualcev, je kot tipične lastnosti omenil zgolj njihovo težnjo po neodvisnosti in stanovsko solidarnost, ne pa tudi
poistovetenje z interesi vladajočega razreda. Gramscijevo shemo je modificiral

16
17

Malešević, "From 'Organic' Legislators to 'Organicistic' Interpreters", str. 64–68.
Prav tam, str. 71–73.
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tako, da je tradicionalne intelektualce "spremenil" v individualistične. Temeljno
nasprotje slovenske intelektualne zgodovine naj bi bilo nasprotje med individualističnim in organskim intelektualcem: "Referenčni okvir intelektualca je
bodisi gibanje oziroma organizacija, ki jima pripada; ali pa je to svet idej, stroke
ali kulture, ki postavljata drugačne pogoje." Čeprav je Rupel dihotomijo zapletel s sklicevanjem na teorijo, razpravljanjem o avtonomiji in heteronimiji ter
apliciranjem na slovensko situacijo, pa je očitno, da je zoperstavil organski tip
komunističnega, z ideologijo in strukturo omejenega intelektualca z individualističnim, odprtim in kritičnim intelektualcem.18

Akterja med civilno družbo in opozicijo
Čeprav med Dimitrijem Ruplom in Tomažem Mastnakom v starosti ni velike
razlike, nista pripadala samo različnim intelektualnim strujam, ampak tudi različnim generacijam intelektualcev. Dimitrij Rupel (7. 4. 1946) je bil poleti 1986
star štirideset let, medtem ko Tomaž Mastnak (25. 10. 1953) še ni dopolnil triintrideset let. Rupel je bil toliko starejši, da se je lahko udeležil intelektualnega
vrenja druge polovice šestdesetih let. Na ljubljansko Filozofsko fakulteto, kjer je
študiral primerjalno književnost in sociologijo, se je vpisal leta 1964. Leta 1966
je študiral v Veliki Britaniji, po vrnitvi je prevzel odgovornost urednika Tribune. Funkcijo urednika je opravljal tudi jeseni 1968, ko je zaradi pisanja Tribune z javnim pozivom "Demokracija da – razkroj ne" protestirala partizanska
generacija kulturnikov (Josip Vidmar, Matej Bor, Tone Svetina idr.). Povod za
reakcijo kulturniških korifej sta bili objavi pesmi Iva Svetine Slovenska apokalipsa (temačna, parodična kritika partizanstva) in Manifesta kulturne revolucije Vojina Kovača-Chubbyja (kritika uveljavljene kulturniške elite).19 Rupel je
diplomiral leta 1970, leta 1971 je vpisal podiplomski študij v Bostonu (sociologija znanja). Leta 1972 je bil vpoklican v vojsko, kjer so ga zaradi proameriških nazorov izključili iz Zveze komunistov (ZK). Doktoriral je leta 1976 s tezo
Slovensko leposlovje kot organ nacionalne emancipacije. Leta 1980 je prevzel
docenturo na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN) in
se hkrati angažiral za ustanovitev Nove revije (1982),20 ki jo je od začetka delovanja budno spremljala slovenska Služba državne varnosti.21
18
19

20

21

Dimitrij Rupel, Slovenski intelektualci, Od vojaške do civilne družbe (Ljubljana 1989), str. 18, 19.
Vojin Kovač-Chubby, "Manifest kulturne revolucije", Tribuna, 23. 10. 1968, št. 2, str. 2; Ivo Svetina,
"Slovenska apokalipsa", Tribuna, 23. 10. 1968, št. 2, str. 10.
Rupel Dimitrij (7. 4. 1946), slovenska-pomlad.si, http://www.slovenska-pomlad.
si/2?id=16&highlight=rupel, pridobljeno: 15. 8. 2020.
Ana Šela in Darko Friš, "Nova revija v primežu Službe državne varnosti", Annales 27, št. 4 (2017), str.
823–836.
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Tomaž Mastnak je študiral na FSPN, diplomiral je leta 1977, kot študent je
sodeloval s Tribuno in Časopisom za kritiko znanosti.22 Publicistična dejavnost
ga je že zelo zgodaj pripeljala v spor z oblastmi. Prvo ovadbo zaradi "širjenja
lažnih vesti" si je prislužil leta 1975. Istega leta je bil tudi obsojen na dvajset dni
zapora pogojno zaradi "zbujanja verske nestrpnosti" v članku, objavljenem v
Tribuni.23 Med letoma 1977 in 1982 je bil kot urednik za marksistično in družboslovno literaturo zaposlen na Cankarjevi založbi, od leta 1982 je bil zaposlen
na marksističnem centru Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije
(CK ZKS), sredi osemdesetih pa na Znanstvenoraziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Leta 1981 je magistriral s
temo Problemi marksistične analize in interpretacije stalinizma. Knjigo H kritiki stalinizma, ki jo je Mastnak napisal na temelju magistrske naloge, je izdala založba Krt ob 11. kongresu Zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS)
oktobra 1982 v Novem mestu. Mastnaka bi lahko opredelili kot "teoretika in
praktika novih družbenih gibanj, enega od motorjev mirovnega gibanja ter
člana več mednarodnih združenj."24
Medtem ko si je Dimitrij Rupel že zelo zgodaj zaradi navezanosti na zahodne
vzore pri oblasteh pridobil etiketo "meščanske desnice", si je Tomaž Mastnak
status kritičnega intelektualca zaslužil preko levega obvoda. Marksistična kritika stalinizma ga je (v ozračju vzpona Solidarnosti na Poljskem 1980/81)
vpeljala v vzhodnoevropski revizionistični marksizem,25 ki je do srede osemdesetih prerastel v postmarksistično idealiziranje civilne družbe kot alternative jugoslovanskemu socializmu (po Mastnaku: lokalni obliki stalinizma). Do
sredine osemdesetih let se je Dimitrij Rupel, poleg pisateljskega udejstvovanja, v jugoslovanski kulturni javnosti uveljavil kot eden izmed najbolj vidnih
razpravljavcev o narodnem vprašanju. Na primer: na znameniti javni tribuni
Društva slovenskih pisateljev (DSP) Slovenski narod in slovenska kultura 9. in
10. januarja 1985 je predstavil referat z istim naslovom.26 Novembra 1985 je
sodeloval na trinajstem sklicu Plenuma kulturnih delavcev Osvobodilne fronte

22

23

24

25

26

Mastnak Tomaž (25. 10. 1953), slovenska-pomlad.si, http://www.slovenska-pomlad.
si/2?id=12&highlight=mastnak, pridobljeno: 15. 8. 2020.
"Značilnosti novih družbenih gibanj v Sloveniji" (analiza SDV, junij 1986), v: Viri o demokratizaciji in
osamosvojitvi Slovenije (1. del: opozicija in oblast, ur. Božo Repe (Ljubljana 2002), str. 95.
Tomaž Mastnak (25. 10. 1953), slovenska-pomlad.si, http://www.slovenska-pomlad.
si/2?id=12&highlight=mastnak, pridobljeno: 15. 8. 2020.
Balázs Trencsényi, Michal Kopeček, Luka Lisjak Gabrijelčič, Maria Falina, Mónika Baár, and Maciej
Janowski, A History of Modern Political Thought in East Central Europe: Volume II: Negotiating
Modernity in the 'Short Twentieth Century' and Beyond, Part I: 1918–1968 (Oxford 2018), str. 371.
Dimitrij Rupel, "Slovenski narod in slovenska kultura", v: Slovenski narod in slovenska kultura, ur. Tone
Partljič (Ljubljana, 1985), str. 16–30.
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v Novi Gorici, kjer so razpravljali o skupnem slovenskem kulturnem prostoru.27
O slovenskem narodnem vprašanju je Rupel, podobno kot ostali novorevijaši, razmišljal v dolgem zgodovinskem trajanju. Že leta 1976 je izoblikoval tezo
o "slovenskem kulturnem sindromu". Slovenska literatura naj bi v preteklosti
zaradi pomanjkljive družbene delitve dela in neizoblikovane družbene vrhnje
stavbe opravljala celo vrsto neliterarnih oz. neumetniških funkcij. Če ima literatura tako visoko funkcijo, je opozarjal Rupel, si zagotavlja privilegiran položaj, obenem pa ne sme poznati nobene šaljivosti ali igrivosti.28 V osemdesetih
letih je Rupel problematiziral problem konverzije kot glavnega instrumenta
slovenskega osvobajanja v preteklosti. Konverzija naj bi bila v samem začetku
slovenskega naroda (pokristjanjevanje karantanskih Slovencev), zadnjo konverzijo pa je Rupel videl v "spreobrnitvi k (bojevitem) ateizmu." Glede na to,
da je bila tedanja Socialistična republika Slovenija najbližje idealu slovenske
države, je Rupel ugotavljal, da nobena od konverzij Slovencev ni potisnila nazaj,
ampak je omogočala preživetje in napredek. Po drugi strani pa je princip konverzije omogočil oblikovanje posebne mentalitete prilagajanja in sublimacije,
pa tudi racionalnosti in odprtosti.29 Glede na njegovo publicistično dejavnost v
tem obdobju lahko njegove poglede na narod opredelimo kot perenialistične.
Rupel je pojmoval v svojih delih slovenski narod kot relativno homogeno entiteto, ki se razvija in spreobrača skozi zgodovino.
V istem obdobju se je Tomaž Mastnak uveljavil kot mednarodni mirovniški aktivist. Od leta 1984 je sodeloval z evropskim omrežjem za dialog med
vzhodom in zahodom. Veliko pozornosti je Mastnak namenil vprašanju civilne družbe v obstoječem jugoslovanskem socializmu. Kot je opredelil v svojem referatu v Londonu leta 1986, pomeni govoriti o civilni družbi v socializmu, govoriti o formiranju civilne družbe v socializmu, in ne o socialistični
civilni družbi. Oblikovanje civilne družbe v socializmu je lahko po njegovem
mnenju zgolj opozicijska dejavnost, ker konstituira avtonomno organizirano
družbo nasproti državi. Besedo opozicija je razumel Mastnak v družbenem
in ne političnem smislu. Glavna značilnost tako razumljene civilne družbe
je njena raznolikost. Civilna družba je "pluralna in diverzificirana, prav tako
pa tudi parcialna, fragmentarna, lomljiva, punktualna in epizodna, omejena in neposredna. Ni niti obča niti obči projekt in o njej ni mogoče govoriti
vobče."30 Mastnak je ciljal predvsem na tisti del civilne družbe, ki je med letoma
1982 in 1986 našel pot v obstoječi politični sistem v okviru ZSMS pod etiketo

27

28
29
30

Dimitrij Rupel, "Prispevek za 13. plenum kulturnih delavcev OF o enotnem slovenskem kulturnem
prostoru", v: Skupni slovenski kulturni prostor, ur. Lojze Gostiša (Nova Gorica, 1985), str. 103–114.
Dimitrij Rupel, Besede in dejanja: od moderne do (post)modernizma (Koper, 1981), str. 210.
Dimitrij Rupel, Besede božje in božanske (Ljubljana, 1987), str. 105.
Tomaž Mastnak, "Perspektive demokracije v Jugoslaviji", Problemi 24, št. 262 (1986), str. 41–43.
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novih družbenih gibanj (NDG) – mladinske subkulture, mirovniki, feministke,
homoseksualci, ekologi iskalci nove duhovnosti, ipd.31 Sredi osemdesetih let je
izraz civilna družba našel domovinsko pravico v slovenski medijski krajini in
političnem diskurzu. Kasneje (leta 1992) je Mastnak ugotavljal, da so slovenski
komunisti poskušali pojem civilne družbe udomačiti in zavreči le tisto, česar
se ni dalo vključiti v ideologijo socialističnega samoupravljanja, medtem ko je
zvezna ZK odločno zavračala idejo civilne družbe kot kompromis med silami meščanske restavracije in etatistično-birokratskimi silami. Med privrženci civilne družbe je Mastnak leta 1992 razlikoval zagovornike političnosti in
nepolitičnosti civilne družbe. Sam je, kot je videti iz zgornjega navedka, spadal
v drugo skupino. Zatrjevanje, da so NDG nepolitična, po njegovem ni pomenilo zanikanja politike. NDG niso bila nepolitična, ker bi bila politika nekaj
slabega, ampak zato, ker so bila NDG in je bila politika nekaj drugega. Medtem
so zagovorniki političnosti razumeli civilno družbo kot novo politično paradigmo (npr. Frane Adam). V tretjo skupino zagovornikov civilne družbe naj
bi spadali tisti, ki so videli civilno družbo v okvirih slovenskega nacionalnega
programa. Kot prvega zagovornika te smeri je Mastnak identificiral Dimitrija
Rupla, za dokaz pa je navedel intervju z Dimitrijem Ruplom in Nikom Grafenauerjem v reviji Teleks (10. junij 1986).32 Rupel je v tem intervjuju poudaril pomen Nove revije kot "vmesnega prostora" razmišljanja, ki ne želi biti niti
apologija niti opozicija, je pa ta vmesnost "na dolgi rok za konstituiranje slovenskega naroda kot civilne družbe nujni pogoj."33 Civilna družba naj bi bila
postavljena kot normativna kategorija, kot cilj, ki ga je potrebno realizirati, da
bi Slovenci živeli normalno življenje.34

Primer Mastnak
Leto 1986 je bilo v znamenju volitev in rednih kongresov družbenopolitičnih organizacij (ZK, ZSM, sindikati), tako na republiški kot na zvezni ravni.35
V reviji Mladina, ki je v tem obdobju že pridobila status kritičnega medija,
je Miha Kovač v začetku leta nazorno razložil, kaj pomenijo volitve v samoupravnem socializmu po principu delegatskega sistema: spomladi "bomo
volili tiste, ki bodo volili tiste, ki bodo volili tiste, ki bodo volili tiste, ki bodo
31

32

33
34
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Blaž Vurnik, Med Marxom in punkom, vloga Zveze socialistične mladine Slovenije pri demokratizaciji
Slovenije 1980–1990 (Ljubljana, 2005), str. 259.
Tomaž Mastnak, Vzhodno od raja. Civilna družba pod komunizmom in po njem (Ljubljana, 1992), str.
63 (dalje: Mastnak, Vzhodno od raja).
Janko Lorenci, "Nova revija: nočemo biti ne opozicija ne apologija", Teleks, 10. 7. 1986, št 28, str. 24.
Mastnak, Vzhodno od raja, str. 63.
Veljko Rus, "Država slabi, družba oživlja", Teleks, 1. 1. 1987, št. 1, str. 6.
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nato v Beogradu odločali…" Pri samoupravnem volivcu, je ugotavljal Kovač,
je možnost, da ga bodo "nategnili", štirikrat večja kot pri njegovem kapitalističnem kolegu.36 V samem začetku leta so osrednja sredstva javnega obveščanja obelodanila novico, da je predsedstvo Socialistične zveze delovnega
ljudstva (SZDL) Bosne in Hercegovine podprlo pobudo predsedstva SFRJ in
Branka Mikulića predlagalo za kandidata za predsednika zveznega izvršnega sveta (ZIS).37 Delo je poročalo, da naj bi o prvem možu bodočega ZIS-a
spregovorili delovni ljudje in občani v okviru SZDL po vsej Jugoslaviji. "Imeli
bodo možnost, da se temeljito seznanijo z njegovimi dosedanjimi delovnimi rezultati, o njem bodo lahko povedali svoje mnenje." Takšne razprave o
kandidatu v Jugoslaviji do takrat niso bili vajeni, uvajanje tovrstnih praks pa
naj ni pomenilo korak v demokratizacijo kadrovske politike.38 Delovni človek
in občan Tomaž Mastnak je poziv oblasti k javni razpravi vzel zares. Za radio
Študent in Mladino je napisal kolumno z naslovom Korak naprej k demokratizaciji. Mastnakovo mnenje o kandidatu za najvišjo izvršno funkcijo v državi
ni bilo rožnato:
Posebej lahko poudarimo Mikulićev prispevek k represiji, ki se kaže kot represija
proti intelektualcem. Ne gre le za sodne procese, na prvem mestu za škandalozno
obsodbo Šešlja na osem let, pa tuzlanskega sociologa Soklića na pet let, pa sojenje
t. i. islamskim fundamentalistom, ki je sprožilo tudi val protestov, vznemirjenja
in negodovanj. Gre tudi za prepoved knjig in zlasti za beg intelektualcev iz BiH,
predvsem v srbski eksil.39

Mastnakov prispevek so prebrali na radiu Študent 14. januarja 1986, Mladina naj bi ga objavila 17. januarja. Do objave v Mladini ni prišlo, na pritisk političnih forumov ga je uredništvo (skupaj z dvema drugima tekstoma) umaknilo iz
objave. Zaradi nenadnega umika prispevkov v tehničnem smislu ni bilo mogoče zaključiti revije, zato je druga številka Mladine z dne 17. januarja 1986 izšla
šele 24. januarja 1986, tretja številka pa ni izšla.40 V naslednji številki Mladine se
je kolumnist Pavel Gantar čudil, zakaj so politični forumi naredili takšen "halo"
zaradi dejstva, da je Mastnak povedal svoje mnenje. Politično razsoden človek
bi pričakoval, je razglabljal Gantar, da bodo odločevalci Mastnakove kritike
veseli. Vsi naj bi namreč vedeli, da je politična scena v Jugoslaviji raznolika. Glas
proti bi lahko prišel oblastnikom še kako prav, saj bi dokazoval demokratičnost

36
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Miha Kovač, "Volitve na sončni strani Alp", Mladina, 17. 1. 1986, št 2, str. 15.
"Branko Mikulić kandidat za predsednika zveznega izvršnega sveta", Delo, 7. 1. 1986, št. 4, str. 1.
Branko Podobnik, "Mandat na rešetu", Delo, 8. 1. 1986, št. 5, str. 4.
Bojan Plešec, "Privilegirani in preganjani", Teleks, 17. 7. 1986, št. 29, str. 13.
Uroš Mahkovec, "Uvodnik", Mladina, 17. 1. 1986, št. 2, str. 1.
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jugoslovanske ureditve. Po njegovem mnenju se odklonilnega Mastnakovega
mnenja ni dalo vklopiti v kontekst (navidezne) demokratične razprave zato,
ker za to funkcijo implicira več kandidatov.41
Po kasnejšem pisanju v časopisju je ljubljansko javno tožilstvo konec januarja 1986 proti Mastnaku vložilo obtožni predlog po 112. členu kazenskega
zakona SR Slovenije. Mastnaka so dolžili "sramotitve najvišjega predstavnika
druge republike." Sodna obravnava je bila napovedana za 13. junij, vendar so
jo zaradi zadržanosti Mastnakovega zagovornika prestavili na 10. julij.42 Junija
in julija 1986 je bližajoča sodna obravnava spodbudila kritične odzive v javnosti. Razprava o procesu proti Mastnaku se je v slovenski javnosti razplamtela v
obdobju, ko je v Beogradu potekal 13. kongres ZKJ (25.–28. junija 1986). Umik

41
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Pavel Gantar, "…režemo, sekljamo, kuhamo , pasiramo, VOLIMO…", Mladina, 31. 1. 1986, št. 4, str. 12.
B. G., "Preloženo sojenje obtoženemu avtorju", Delo, 14. 6. 1986, str. 5.
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obtožnice proti Mastnaku so zahtevali raziskovalci Inštituta za marksistične
študije ZRC SAZU, odbor Slovenskega filozofskega društva, člani skupnega
izvršnega odbora društev ŠKUC in FORUM, uredništvo revije Problemi, osnovna organizacija (OO) ZK radia Študent ter pripadniki neodvisnega mirovnega
gibanja, ki so se zbrali na mirovnem plenumu v Ljubljani.43
Oblast v SR Sloveniji na kritične odzive ni gledala z naklonjenostjo. Republiški sekretar za notranje zadeve Tomaž Ertl je poudarjal, da je pravica in dolžnost mladih, da so na čelu mirovnih gibanj, vendar oblast ne sme dopustiti, da
bi posamezniki mirovniška gibanja izkoriščali za svoje "politikantske" manipulacije, za vnašanje svojega nihilističnega delovanja in metod ter za diskreditiranje vsega in vsakogar: "Zadovoljni bi bili, če bi lahko verjeli, da je to otroška
bolezen teh gibanj, toda tisti, ki v ozadju skušajo manipulirati s temi gibanji, so
že zdavnaj prerasli leta, ki so nevarna za otroške bolezni."44 Ertlova oblastna
reakcija je spodbudila Društvo slovenskih pisateljev, da se je pridružilo javnemu protestu proti postopku zoper Mastnaka. V svoji izjavi je DSP opozorilo, da
lahko ta sodni pregon deluje kot novo oživljenje političnih procesov. Pisatelji
so okrcali tudi Tomaža Ertla, za katerega naj bi bila vsaka kritika "metoda neodgovornih politikantskih špekulacij."45
Nosilci politične oblasti v Sloveniji so, sodeč po izjavah, v tem obdobju še
zavračali tiste kritike oblasti, ki so napadali idejne temelje družbe. Stane Dolanc
(član predsedstva SFRJ) je v govoru v Hrastniku zatrdil, da samoupravna družbe ne more biti "anarhoidna". Nekateri naj bi terjali zgolj pravice, dolžnosti pa
zanemarjali. Še več, v časih krize naj bi ti posamezniki ustvarjali afere, vznemirjali ljudi, jih odvračali od dela in o Jugoslaviji ustvarjali slabo podobo v tujini.
Novi predsednik predsedstva CK ZKS Milan Kučan pa je kritike režima prefinjeno primerjal z največjim sovražnikom socialističnega samoupravljanja – birokracijo. Tako kot birokracija, naj bi si tudi kritiki prisvajali monopol nad resnico:
Privzemajo si nepreklicno pravico do političnih in človeških kvalifikacij in diskvalifikacij tistih, ki ne mislijo tako kot oni, do uporabe neresnic in potvarjanja
dejstev, pravico do pritiska na delo sodišč in drugih demokratičnih institucij
našega sistema. Prav imajo, ko trdijo, da dialog ni možen. Kajti dialog je možen
samo kot pogovor enakopravnih, kot pogovor ljudi, ki v interesu stvari, ideje in
resnice varujejo dostojanstvo sogovornika.

Vodja slovenskih komunistov je v primerjavi kritikov režima z birokracijo
zanemaril pomemben vidik: za razliko od birokracije režimski kritiki ne morejo
43
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Katedra 27, št. 5–6 (junij 1986), str. 1
"Pravica in dolžnost mladih je, da so na čelu mirovnih gibanj", Delo, 19. 6. 1986, št. 142, str. 8.
"Izjava Društva slovenskih pisateljev", Teleks, 10. 7. 1986, št. 28, str. 4.
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Stališče osnovne organizacije ZK Radia Študent o sojenju . . .
V članku je tov. Mastnak podal svoje mnenje o volitvah za
najvišje funkcije v Jugoslaviji.
Po ponovni analizi inkriminiranega članka je 0 0 ZK RŠ potr
dila že sprejeto oceno, da članek z ničemer ni v nasprotju s te
meljnimi programskimi izhodišči programa Radia Študent.
Menimo, da članek ne daje povoda za kazenski pregon (.. ,)
Tako kot v zvezi s členom 133 izražamo tudi v tem primeru
svoje nestrinjanje s sodnim obravnavanjem t. i. verbalnih in mišIjenskih deliktov, kakor jih obravnava kazenski zakonik.
Menimo, da takšni členi ne doprinašajo k demokratizaciji so
cialistične družbe in da objektivno predstavljajo nevarnost za na
daljnji razvoj samoupravne socialistične demokracije.
Zato zahtevamo, da se sodni postopek proti tov. Tomažu
Mastnaku nemudoma ustavi.

Izjava raziskovalcev Inštituta
za marksistične študije ZRC
SAZU ob obtožnem predlogu
proti Tomažu Mastnaku
Podpisani raziskovalci Inšti
tuta za marksistične študije
ZRC SAZU smo se 19. 6. 1986
seznanili z obtožnim predlogom
proti sodelavcu Inštituta za
marksistične študije ZRC SAZU
Tomažu Mastnaku zaradi do
mnevne »sramotitve najvišjega
predstavnika druge socialisti
čne republike«.
Z zaskrbljenostjo ugotavlja
mo, da gre pri postopku, spro
ženem proti Tomažu Mastnaku,
za poskus uvajanja političnih
sodnih procesov in s tem za ne
dopusten pritisk na neodvis
nost sodstva v naši družbi. Svo
jo oceno opiramo na prepriča
nje, da je povečana represija v
različnih delih SFRJ, o kateri
govori tudi Tomaž Mastnak,
problem, ki nedvomno zahteva,
da se kritično in javno obravna
vajo njegovi vzroki, njegovi
družbeni učinki in njegovi nosil
ci — tudi in zlasti, če gre za vi
soke politične funkcionarje —
nikakor pa javna obravnava ob
jektivnih dejstev represije v
SFRJ ne sme biti predmet sod
nega preganjanja. Menimo, da
rešitev za nakvipičerie gospo
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darske in politične probleme
naše družbe ni povečana repre
sija, ampak izvajanje korenitih
družbenih, ekonomskih in politi
čnih reform, ki bodo sposobne
povezati in združiti vse delovne
ljudi in občane. Zatekanje k re
presivnim ukrepom je, kakor
nas uči pretekla in sodobna
zgodovina, znamenje za obža
lovanja vredno nesposobnost
vodilnih družbenih struktur za
globalno razreševanje družbe
nih nsprotij in konfliktov.
Zato zahtevamo, da se pre
neha s prakso političnega sod
nega procesa, torej s »prime
rom Tomaža Mastnaka«. Izhaja
joč iz ustavno zagotovljene ne
odvisnosti sodstva v SFRJ, smo
prepričani, da bo postopek pro
ti Tomažu Mastnaku končan na
način, ki je vreden načel pravne
države. Najostreje nasprotuje
mo vsakršnim pritiskom na so
dišče in menimo, da mora vsa
kdo, ki ni ugovarjal preteklim
primerom prejudiciranja sodb v
izjavah naših visokih političnih
funkcionarjev, molčati tudi ob
sedanjem vznemirjenju družbe
ne javnosti zaradi obtožnega
predloga proti Tomažu Mastna
ku.
Ljubljana, 20. 6. 1986

Pripadniki neodvisnega mirovne
ga gibanja in vsi ostali, zbrani na mi
rovnem plenumu v Ljubljani, ostro
protestiramo proti poskusom pono
vne uporabe členov kazenske zako
nodaje, ki v naši sodni praksi sank
cionirajo t. i. verbalni delikt in delikt
mišljenja.
Mirovni plenum se je seznanil z
vsebino obtožnice proti Tomažu
Mastnaku, ki ga bremeni domnevne
»sramotitve druge socialistične re
publike« po 112. členu Kazenskega
zakona SR Slovenije.
V e rja m e m o , da jav n o iz r a ž e 
no m n e n je o ka n d id atu za p re d 
se d n ika zve zn eg a izvršn ega
sveta n ikako r ne m o re in ne
sm e biti kaznivo , saj je v nasprot
nem primeru vsako zatrjevanje o de
m okratičnosti volitev v SFRJ navad
na farsa. Še posebej pa je nerazum
ljivo enačenje posameznika, ne gle
de na njegovo funkcijo, s celo »so
cialistično republiko«, kajti Tomaž
Mastnak je pisal o Branku Mikuliču,
obtožnica pa ga dobesedno breme
ni »kaznivega dejanja sramotitve
druge socialistične republike po čl.
112 KZ SR Slovenije.«
S tem v zvezi zahtevamo ukinitev
tistih členov naše zakonodaje, ki
ščitijo politične in državne uradnike

pred vsako konkretno kritiko, saj jo
preglašajo za žalitev, njene nosilce
pa kazensko preganjajo. V praksi
smo državljani SRFJ tako razdeljeni
na zaščitene in priviligirane ter na
ostale, ki nosijo materialne posledi
ce neodgovornega ravnanja prvih.
To je v popolnem nasprotju z vsako
socialistično ali celo demokratično
etiko, prav tako in še posebej pa z
Ustavo SFRJ, ki zagotavlja enakost
pred zakonom vsem državljanom.
Ponovno zahtevamo odpravo tistih
členov kazenske zakonodaje, ki
sankcionirajo mišljenjski in verbalni
delikt ter se s tem pridružujemo vr
sti drugih združinj, strokovnjakov in
nenazadnje 12. kongresu ZSMS. ki
so zahtevali isto.
Zahtevamo takojšnjo ustavitev
postopka zoper Tomaža Mastnaka
in v primeru, če do nje ne pride, po
zivamo vse pripadnike mirovnega gi
banja in druge napredno misleče lju
di, da pridejo v petek, 27. junija ob
9.00 uri v dvorano 118 Temeljnega
sodišča v Ljubljani, kjer se bo sodilo
javni kritiki, ter s tem podprejo pri
zadevanja za demokratizacijo življe
nja v Sloveniji in Jugoslaviji.
V Ljubljani, 14. 6. 1986

Odbor Slovenskega filozofskega društva se je na seji dne 6.
6. 1986 seznanil z vsebino obtožnice proti članu odbora tov. To
mažu Mastnaku zaradi domnevne »sramotitve visokega predstav
nika druge republike«.
V razpravi o tem primeru je 10 SFD ugotovil, da gre za obtož
bo, ki je po svoji naravi povsem politična in sprožena na osnovi
enega tistih členov, ki so po mnenju SFD (kakor tudi številnih
drugih združenj in uglednih strokovnjakov) sporni. SFD se je sku
paj z nekaterimi drugim i družbenimi dejavniki zavzemalo za od
pravo vseh členov (oz. za preciziranje formulacij), ki določajo
»delikt mišljenja« in kot taksni vnaprej onemogočajo obtoženim
smiselno obrambo Obtožba proti Tomažu Mastnaku je iz teh ra
zlogov hudo zaskrbljujoča in po mnenju IO SFD pomeni obnavlja
nje praKse političnih sodnih, procesov v SR Sloveniji.
Na osnovi tega stališča IO SFD zahteva prekinitev postopka
proti tov. Tom ažu M astnaku in javno razpravo o spornih členih
KZ, ki že dlje časa vznemirjajo javnost.
V Ljubljani, 6 6 1986

S tališče ak tiv a ZK uredništva re v ije PROBLEMI ob o bto ž
bi proti Tom ažu M astnaku
A ktiv ZK uredništva PROBLEMOV v celoti sp re jem a
m n en je, ki ga je ob obtožnem predlogu proti Tom ažu
M astnaku oblikovalo uredništvo PROBLEMOV.
Kot člani ZK m enim o , da sam o d ejstvo tak šn eg a iz 
ra zito p olitičnega p ro cesa ne le zav ira d e m o k ra tiza c ijo
n aše d ru žb e , a m p a k tudi prispeva k u stva rjan ju stanja,
ki blo kira m ožnost u stvarjaln eg a izhoda iz sed an jeg a t e 
žav n e g a d ru žbeno g ospo darskega p olo žaja. Politični p ro 
cesi u stva rjajo v d ru žbi vzd u šje, da n ap red n e sile niso
zm o žn e obvladovati p olo žaja, zato je tre b a d ru žb e n e si
le, ki sto jijo za p olitičnim i p ro cesi, en o značn o spoznati
ko t ra zre d n e g a so vražn ika, ki hote ali n eh o te vodi psiho
loško sp ecialno vojno proti SFRJ. P o sebej p oudarjam o,
da šte je m o javno iz ra ž a n je k ritik e ob pojavih , ka kršen je
p ro ces proti Tom ažu M astnaku , za našo dolžnost kot č la 
ni Z K . Ena izm ed nalog ZK je n a m re č tu d i boj proti n e d e 
m o kratičn im te ž n ja m , dušenju k ritič n e m isli in odgovar
ja n ju na k ritik o z d rža v n o -re p re s iv n im i u krep i. č e ZK
opušča ta b oj, se o d reka svojem u članstvu oz. sili svoje
članstvo, da se p re j ali slej o d reče o rg a n iza c iji, ki v svoji
p raksi ne sp o štu je lastnih n ajvišjih p ro gram skih n ačel.
L ju b ljan a, 18. 6. 1986
a k tiv ZK uredništva re v ije
PROBLEMI

Na osnovi ra zp ra v e je OO ZKS u red n ištva M ladine sp re jela
n asledn ji sk lep :
Zapis, zaradi katerega je vložena obtožnica proti Tomažu Mastna
ku, je bil namenjen objavi v Mladini, vendar je bil zaradi »neformalnega«
pritiska umaknjen. Obtožba, ki je bila vložena na osnovi dejstva, da je
članek Korak naprej k demokratizaciji bil prebran na Radiu Študent, po
mnenju članov 0 0 ZKS priča o tem, da se obnavlja praksa političnih
procesov na osnovi členov, ki so tako neprecizni, da obtoženca posta
vljajo v položaj, v katerem mora dokazovati, da »ni kriv«. Nadalje obto
žba, kakršna je bila vložena proti Tomažu Mastnaku, priča o težnji po
omejevanju svobodnega izražanja mnenj v kandidacijskih postopkih in
težnji po uveljavljanju »nedotakljivosti« posameznih političnih osebno
sti.
V Ljubljani 9. 6. 1986
Člani skupnega izvršnega odbora
društev ŠKUC in FORUM smo izve
deli. da je zoper člana naše organi
zacije Tomaža Mastnaka sprožen
kazenski postopek zaradi njegove
ga besedila »Korak naprej k demo
kratizaciji«, napisanega za tednik
Mladina in objavljenega v raznih dru
gih sredstvih javnega obveščanja,
Tomaž Mastnak naj bi v njem sra
m otil visokega predstavnika jugo
slovanske republike.
Z vsebino inkriminiranega besedi
la smo seznanjeni in ugotavljamo,
da je v njem Tomaž Mastnak izrazil
svoje mnenje o tedanjem kandidatu
za predsednika zveznega izvršnega
sveta, seveda na osnovi ocene nje
gove politične biografije. Zato ima
mo to obtožbo za skrajno nekultur
no, v posmeh demokratični družbe
ni ureditvi in grožnjo svobodnemu
izražanju mnenja o temah, ki priza
devajo vso skupnost. Če je izraža
nje mnenj o kandidatih za vodilne
politične funkcije v državi kaznivo,
potem njeni državljani niso prav nič
na boljšem, ko bi bili v kateri koli
obliki despotizma.
Kot organizacija, ki je zanjo kultu
ra izražanja conditio sine qua non, In
kot član SZDL predlagamo predsed
stvu RK SZDL, da sprejme nasled
nja stališča, ki so hkrati naša stali
šča:
— Tomaž Mastnak je v svojem
besedilu izrazil svoje mnenje o kan
didatu za visoko zvezno funkcijo, in
sicer argumentirano, nedvoumno in
v skladu s priporočili SZDL o široki
javni razpravi pred preteklimi volitva
mi;

— izražanje mnenj o kandidatih
za državniške funkcije je nujen po
goj demokratičnih volitev, kakor je
nujen pogoj demokratičnih volitev
to, da se o kandidatih javno razpra
vlja;
— predstavniki oblasti (katere ko
li državne tvorbe) ne morejo biti za
ščiteni pred javnim mnenjem o' nji
hovi primernosti za druge funkcije,
niti pred javninj izjavljanjem proti
njim, niti pred argumentiranimi oce
nami njihovega političnega delova
nja ali nastopanja;
— obtožba Tomaža Mastnaka je
takšne vrste, da omogoča maščeva
nje kandidata za javno funkcijo ti
stim, ki se izrekajo proti njemu;
— naperjena je zoper prizadeva
nja za demokratizacijo volitev in mi
nimalno politično kulturo;
— zato je obtožbo treba umakniti,
se prizadetemu opravičiti in takoj
ukrepati, da se črtajo ali popravijo
členi kazenskih zakonikov SRS in
SFRJ, ki se lahko zlorabijo za krše
nje ustavnih in osnovnih človekovih
pravic.
Hkrati predlagamo, da predsed
stvo RK SZDL takoj oblikuje kom isi
jo, ki bo skrbela za varstvo ustavnih
pravic občanov na območju SRS na
ta način, da bo raziskala primere kr
šitev, ki ji bodo prijavljeni. To nalogo
naj opravlja, dokler pravno varstvo
za takšne primere ne bo do konca
urejeno.
V Ljubljani, 16. 6. 1986
Za skupni izvršni odbor društev
ŠKUC in Forum:
Bogdan Lešnik
(predsednik)

STALIŠČE UREDNIŠTVA REVI
JE PROBLEMI OB OBTOŽBI
PROTI TOMAŽU MASTNAKU
Uredništvo PROBLEMOV se
je na svoji seji dne 17. 6. 1986
seznanilo z obtožnim predlo
gom proti Tomažu Mastnaku,
članu uredništva revije PRO
BLEMI. Uredništvo je soglasno
ocenilo, da že samo dejstvo, da
v današnji družbi lahko pride do
procesa s tako neposredno v
oči bijočo absurdno vsebino,
marsikaj pove o sedanjem druž
benem trenutku.
Stališča Tomaža Mastnaka so
v celoti objavljena v RAZMER
JIH, glasilu študentov FSPN. V
njegovem sestavku je
1) našteta vrsta dejstev družbenorepresivne narave v repu
bliki Bosni in Hercegovini, in
2) med kandidacijskim po
stopkom za mesto predsednika
ZIS zavzeto kritično stališče o
ustreznosti takratnega kandida
ta za to mesto, ne da bi bile pri
tem uporabljene kakršnekoli
osebno žaljive opredelitve.
Če tako naštevanje dejstev irt
takšna kritika, ki je večkrat raz
glašeni sestavni del vsakega
kandidacijskega postopka, ni
sta dovoljeni, je sleherno go
vorjenje o potrebi odprte kritike
pri nas farsa. Iz očitne nesmi

selnosti postopka proti Tomažu
Mastnaku, iz tega, da bi na tak
način lahko obtožili ne le
ogromno člankov v naših revi
jah in časopisju, ampak celo
ogromno izjav samih družbeno
političnih delavcev, je treba po
tegniti sklep, da gre za izrazit
primer političnega procesa. Te
meljna poteza političnega pro
cesa je namreč prav to, da nje
gova neposredna nesmiselnost
zakriva oz. nosi »pravi pomen«
— demonstrativno politično
obračunavanje, zastraševanje
itn. Ob tem pa je treba dodati,
da takšen proces izdaja pred
vsem neko grozljivo šibkost:
šibkost politične oblasti, ki se
mora spuščati na tako nizko ra
ven.
Kar nas ob tem procesu
prevzema, torej ni toliko jeza
kot zaskrbljenost nad politično
kulturo, ki je zmožna uporabljati
takšna sredstva. Dejstvo je, da
s takšnimi procesi vodilne poli
tične sile izpričujejo svojo ne
moč in da se smešijo pred de
mokratično javnostjo.
Zaradi tega vidi uredništvo
revije PROBLEMI edino rešitev
v takojšnjem umiku obtožnice
proti Tomažu Mastnaku.
Ljubljana, 18. 6. 1986
uredništvo revije PROBLEMI

P O L IT IZ A C IJ A JO S J B P N O G » S L U Č A J A « U S L O V E N IJ I

»slobodemišljenja«
®

h t°.
ustvari k rije iza p ritisaka na L ju b lja n s k i osnovni sud
da obustavi postupak pro tiv Tom aža M astn ika, autora »prcdizbornog« napisa u kome se k ritiz ira Prcdsjedništvo K K S S R N
Bosne i H ercegovine zbog »preuveličavania zasluva кппЛЛКТ«
za predsjednika S IV «
'

Naslovnica
revije
Katedra (Katedra 27,
št. 5/6 (junij 1986),
str. 1)

izkoriščati pozicije moči. Kučan je komentiral "nevarna pojmovanja demokracije" 4. julija 1986 na srečanju Zveze rezervnih vojaških starešin ob dnevu borca,
zato lahko v njegovi izjavi z veliko mero verjetnosti prepoznamo kritiko publicističnega delovanja Tomaža Mastnaka. Upravičena se zdi tudi interpretacija,
da je slovensko politično vodstvo (tako starejša, kot mlajša generacija) v obravnavanem zgodovinskem trenutku podpiralo sodno preganjanje tistih kritikov
režima, ki so prestopili nevidno mejo dovoljenega. Kučanovo omenjanje pritiskov na sodišča lahko povežemo z odmevi na Mastnakov proces v jugoslovanskem tisku. Glasilo SZDL Jugoslavije Borba je 30. junija 1986 objavilo članek
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izpod peresa ljubljanskega dopisnika Jovana Pjevića, ki je reakcijo javnosti na
Mastnakov proces videl kot "pritisk na sodišče". Še zlasti se je avtor članka osredotočil na izjavo OO ZKS Mladine, v kateri so zahtevali opustitev pregona proti
Mastnaku. Mladina naj bi z objavljanjem stališč o "Primeru Mastnak" počela
tisto, kar očita političnim funkcionarjem: pritiskala naj bi na sodišče. 46 Beograjski NIN je pisal o procesu bolj prizanesljivo in se ni neposredno opredeljeval.
Za našo analizo jugoslovanskega konteksta je še zlasti zanimivo NIN-ovo navajanje odgovornega urednika Mladine, ki je za afero krivil slabo komunikacijo:
"Niti se ovde dovoljno čita jugoslovenska štampa, niti tamo slovenska. Ovdašnji
dopisnici novina iz drugih republika često se ponašaju, kao da su dopisnici iz
inostranstva."47
Desetega junija 1986 je bila razpravna dvorana na ljubljanskem temeljnem
sodišču povsem polna.48 Tomaž Mastnak se je na zagovor dobro pripravil. Besedilo zagovora je oktobra 1986 v celoti objavila mariborska študentska revija
Katedra. Mastnak je trdil, da obtožni predlog ne ustreza resnici v točki, ko izpostavlja, da je v inkriminiranem pasusu omenjal Branka Mikulića v zvezi s funkcijo predsednika predsedstva Bosne in Hercegovine (BiH). V času, ko je bil članek
objavljen, B. Mikulić ni bil predsednik Predsedstva BiH, kazenski zakonik ne
določa, da bi bili bivši predstavniki najvišjih republiških ali pokrajinskih organov zaščiteni s členom 112. Elokventni teoretik Mastnak si je v zagovoru privoščil pretanjeno kritiko oblasti. Trdil je, da njegov članek ni bil polemika z Mikulićem, temveč polemika z utemeljitvijo predloga za imenovanje Mikulića za
možnega kandidata za predsednika ZIS-a. Inkriminirani članek naj ne bi govoril niti o Mikuliću kot fizični osebi niti o Mikuliću kot predsedniku predsedstva
BiH: "Mikulić nastopa v mojem članku samo kot literarni lik, ki so si
ga izmislili drugi [poudaril T. M.]." Obtoženi je izpostavil, da so vsa dejstva, ki
jih je povzel v svojem prispevku, pred tem že objavila jugoslovanska sredstva
javnega obveščanja. Edini izraz v spornem besedilu, ki bi utegnil biti sporen po
členu 112, je razmišljal Mastnak, bi lahko bil pojem "represija". Vendar po njegovem mnenju "represija" ne more biti v nobenem primeru sramotilna oznaka.
Na leksikalni ravni v nobenem slovenskem slovarju ni mogoče najti razlage,
ki bi "represijo" povezovala z žaljenjem ali sramotenjem. Pojem represije prav
tako nima negativne konotacije v politični kulturi v SFRJ, je nadaljeval Mastnak.
Celo nasprotno, represivni ukrepi se prikazujejo kot politična vrednota. Mikulić se je v številnih javnih nastopih zavzemal za uporabo represije, priznaval da

46

47
48

Bojana Leskovar, "Qui tacet, consetire videtur (Kdor molči, se zdi, da se strinja)", Mladina, avgust 1986,
št. 25–26, str. 18
Aleksandar Ćirić, "Slučaj Mastnak", NIN, 13. 7. 1986, str. 15.
B. G., "Neznatna družbena nevarnost, Tožilec umaknil obtožni predlog", Delo, 10. 7. 1986, št. 159, str.
9.
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jo v BiH uporabljajo in obljubljal, da jo bodo uporabljali tudi v bodoče.49
Javni tožilec je vztrajal pri interpretaciji, da je obtoženec izpolnil vse formalne znake kaznivega dejanja, čeprav je bil prepričan, da je potrebno zaradi
novih okoliščin ponovno oceniti družbeno nevarnost Mastnakovega dejanja.
"Ob vseh nakopičenih problemih v naši družbi, ki so mnogo pomembnejši od
obravnavane zadeve, ter kritičnih ocenah, ki te probleme spremljajo, se obtoženčeva kritika v žaljivem tonu pokaže kot manj pomembna." Javni tožilec
je zato uporabil institut "neznatne družbene nevarnosti" in umaknil obtožni
predlog. Po pisanju Delovega novinarja se je obravnava končala z bučnim ploskanjem.50 Razplet procesa proti Mastnaku je komentatorje v medijih zabaval.
Darko Štrajn se je v Mladini spraševal, zakaj je Mastnak sploh prišel na obravnavo in prebral svoj govor, da je potem slišal mnenje države, da pravzaprav ni
nevaren. Ravnanje države v procesu je sicer pokazalo znake razsodnosti, obenem pa lahko besede tožilca ocenili kot simptom dejstva, da država intelektualcem ne priznava enakopravnega statusa v javni debati. Štrajn je bil prepričan,
da se v razviti demokraciji kaj takega ne bi zgodilo.51 V reviji Teleks so citirali inkriminirani Mastnakov odstavek, hkrati pa so se ponorčevali iz oblasti z
napovedjo, da bodo zagrešili dejanje neznatne družbene nevarnosti. Komentator Bojan Plešec je razložil, zakaj je bila obtožba proti Mastnaku hladen tuš za
vse, ki se pojavljajo v medijih. Že naslednji dan lahko pride podobna obtožba
na naslov poljubnega javnega delavca. Takšni procesi dušijo svobodo javnega
obveščajo in krepijo cenzuro in avtocenzuro. Predvsem pa se na ta način vnaša
v družbo dvojna merila, je bil jasen Plešec: na eni strani imamo sloj politikov in
državnih uslužbencev, ki lahko govorijo kar hočejo, pa jih zaradi tega nihče ne
preganja. Na drugi strani pa imamo skupino piscev, publicistov in književnikov,
od katerih se zahteva odgovornost za javno besedo.52
Zakaj se je proces zaključil tako nenavadno? Na to vprašanje je odgovoril sam bivši obtoženec v Mladini. Beograjska revija Svet je 20. avgusta objavila informacijo, da je na naslov javnega tožilca SR Slovenije 23. junija prispelo
pismo šefa kabineta predsednika ZIS-a. V pismu naj bi bilo zapisano mnenje
Branka Mikulića, da postopka proti Tomažu Mastnaku po 112. členu KZ SRS ne
bi smeli voditi. Beograjski novinar je ljubljanskega tožilca, ki je sprožil postopek
proti Mastnaku, vprašal, ali je upošteval Mikulićevo mnenje. Tožilec je potrdil
navedbe, da je ustavil pregon Mastnaka na željo predsednika ZIS-a. Beograjskemu novinarju je zaupal, da bo v primeru klevetanja visokega funkcionarja

49
50

51
52

Tomaž Mastnak, "Zagovor obtoženega", Katedra 28, št. 1 (oktober 1986), str. 10.
B. G., "Neznatna družbena nevarnost, Tožilec umaknil obtožni predlog", Delo, 10. 7. 1986, št. 159, str.
9.
Darko Štrajn, "ali je predstava indikator demokracije?" Mladina, avgust 1986, št. 25–26, str. 18.
Bojan Plešec, "Privilegirani in preganjani", Teleks, 17. 7. 1986, št. 29, str. 13.
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v prihodnosti kontaktiral prizadeto osebo in jo vprašal, ali si želi, da bi avtorja
preganjali. Če prizadeti funkcionar ne bi želel pregona, ga tožilec ne bi sprožil.
Je bil Tomaž Mastnak hvaležen predsedniku zvezne vlade? Nikakor, bil je ogorčen. Predsednik ZIS-a je posegel v sodni postopek, njegova gesta ni bila prav
nič demokratična. "Varnega bi se počutil, če bi se lahko računal na zakonitost,
ne pa na benevolentnost predstavnikov oblasti," je razložil Mastnak: "nič kaj
lagodno se ne bi počutil, če bi se moral nenehno bati, da bo ta ali oni oblastnik
v usodnem trenutku ravno slabe volje."53

Primer Rupel
Medtem ko se je Mastnak pripravljal za zagovor pred sodiščem, je kulturniško
javnost zaposlovala saga z izborom predsednika Zveze pisateljev Jugoslavije
(ZPJ) na skupščini v Mariboru med 2. in 4. junijem 1986. Za predsednika ZPJ je
kandidiral črnogorski pisatelj s stalnim bivališčem v Sloveniji Miodrag Bulatović, razvpiti podpornik integralnega jugoslovanstva v kulturi, ki ga je predlagala
srbska pisateljska organizacija. Bulatović je bil v neprekinjenem sporu s slovenskimi književniki od leta 1982, ko je razburil slovensko kulturno javnost z žaljivimi izjavami o slovenskih književnikih na javnem pogovoru v Cankarjevem
domu.54 Bulatović je bil kontroverzna osebnost tudi na jugoslovanski ravni,
zato se je že pred pisateljsko skupščino razvnela obsežna vsejugoslovanska razprava o primernosti in neprimernosti Bulatovića za to funkcijo.55 Čeprav so na
skupščini pisatelji odpirali več perečih vprašanj – od slabega odnosa družbe
do književnikov do verbalnega delikta – so ton srečanju dajale razlike v razumevanju nacionalnih pravic, predvsem med srbskimi in slovenskimi delegati.56
Skupščina za predsednika niti izvolila Bulatovića niti koga drugega (delegati
so bili razdeljeni na pol), temveč je predsedovanje organizaciji zaupala predsedstvu kot kolektivnem organu.57 Kontroverze med srbskimi in slovenskimi
književniki so ostale, mariborska skupščina pa je v javnosti še okrepila zavest o
perečih razlikah med književniki jugoslovanskih narodov in narodnosti. Dogajanje v Mariboru je komentiral tudi Dimitrij Rupel, ki vodstvu ZPJ sicer ni priznaval velike pomembnosti, je pa opozoril na splošno nevarnost preglasovanja
v Jugoslaviji. Slovenci v Jugoslaviji se po njegovem mnenju ne bi smeli dogo53
54
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Tomaž Mastnak, "Korak naprej k demokratizaciji", Mladina, 5. 9. 1986, št. 27, str. 14.
Marko Zajc, "Jezikovni tarzanizem, Slovenski jezik kot nacionalistični problem v začetku osemdesetih
let", Prispevki za novejšo zgodovino 57, št. 2 (2017), str. 191–202.
Igor Mandić, "Princip za paradu", Duga, 17. 5. 1986, št. 319, str. 28–31; Nikola Milošević, "Principi za
dribling", Duga, 17. 5. 1986, št. 319, str. 28–31.
France Forstnerič, "Podoba Jugoslavije v dobrem in slabem", Teleks, 12. 6. 1986, št. 24, str. 21.
Ciril Zlobec, "Preizkus in izkušnja", Teleks, 12. 6. 1986, št. 24, str. 22.
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varjati kot določeno število ljudi ali kot "razred", ampak kot narod in država po
načelu soglasja.58
Jugoslovansko politiko je v letih 1985–86 vse bolj zaposlovala problematika
Kosova,59 ki je, po mnenju ameriškega zgodovinarja Nicka Millerja, v letu 1985
postala srbska nacionalna obsesija. Potem ko je maja 1985 izbruhnila "afera Martinović", je srbski tisk namenjal vse več pozornosti dogajanju na Kosovu. Vrstila
so se poročila o ugrabitvah, posilstvih, umorih in izsiljevanjih srbskega prebivalstva s strani Albancev na Kosovu z namenom izganjanja Srbov. Srbski "nekonformistični" književniki in intelektualci so se dejavno vključili v razpravo o "genocidu na Srbi".60 Januarja 1986 je "skoraj vsa srbska kritična inteligenca" podpisala
peticijo, v kateri so zahtevali zaščito Srbov na Kosovu. Po ugotovitvah Nicka Millerja sta se v tej peticiji zlili dve struji srbske intelektualne opozicije: legalistična in
racionalna struja, temelječa na svobodi izražanja, ter mistična, katarzična struja
obrambe srbstva na Kosovu.61 Ko je 26. februarja 1986 o problematiki izseljevanja Srbov in Črnogorcev s Kosova razpravljala zvezna skupščina, so v skupščino vdrli predstavniki kosovskih Srbov, ki so zahtevali uvedbo izrednega stanja
in odpravo kosovske avtonomije.62 20. junija je prišlo do organiziranega shoda
Srbov v Prištini,63 o izseljevanju Srbov in Črnogorcev pa so jugoslovanski komunisti razpravljali tudi na 13. kongresu ZKJ. Kongres je sprejel posebno resolucijo
o Kosovu, v kateri je izrazil zaskrbljenost nad izseljevanjem Srbov, največjo odgovornost za to je pripisal pripadnikom albanskega večinskega naroda, čeprav naj
bi bili soodgovorni tudi pripadniki drugih narodov.64
V času, ko so napetosti glede Kosova naraščale, pisateljski prepiri v Mariboru pa še niso bili pozabljeni (28. junij), je beograjska revija Duga objavila
intervju s slovenskim pisateljem in profesorjem Dimitrijem Ruplom. Intervju so
pri Dugi naslovili s senzacionalističnim naslovom: "Ko svađa Slovence i Srbe".
V petstranskem intervjuju sta novinarka Zdenka Aćin in Dimitrij Rupel odprla
več perečih vprašanj: slovenski kulturni sindrom, problematični položaj Slovenije, odnos Slovencev do "Bosancev", svoboda govora. Kot primer nerazumevanja javnosti do kritičnih glasov je Rupel navedel reakcije na članek Janeza
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Dimitrij Rupel, "Zadovoljni s kulturno avtonomijo?" Teleks, 12. 6. 1986, št. 24, str. 23.
Jurij Hadalin, "Odnos varnostno-obveščevalnih služb do albanske manjšine v Jugoslaviji po izbruhu
demonstracij na Kosovu leta 1981", Prispevki za novejšo zgodovino 51, št. 1 (2011), str. 323–328.
Jasna Dragović Soso, Saviours of the Nation, Serbia's Intellectual Opposition and the Revival of
Nationalism (Montreal & Kingston, 2002), str. 115 (dalje: Dragović Soso, Saviours of the Nation).
Nick Miller, The Nonconformists: Culture, politics and nationalism in a Serbian intellectual circle,
1944–1991 (Budapest–New York, 2007), str. 267.
"Sami se moramo potruditi za ponovno zaupanje na Kosovu", Delo, 27. 2. 1986, št. 48. str. 5.
"Sporočilo PK ZK Kosova", Delo, 21. 6. 1986, št. 144, str. 1.
"Premagovanje predsodkov in nacionalističnih strasti", Delo, 30. 6. 1986, št. 151, str. 6.
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Dimitrij Rupel (www.
eu2008.si)

Janše o poveljevanju v nacionalnih jezikih, ki je bil objavljen v reviji Problemi.65
Hrvaški časopis Vjesnik naj bi Janšev prispevek navedel na zaključek, da si Slovenci želijo nacionalne vojske, čeprav Janša tega ni zahteval. Poleg tega Janša ni
predstavnik Slovenije, je poudaril Rupel, ampak zgolj kritični mladenič, zaposlen na ZSMS. Ruplovo omenjanje Janše leta 1986 pa ni bilo tisto, ki je razburilo
srbsko javnost. Beseda je nanesla tudi na Kosovo. Rupel je izrazil nestrinjanje z
mnenjem srbskega intelektualca Ljubomirja Tadića, ki je Jugoslavijo opredelil kot

65

Janez Janša, "Vprašanje slovenskega jezika v JLA", Problemi – Literatura 24, št. 263 (1986), str. 62–70.
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konfederalno tvorbo, v kateri prevladujejo nacionalne birokracije in republiški
etatizem. Rupel je sicer razumel Tadićevo občutljivost glede Kosova, ampak ko to
prebere Slovenec, to lahko razume kot napad na slovensko državnost. Rupel je
opozoril, da Slovenci drugače gledajo na problematiko Kosova kot v Beogradu.
Kriza zakonitosti na Kosovu za Rupla ni bila stvar nacionalnih odnosov, ampak
pravne države. Na splošno se je Ruplu dozdevalo, da je oblast glede albanskega
nacionalizma preobčutljiva. Ivan Cankar je dobil pred prvo svetovno vojno zaradi izjave o Avstriji in dreku teden dni zapora, albanski mladeniči pa za podobne
grehe dobivajo dolgoletne zaporne kazni.66 Prostodušno je priznal:
Fantiči, ki vpijejo "Kosovo – Republika" me ne vznemirjajo. Kaj me briga, če tamkaj nek fantič vzklika take parole?! In kaj, če nekdo prepeva v gostilni?! Kaj to
zadeva državo?! Pri nas je v omenjenem pogledu zelo velika občutljivost in z njo
samo razpihujemo ogenj ter ustvarjamo krizni položaj, ki ga vse težje obvladujemo. Mislim, da bi se Srbi morali dogovoriti z Albanci, kako bodo živeli v državi
in skupni republiki…67

Zgornji navedek je uredništvo Duge objavilo kot poudarjen podnaslov
na prvi strani prispevka. Iz intervjuja je razvidno, da je bila novinarka šokirana nad Ruplovim nerazumevanjem položaja Srbov na Kosovu. Opozorila ga je
na perečo problematiko izseljevanja, Rupel pa je odvrnil, da o tem fenomenu
ni verodostojnih podatkov. Ko ga je novinarka ponovno opozorila na številke
izseljenih Srbov in Črnogorcev, je Rupel ponudil primerjavo z britansko Indijo.
Tam so se Angleži pritoževali, da so Indijci kriminalci, ki požigajo hiše, čeprav
so bili Angleži tujci v deželi. Kosovo sicer ni tuja dežela, je pa večinsko albanska, je pristavil Rupel. V nadaljevanju je (očitno ogorčena) novinarka opozorila
na zgodovinsko perspektivo. Na ta argument je Rupel odgovoril s primerom
slovenskega zamejstva: "Istorijski posmatrano, Trst je slovenački grad, istorijski
posmatrano, Klagenfurt je slovenački grad – pa šta ćemo sad?"68
Na reakcijo srbske intelektualne in splošne javnosti ni bilo treba dolgo
čakati. Že v naslednji številki Duge se je (v spoštljivem tonu) oglasil Ljubomir
Tadić.69 Tadić je ponovil tezo, ki naj bi jo po lastnih besedah ponavljal že devet-
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Zdenka Aćin, "Ko svađa Slovence i Srbe", Duga, 28. 6. 1986, št. 332, str. 39.
Igo Tratnik, "Kdo neti prepir med Slovenci in Srbi?", Teleks, 13. 8. 1986, št. 33, str. 14.
Zdenka Aćin, "Ko svađa Slovence i Srbe", Duga, 28. 6. 1986, št. 332, str. 40.
Ljubomir Tadić (1925–2013), filozof, rojen v Črni gori, udeleženec partizanskega boja, med 1963 in
1975 profesor filozofije na Filozofski fakulteti v Beogradu, leta 1968 podpornik študentskega gibanja,
"praksisiovec", po letu 1975 velja za disidenta, po letu 1981 sodelavec Centra za filozofijo in socialno teorijo na Inštitutu za družbene vede v Beogradu, 1984 eden izmed ustanoviteljev Odbora za
zaščito svobode misli in izražanja, 1989 soustanovitelj Srbske demokratke stranke (oče Borisa Tadića,
predsednika Srbije 2004–2012). Glej: Ljubomir Tadić, COURAGE, Collecting Colections: http://cultural-opposition.eu/registry/?uri=http://courage.btk.mta.hu/courage/individual/n14623, pridobljeno:
23. 9. 2020.
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najst let: v Jugoslaviji je nacionalno izživljanje postalo surogat za demokracijo; namesto demokracije obstaja v Jugoslaviji "naciokracija", oziroma vladavina osmih nacionalnih oligarhij. Kjer pa sta narod in nacionalne države alfa in
omega vsakršne politike, naj bi bila socializem in demokracija zgolj etiketi za
naivno publiko. Rupel je trdil, je ugotavljal Tadić, da je za Jugoslavijo edina perspektiva konfederacija, medtem ko on zagovarja federacijo. Konfederacija je
bila po Tadićevem mnenju že uvedena z ustavo leta 1974. Šlo naj bi za retrogradni proces, ves svet naj bi poznal evolucijo od konfederacije k federaciji, samo v
Jugoslaviji naj bi se dogajalo obratno (antidemokratska decentralizacija). Problematika Kosova je manifestacija krize jugoslovanske družbe, ki je v neposredni vzročni zvezi s konstituiranjem "jugoslovanske konfederacije" in ustavnim
statusom pokrajin v Srbiji. Tadić ni imel nič proti opredelitvi slovenskega naroda za ali proti Jugoslaviji, opozarjal pa je, da so se srbskemu narodu (in samo
njemu) s "konfederalizacijo" države vsilile politične rešitve, ki so ga postavile
v neenakopraven položaj v odnosu do drugih narodov Jugoslavije. To njegovo
stališče naj bi izviralo iz elementarnega čuta pravičnosti, ne pa iz ozkega nacionalnega čustvovanja. Sam je vedno obsojal represivne ukrepe proti mladim
Albancem. Tisti, ki so nameravali Kosovo oddvojiti od Srbije in so množico mladih Albancev potisnili v avanturo upora, naj bi bili po Tadićevem mnenju še
vedno zaščiteni kot redke divje zveri. Se slovenska javnost sploh zaveda, je spraševal Tadić Dimitrija Rupla, da srbska republika nima nič z drakonskimi kaznimi, ker na Kosovu nima nobenih pristojnosti? Pohvalil je Ruplovo razumevanje
za pravice Albancev, čeprav je priznal, da mu je povsem nepojmljiva Ruplova
popolna ravnodušnost nad nesrečo srbskega naroda, ki je na Kosovu obkrožen
z diluvialnim surovim sovraštvom, diskriminacijo in brezzakonjem tamkajšnjih
oblasti. Ruplu je svetoval več občutka za pravico in manj nacionalne pristranosti. Seveda, je priznaval Tadić, Srbi bi se morali z Albanci dogovoriti, kako bodo
živeli skupaj v državi in isti republiki, ampak samo pod enim pogojem: srbska
republika bi morala ponovno pridobiti status, ki ga imajo ostale jugoslovanske
republike. To pa predpostavlja opustitev "avstroogrsko-kominternovske" strategije večne nevarnosti pred "velikosrbskim hegemonizmom" in vzpostavljanje
zaupanja v srbski narod – nič večjega kot ga uživajo ostali narodi v Jugoslaviji.70
Intervju z Ruplom in Tadićev odziv sta povzročila plaz reakcij. Uveljavljena
raziskovalka srbskih kritičnih intelektualcev v osemdesetih letih Jasna Dragović Soso je polemiko, ki je sledila, opredelila "kot eno izmed največjih polemik v
jugoslovanskem tisku po drugi svetovni vojni." Po njenem mnenju sta Rupel in
Tadić po tej javni razpravi "uradno" pridobila status nacionalistov.71 V naslednji
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Ljubomir Tadič, "Svađaju nas plotovi", Duga, od 12. 7. 1986, št. 323, str. 10–11.
Dragović Soso, Saviours of the Nation, str. 151.
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izdaji je Duga objavila devet neposrednih odzivov na Ruplov intervju in feljton
o vojaški upravi na Kosovu leta 1945, ki jo je prav tako spodbudil intervju z
Ruplom.72 Uredništvo Duge je priznalo, da je pričakovalo buren odziv javnosti. Čeprav se z mnogimi Ruplovimi stališči niso strinjali, nikoli niso bili v dilemi, ali naj objavijo intervju. Tako kot bi bilo neumno trditi, da Slovenci mislijo
tako kot Rupel, tako bi bilo naivno trditi, da njegova stališča nimajo nikakršne
zaslombe. Rupel je po njihovem mnenju odgovarjal pogumno in pošteno. Če
bi se resnično želeli bolje spoznati, je izpostavilo uredništvo, ne bi smeli biti
gluhi za drugačna stališča. Dialog ni samo smrt stalinizma, ampak tudi dokaz
zrelosti.73 Med odzivi v Dugi najdemo tudi mnenje Matevža Krivica. Po njegovem mnenju netenje prepira med Slovenci in Srbi uspeva tako nekaterim Slovencem, politikom, ki trdovratno branijo status quo v Jugoslaviji in se upirajo
demokratičnim spremembam, kot to uspeva nekaterim kulturnim Srbom, ki so
slovenske književnike obkladali z "arijci" (namig na Miodraga Bulatovića). Krivic Ruplu ni prizanašal, obtožil ga je, da je delil nepremišljene, neodgovorne in
žaljive izjave. Ko je bral Ruplove nonšalantne izjave o Kosovu, so se mu dvigali
od ogorčenja lasje. "In tudi od strahu, kam bi nas privedlo, če bi tako res mislila
večina Slovencev."74 Seveda so v Srbiji zaskrbljeni zaradi situacije na Kosovu, ker
vedo, da ni v nevarnosti samo Kosovo, pač pa celotna Jugoslavija. Če bi Trst
leta 1945 ostal v Jugoslaviji in bi štirideset let kasneje tam italijanski iredentisti
vzklikali "Trieste – Republica", Rupel prav gotovo ne bi bil tako ravnodušen.75
Ostali odzivi so prihajali predvsem iz Srbije in so izražali ogorčenje in nacionalno užaljenost. Dejan Galjak iz Novega Beograda je na primer pripomnil, da
njega tudi ne motijo fantiči, ki vzklikajo "Kosovo – republika", moti pa ga, če ti
fantje posiljujejo, pretepajo, streljajo, skrunijo grobove.76
V Dugi se je oglasil tudi slovenski novinar Zoran Medved. Sporni intervju
je bil za Medveda potrditev tistega, kar so mnogi vedeli že prej: gre za provokativnega zanimivega, retorično občasno šarmantnega, vendar "do zla boga"
površnega sogovornika. Medved je naštel več nedoslednosti in napak, med
drugim glede Janeza Janše, ki ni bil več zaposlen na ZSMS, kot je trdil Rupel. S
tem naj bi Rupel sugeriral, da zagovarja ZSMS stališča, ki se jih je v resnici odrekla na zadnjem kongresu. Medveda je motilo tudi to, da je Rupel kot razlog za
nacionalistično obnašanje Slovencev navedel delavce iz drugih republik. Tako
je izpadlo, kot da so ti ljudje sami krivi zato, da so postali dežurni krivci v očeh
slovenskega malomeščanstva. Če lahko kaj takega izjavlja preprosti delavec,
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ki krivi za svoje težave "Bosance", pa si česa takega profesor sociologije ne bi
smel privoščiti. Lahko bi na primer uporabil rezultate relevantnih socioloških
raziskav Silve Mežnarić. Ruplu naj bi pomenila svoboda govora tudi svobodo
poljubnega izbora dejstev. Najmanj kar bi lahko Rupel naredil je, da bi kot človek znanosti govoril o stvareh, ki jih zares pozna, je zaključil Medved.77
Burni odzivi so presenetili tudi samega Rupla. V kasnejšem intervjuju (leto
1989) za revijo Start je Rupel priznal, da ga po intervjuju za Dugo niso več vabili
na kulturna srečanja v Beograd. Dobil naj bi več kot petdeset pisemskih groženj, grozili so mu tudi po telefonu. "Bilo je i ogavnosti, poput one kad su mi
poslali novinski izrezak sa mojom slikom premazanom možete misliti čime…
…"78 Kot odgovor na žolčne odzive je napisal besedilo, ki ga je Duga objavila 8.
avgusta 1986. Rupel se je tokrat na polemiko veliko bolje pripravil in je preučil tako zgodovinski kot sociološko perspektivo. Priznal je, da je svojeglava
oseba in da ni govoril v nikogaršnjem imenu, razen svojem, predvsem pa ni
hotel nikogar provocirati ali žaliti. Nenavadno se mu je zdelo, da med tistimi,
ki so ga prepričevali, da ne razume Kosova, ni bilo nobenega Albanca – samo
Srbi. V intervjuju je poskušal izpostaviti predvsem problematiko politične in
epistemološke arogance, zato je tudi govoril o intelektualcih in razumevanju
(po Maxu Webru "Verstehen"). Aroganca ni značilna samo za velike narode: Srb
se obnaša do Albanca kot do državljana drugega reda, Albanec preganja soseda
Srba ali Črnogorca, Slovenec je vzvišen nad "Bosancem". V tej točki naj bi bili
vsi narodi v Jugoslaviji podobni Britancem v Indiji. Težave odnosov na ravni
večina – manjšina (pri čemer so Albanci in Slovenci včasih manjšina in včasih večina) je potrebno urejati v veliko mero občutljivosti in previdnosti, je bil
prepričan Rupel. Primerjavo s Trstom in Celovcem naj bi Rupel uporabil zato,
da bi pokazal na relativno vrednost zgodovinskih argumentov. Življenje v isti
državi omogoča po Ruplu sporazumno in zakonito reševanje sporov. Nasilje na
Kosovu, v Sloveniji ali v Beogradu je kaznivo dejanje iste vrste. Rupel se je bal, da
pravne države ne bo mogoče uveljaviti dokler so sodišča pod političnim nadzorom, dokler podjetja niso zares samostojni gospodarski subjekti in dokler narodi nimajo možnosti samostojnega upravljanja s svojo usodo.79
Ko je Rupel govoril o albanskih mladeničih, ki vzklikajo romantično-nacionalne parole, naj bi mislil predvsem na kratkovidnost verbalnega delikta: v državi, kjer je človek kaznovan za nekaj prostodušnih besed, ne more biti pretirane
demokracije. Z represijo ni mogoče trajno urejati družbenih in mednacionalnih
odnosov. Če človek pripada določeni skupini, še ne pomeni, da ima zato točno
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določene lastnosti. Na primer: levičarji v Južni Ameriki, črnci v Južni Afriki ali člani
Solidarnosti na Poljskem so lahko tudi zelo neprijetni sodržavljani, lahko tudi so
nasilni, kar pa ne pomeni, da so vsi pripadniki teh skupin zločinci. V intervjuju je
po lastnih besedah poskušal predvsem opozoriti na to, da ni mogoče pristajati
na načelo, da so krivi ali nedolžni celotni narodi. Rupel se je zavedal zapletenosti
položaja v jugoslovanski zvezni državi. Kaj storiti, ko se v okviru ene republike
pojavijo sporni pojavi, ki obremenjujejo celotno državo? Logičen odgovor je:
uporabiti neko nad-republiško instanco, ki bi v tem primeru posredovala. Obstoječe federalne institucije naj bi bile po njegovem mnenju v jugoslovanskem primeru tudi izvorno republiške, prave nepristranske instance v Jugoslaviji bi morali
šele ustanoviti. Nad-republiško posredovanje se običajno sprevrže v arbitriranje
neke republike (ali več njih) v zadevah druge republike.80
V nadaljevanju odziva je poskušal Rupel argumentirano odgovoriti Ljubomirju Tadiću, od katerega se je razlikoval že v pojmovanju marksizma in socializma. Nacionalno vprašanje je preveč zapleteno, da bi ga lahko obravnavali
zgolj z marksističnega stališča, je trdil Rupel, dilema nacionalno ali razredno
je po njegovem mnenju napačna. Slovenska (ali katerakoli druga) nacionalna
identiteta v NOB in tudi kasneje ni bila vprašljiva. Jugoslavija je drugačna kot
Nemčija ali Italija, kjer so se kulturne razlike zmanjšale na račun političnega
centra (Prusija, Piemont). Tadić dojema razvoj od konfederacije k federaciji kot železni zakon zgodovine, je ugotavljal Rupel. Centralizacija naj bi imela
po Tadiću demokratski, decentralizacija pa protidemokratski značaj, kar naj
bi bila stara marksistična zabloda. Po Ruplovem mnenju Slovenci verjamejo v
SFRJ samo zato, ker so prepričani, da je SFRJ najboljši okvir za razvoj slovenske
narodne skupnosti. Slovenija je v ustavnem smislu država, je trdil Rupel, ima
več kot kulturno avtonomijo, in je prostovoljna članica federativne skupnosti.81
Z Ruplovim odgovorom se je polemika šele pričela. Slovenski tednik Teleks
je si je razložil Dugin uredniški izbor s časom kislih kumaric. V spopadu z vročino na plaži še najbolj pridejo prav močne začimbe. Vprašanje "kdo neti prepir
med Srbi in Slovenci" ne pušča dvoma o tem, ali prepir je ali ga ni, nejasno je le,
kdo ga neti. Potem ko so povzeli intervju in odzive, so pri Teleksu ugotavljali, da
je Dugino vprašanje obetalo preveč: odgovora noče biti. Morda bi kdo pomislil
tudi na jezikovne zagate. Za intervju se je Rupel z novinarko pogovarjal v srbščini, odgovor pa je napisal v slovenščini in so ga za Dugo prevedli. Mogoče je imel
prav Ljubomir Tadić, ko je trdil, da se Slovenci in Srbi prepirajo zaradi plotov.82
Polemika med Tadićem in Ruplom je pripeljala tudi do polemike med beograjsko revijo Duga in zagrebško revijo Danas. Zagrebška revija Danas, ki jo
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je izdajala Vjesnikova medijska hiša, je prav tako izpostavila senzacionalističen
značaj intervjuja. Pri reviji Danas so se najbolj posvetili Ruplovemu in Tadićevemu dojemanju jugoslovanske federacije. Komentator Gojko Marinković je
kritično besedo namenil predvsem Tadićevim tezam. Strinjal se je, da je Srbija
zaradi dveh pokrajin drugačna kot ostale republike. Po drugi strani pa je edina
republika, ki ima v federaciji kar tri glasove. Tadić je trdil, da izhaja iz razrednih
izhodišč. Bi se v Jugoslaviji res kaj bistvenega spremenilo v razrednem smislu,
če pokrajine več ne bi imele svojega glasu v federaciji? Marinković je menil, da
je Jugoslavija po ustavi poleg skupnosti enakopravnih narodov tudi skupnost
skupnega dela. Zahteve Srbije, da bi bila enakopravna ostalim republikam, so
po njegovem mnenju povsem legitimne, vendar se v tem primeru ne bi spremenilo nič bistvenega – tri oligarhije bi zgolj zamenjali z eno. Po Marinkovićevem
mnenju je licemerno imeti sam sebe za marksista, pa vendar govoriti z jezikom
pragmatizma. Licemerno je tudi zagovarjati razvoj samoupravljanja, v resnici
pa zahtevati močno državo ali kritizirati birokracijo, da je razredno podredila
nacionalnemu, v resnici pa ostajati na pozicijah nacionalnega. Kdo neti prepir
med Srbi in Slovenci? Nihče, si je odgovoril Marinković. Rupel je Slovenec, Tadić
je Srb, "pa nisu valjda oni srpski i slovenski narod."83
V Dugi se je ponovno oglasil Ljubomir Tadić, ki je v osnovi ponovil svoje
teze o "antidemokratski decentralizaciji" Jugoslavije z ustavo leta 1974 in omejeni suverenosti Srbije.84 Glavni urednik Duge Grujica Spasović je ugotavljal, da
se je polemika preselila v druge medije. Nedeljna Borba, ljubljanski Dnevnik,
Beograd 202, Teleks, Nedeljna Dalmacija, Politika in TV Beograd naj bi poročali korektno. Izjemo naj bi predstavljala dva medija: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, kjer je njihov dopisnik Viktor Meier85 pisal "budalaštine" o tem, kako
Slovenci več ne marajo prišlekov iz drugih republik, razen Albancev, ker delajo
dober sladoled, ter zagrebški Danas. Spasović je obtožil komentatorja Danasa
Gojka Marinkovića, izraža simpatije do Ruplovih stališč, podtika Tadiću izjave, ki jih ni izrekel, da je polemiko zreduciral na nestrinjanje nekaterih Srbov
s Ruplom in da je Dugi podtikal lansiranje novice o slovensko-srbskem sporu.
Marinković naj bi namigoval, da hoče Duga Slovence in Srbe spreti, v resnici pa
naj bi Duga počela ravno nasprotno. Objavili so 21 pisem na to temo, odzvali pa so se prebivalci vseh republik in pokrajin.86 Gojko Marinković je seveda
zavrnil obtožbe novinarskega kolega iz Beograda. Potožil je, da z revijo Duga že
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dolgo ni mogoče argumentirano polemizirati, ker naj bi imel ta medij "vedno
prav". Zatrdil je, da se je distanciral tako od Ruplovega kot od Tadićevega recepta za prihodnost Jugoslavije in da gre za posameznika, ki imata diametralno stališče in kot taka reprezentirata dva pola: vizijo unitarne, monolitne Jugoslavije
in vizijo krhke, konfederativne Jugoslavije.87
Vzporedno s polemiko o naravi federacije in nacionalizmu, ki se je razvila iz
odmevov na intervju, je vzplamtela polemika med Dimitrijem Ruplom in novinarko, ki ga je intervjuvala (Zdenko Aćin). Rupel je novinarki v prvi vrsti očital,
da ni upoštevala njegove avtorizacije. Pritoževal se je tudi nad krajšanjem njegovega odgovora, predvsem pa ga je razjezil napačen prevod njegovega odziva, ki
naj bi bil na mnogih mestih povsem napačen. Na primer: besedo "posilstvo" naj
bi prevedli v "nasilje".88 Zdenka Aćin je očitke, da je intervju delno falzificirala,
odločno zavrnila. Rupel naj bi po njenih navedbah izkoristil avtorizacijo za maličenje poteka intervjuja, izločil naj bi tudi njena vprašanja in komentarje, na kar
ni hotela pristati. O tem naj bi ga obvestila po telefonu, Rupel naj bi objavo potrdil. "Mislila sem, da sem se pogovarjala s poštenim intelektualcem," je zaključila
Zdenka Aćin, "vendar sem razočarano odkrila Dimitrija Rupla."89 Rupel z odgovorom ni bil zadovoljen. Pritožil se je častnemu razsodišču Društva slovenskih
novinarjev in komisiji Društva slovenskih pisateljev Slovenije za zaščito pisanja
in mišljenja. Oporekal je trditvam, da je po telefonu potrdil objavo intervjuja, trdil
je, da je zavrnil objavo stavkov, ki jih je prečrtal v avtorizaciji.90 Javni spor med
novinarko in Ruplom se je v rubriki Pisma bralcev nadaljeval še daleč v jesen.
Novinarka je Ruplu očitala, da vztrajno vara sebe in druge,91 Rupel se je pritoževal,
da ga "zaslepljena in zaripla" Zdenka Aćin zmerja, hkrati pa navaja lažne podatke.
Priznal je, da ima nje in njenih beograjskih prijateljev, ki mu pišejo sramotilna
pisma, dovolj. Predvsem ima sovraštva do Slovencev (od intervjuja v Dugi do znamenitega "memoranduma SANU").92 Osnutek memoranduma Srbske akademije
znanosti in umetnosti je v javnost prišel 24. septembra 1986, ko je beograjska
revija Većernje novosti objavila nekaj pasusov iz osnutka in srbsko akademijo
obtožila nacionalističnega šovinizma.93 Zdenka Aćin je v zadnjem odzivu ponovila očitke na Ruplov račun. Spraševala se je, kako lahko Rupel trdi, da "memorandum SANU" zaničuje Slovence, če pa besedilo ni bilo objavljeno.94
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Polemika Rupel – Tadić je dobila takšne razsežnosti, da je moralo reagirati tudi slovensko politično vodstvo. Predsednik predsedstva CK ZKS Slovenije
Milan Kučan je 7. septembra 1986 govoril na proslavi stote obletnice Predilnice
Litija. Pohvalil je dobre rezultate delovne organizacije in opozoril, da izhod iz
krize ne bo mogoč, če se bo ohranjalo vse gospodarske subjekte. Proslavo je
izkoristil za komentar polemike o sporih med Slovenci in Srbi. Vprašal se je,
kdo povzroča mednacionalne prepire. Delavci zagotovo ne, preveč so odrinjeni od možnosti, da bi bili to oni. Po njegovem mnenju je polemika spregledala
temeljno vprašanje: kako vzpostaviti razvito, duhovno in materialno bogato
družbo socialističnega samoupravljanja, ki bo v prihodnosti povezovalo jugoslovanska narode in narodnosti. Preteklost in zgodovina v prihodnosti ne bosta
imeli tako pomembne vloge, poleg tega naj bi vpleteni v polemiko pokazali,
da zgodovine ne poznajo dobro. Ni naključje, da je bila povsod po Jugoslaviji
tako dobro sprejeta knjiga Janka Pleterskega Narodi, Jugoslavija, revolucija, ki
je tudi dobila prestižno NIN-ovo nagrado Dimitrije Tucović. Senzacionalistične
polemike po Kučanovem mnenju onemogočajo identifikacijo pravih nevarnosti za skupno življenje: birokratski etatizem, ki omogoča, da se na jugoslovanskem prostoru spopadajo "združenim delavcem odtujeni nacionalni kapitali kot zaščitniki svojega združenega dela."95 Očitno je septembra 1986 Milan
Kučan (vsaj v javnosti) ostajal v okvirih uveljavljenih tez v ZKJ, po katerih je bil
nacionalizem kot napačna zavest v trdni zvezi z vprašanem družbene lastnine.
V razmerah jugoslovanske socialistične ureditve naj bi se pravi razredni konflikt odvijal med "interesi delavskega razreda" in "birokratsko-tehnokratskimi
interesi". V tem okviru razlage nacionalizma je bilo dovolj prostora za razlike
med zagovorniki večjega poenotenja države (Srbija) in zagovorniki povečanja
pristojnosti federalnim enotam (Slovenija).96 Kučan je v tem kontekstu svaril
pred nevarnostjo, da bi pozitivnim prizadevanjem za samoupravno integracijo države očitali unitarizem, in obratno, da bi izenačevali uveljavljanje nacionalnih oziroma republiških interesov z nacionalizmom. Svoboda narodov ni
nasprotje sožitja, ampak njegov pogoj. Igračkanje z etiketami vsemu narodu
je neodgovorno. Polemike ne odražajo razpoloženja Slovencev do Srbov, je bil
prepričan Kučan, ampak praksa bratstva in enotnosti. Kljub temu bi morali po
njegovem mnenju Slovenci razmisliti, zakaj jih drugi v Jugoslaviji vidijo tako
enostransko: "To je naša domovina. V njej živimo skupaj z drugimi narodi in
narodnostmi. Zato ne more biti narejena zgolj po naši podobi, toda tudi ne
more biti takšna, da se v njej naša lastna podoba okrni ali popolnoma izgubi."
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Na koncu je Kučan izrazil prepričanje, da bodo Srbi in Slovenci skupaj z drugimi utrjevali jugoslovansko skupnost na ustavnih načelih.97

Zaključek
Prva ugotovitev, ki jo lahko utemeljimo na osnovi analize obeh primerov, je, da
je imela Ruplova afera veliko večji odziv v jugoslovanski javnosti kot Mastnakov
proces. Bi lahko to pomenilo, da sta bila nacionalizem in federacija bolj "vroči"
temi kot vprašanje civilne družbe in svobode govora? Za oba primera je izrednega pomena jugoslovanski kontekst. Primera vključujeta jugoslovanski kontekst
na drugačen način. Mastnakov primer je usmerjen v pravno in demokratično
legitimnost, Ruplov pa v nacionalno vprašanje v okviru jugoslovanske države.
Mastnak operira tudi s pojmom nacionalnega, Rupel razvija svoje argumente v
okviru paradigme demokratizacije in civilne družbe. Poleg upoštevanja pravic
posameznika bi morali v Jugoslaviji po Ruplu upoštevati tudi pravice narodov.
Afera Rupel je bila mogoča samo zaradi obstoja vsejugoslovanske javnosti,
afera Mastnak (in njen konec) pa je bila mogoča zgolj v poznem sistemu jugoslovanske federacije. To odpira vprašanje razmejitve slovenske in jugoslovanske javnosti – lahko govorimo o eni, jugoslovanski javnosti ali o slovenski in
jugoslovanski javnosti kot nekakšnem podaljšku? Lahko ločimo obe javnosti?
In obratno, si lahko predstavljamo slovensko javnost brez jugoslovanske? Na
mestu je tudi vprašanje fokusa javnosti. Slovenske revije so bile tudi tematsko
usmerjene v Slovenijo (bile so slovenske tudi po vsebini), jugoslovanske teme
so obravnavali bodisi z vidika Slovenije, bodisi kot nekakšno vmesno cono
med domačo in zunanjo politiko. Revije kot Danas in Duga pa so nastopale
kot jugoslovanski časopisi za jugoslovanski medijski trg, čeprav jih je opredeljevalo tudi okolje republik, v katerih so jih izdajali. Jugoslovanske javnosti po
svoji strukturi niso bile enake, prav tako niso bile jasno razločene kot javnosti
posameznih republik in pokrajin, predvsem pa so imele do simbolnega centra
države različna razmerja. Problematiko nacionalizma oziroma nacionalnega
vprašanja lahko opredelimo kot ključno. V tistem trenutku so se vsi vpleteni v
polemiko otepali etikete nacionalizma, čeprav je bila interpretacija nacionalnega vprašanja v središču njihove agende. V primeru polemike okoli Ruplovega
intervjuja lahko opazimo, da so vsi udeleženci v polemiki zavračali poistovetenje dejanj posameznikov s celotnim narodom, vsi so trdili da se zavzemajo za
demokracijo in vsi so zagovarjali pravno državo in pravičnost v Jugoslaviji.

97

Milan Kučan, "Kaj hitro bomo lahko ugotovili, kdo je zainteresiran, da se prepirajo Srbi in Slovenci",
Delo, 8. 9. 1986, št. 209, str. 6.

949

M. Zajc: Poletni aferi kritičnih misli

Kaj nam povedo polemiki z vidika intelektualca kot političnega/družbenega akterja? Kakšna intelektualca sta bila Rupel in Mastnak leta 1986? Težko bi ju
umestili v eno od kategorij, ki smo jih opredelili zgoraj. Mogoče lahko s pomočjo omenjene teorije ujamemo njuno prehajanje v različne moduse (vloge). Po
teoriji Zygmunta Baumana lahko oba akterja vsekakor opredelimo kot postmoderna interpreta. Politične moči v tem trenutku nista imela, vendar so imele
njune interpretacije v obravnavanem zgodovinskem trenutku veliko prostora v
javnosti. Po drugi strani lahko opazimo močno tendenco, da bi postala intelektualna "legislatorja". Tomaž Mastnak je bil vključen v delovanje ZSMS, njegove
teze so imele že v obravnavanem obdobju veliko teže pri politikah slovenske
mladinske organizacije, v obdobju transformacije ZSMS v liberalno stranko
(leto 1989) pa je Mastnak predstavljal skupaj s Slavojem Žižkom intelektualno
hrbtenico organizacije z močnim "legislatorskim" nabojem. Dimitrij Rupel je
bil leta 1987 odgovorni urednik Nove revije, ki je izdala Prispevke za slovenski
nacionalni program in bil za to tudi sankcioniran. Leta 1989 je bil eden izmed
ustanoviteljev Slovenske demokratske zveze, po volitvah 1990 pa je postal slovenski zunanji minister. Medtem ko so se Mastnakovi izleti na področje intelektualnega "legislatorstva" v slovenskem prostoru zaključili v letu 1990, se
je takrat Ruplovo "legislatorstvo" šele pričelo. Umestitev Mastnaka in Rupla v
Gramscijevo shemo je še bolj kompleksna. Rupel v nekaterih ozirih ustreza tradicionalnemu intelektualcu: gotovo je ustvarjal in diseminiral "visoko kulturo"
širši javnosti, sam sebe je dojemal kot avtonomnega in neodvisnega od vladajočega razreda – toda, ali je zastopal interese takratnega vladajočega razreda?
V glavnem ne, čeprav so se nekatera Ruplova izhodišča skladala z usmeritvami slovenskega vodstva (npr. nasprotovanje poenotenju Jugoslavije). Bi lahko
opredelili Mastnaka kot organskega intelektualca? Odvisno od tega, kako opredelimo "razred". Zdi se, da je bil Mastnak organsko navezan predvsem na okolje ZSMS, v tem okolju se je socializiral kot kritični marksistični intelektualec.
To okolje je prav gotovo razvijalo kritično zavest o svojem položaju v okviru
lastnih oblik mišljenja in aktivnosti. Po drugi strani je Mastnak zagovarjal avtonomnost posameznika v odnosu do oblasti, kar ga približa tradicionalnemu
intelektualcu.
Na mestu je vprašanje, v kolikšni meri lahko prevedemo Maleševićevo
shemo na slovensko situacijo. Maleševićeva razlaga transformacije nekdanjih
jugoslovanskih intelektualcev je seveda lahko samo shematska. Zanimivo (in
za zgodovino intelektualcev v Sloveniji ne nepomembno) je, da je Malešević ob
strani pustil pomembno kategorijo. Liberalni intelektualci, ki so zagovarjali človekove pravice, pluralizem, pravno državo in podobne ideje, naj bi bili v Jugo-
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slaviji redki. Dokazov za to trditev Malešević ni priložil.98 Historično-empirični
del prispevka dokazuje, da je bil diskurz človekovih pravic in pluralizma leta
1986 v Sloveniji močno prisoten in da ga je v tem obdobju že uporabljala večina
vpletenih akterjev: od kritičnih intelektualcev in uglednih novinarjev do vodilnih politikov. Njegova tipologija treh skupin jugoslovanskih intelektualcev pa
se v veliki meri sklada s tipologijo slovenskih intelektualcev v osemdesetih, ki jo
je pred leti predlagal pisec teh vrstic. V raziskavi o slovenskem jugoslovanstvu
je slovenske intelektualce iz metodoloških razlogov razdelil na tri kategorije:
"režimski" (npr. vplivni intelektualci starejše generacije, ki so aktivni v ZKS in
imajo politične funkcije), "disidentski" (npr. Nova revija, srednja generacija) in
"levo-liberalni" (npr. Mladina, del ZSMS, mlajša generacija).99 Ne glede na to,
da Maleševićeve sheme ne moremo preprosto aplicirati na slovensko situacijo, je vprašanje prehoda iz "organskih legislatorjev" v "organicistične interprete" aktualno tudi v slovenskem primeru, predvsem v kontekstu transformacije
intelektualcev, ki so bili aktivni člani ZK, v interprete organicističnega slovenskega nacionalizma. A ta relevantna in zanimiva problematika presega ambicije
tega prispevka.

Marko Zajc
THE TWO SUMMER SCANDALS OF CRITICAL THOUGHT
Tomaž Mastnak and Dimitrij Rupel, Slovenian critical intellectuals
between the Yugoslav and Slovenian public in 1986

SUMMARY
The purpose of the present contribution is to carry out a historical analysis of
the role, significance, and position of the critical Slovenian intellectuals in the
Yugoslav and Slovenian public in the last decade of Socialist Yugoslavia (more
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Malešević, "From 'Organic' Legislators to 'Organicistic' Interpreters", str. 68.
Zajc, "Samoumeščanje slovenskih intelektualcev", str. 770; Marko Zajc, "Slovenian Intellectuals and
Yugoslavism in the 1980s : propositions, theses, questions", Südosteuropäische Hefte 4, št. 1, (2015), str.
46–65; Marko Zajc, "Slovenski intelektualci in jugoslovanstvo v osemdesetih letih. Izhodišča in teze",
v: Slovenija v Jugoslaviji, ur. Zdenko Čepič (Ljubljana, 2015), str. 256.
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precisely, in 1986). The central focus is on the intellectuals Tomaž Mastnak and
Dimitrij Rupel and their standpoints in the context of the relations between the
Slovenian and Yugoslav public. For our analysis, the contents published by the
media are more important than the decision-making processes in the political
forums that we can follow in the relevant archival sources. We are interested in
the political history of the public rather than in the history of politics as a decision-making process in the circles that wield political power. The critical theories of Zygmunt Bauman, Antonio Gramsci, and Siniša Malešević serve as the
foundations for comprehending the role of the critical Slovenian intellectuals
in the final years of Socialist Yugoslavia. This part is followed by an in-depth
historical analysis of two media scandals in the Slovenian and Yugoslav public.
In the case of Tomaž Mastnak, we are referring to the judicial restriction of social critique; while in the case of Rupel, we have in mind the severe reactions
to his interview. The Yugoslav context is crucial for both examples. Mastnak's
case focuses on legal and democratic legitimacy; while Rupel's example is
related to the national question in the context of the Yugoslav state. Mastnak
also operates with the concept of the national, while Rupel develops his arguments within the paradigm of democratisation and civil society. According to
Rupel, apart from observing the rights of individuals, the rights of the nations
in Yugoslavia needed to be taken into account as well. The affair that involved
Rupel was only possible due to the existence of the all-Yugoslav public; while
Mastnak's case (and its resolution) could only take place in the late system of
the Yugoslav federation. Dimitrij Rupel and Tomaž Mastnak hardly fit into any
of the categories of intellectuals as defined by the aforementioned theoreticians. According to Zygmunt Bauman's theory, both actors can undoubtedly
be defined as post-modern interpreters. At the time in question, they did not
possess any political power, yet in the relevant historical moment, their interpretation made a significant public impact. On the other hand, we can notice
their strong tendency to become intellectual "legislators" as well as the fact that
periodically, they would indeed assume this role. The placement of Mastnak
and Rupel in Gramsci's scheme is even more complex, while Malešević's system
can barely be applied to the Slovenian situation. Nevertheless, the question of
the transition from "organic legislators" to "organicist interpreters" is also applicable in the Slovenian case – particularly in the context of the transformation
of the intellectuals who had been active members of the League of Communists
into the interpreters of organicist Slovenian nationalism. However, this relevant and intriguing topic exceeds the ambitions of the present contribution.
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Izvleček:

Članek je osredotočen na renesančno literarno pravljico, predvsem iz dela
Prijetne noči Giana Francesca Straparole, v katerem je objavljena tudi različica
pravljice o Pepelki, ki se ji avtorica v prispevku posebej posveti. Avtorica v
članku analizira, kakšne tehnike posnemanja družbene resničnosti uporabi
Straparola in kako se pri njem odraža renesančni epistem, osnovan na principih
podobnosti. Odslikavanje narave, ki ga najbolje ponazori metafora zrcala,
poudarja pomen vidnega in je vključevalo tudi mirabilis, ki ima etimološki
izvor v zrcaljenju. Avtorica razišče, kakšna je bila družbena funkcija pravljic
v renesančnih Benetkah in kako je bilo za ta namen uporabljeno čudesno. V
članku so vzpostavljene povezave s slovenskimi ljudskimi pravljicami in tudi s
starejšimi različicami obravnavanih primerov.

Ključne besede:

pravljica, mirabilis, renesansa, Giovan Francesco Straparola, čudesno, mimezis
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Uvod1
Pravljice so danes eno od najmočnejših vzgojno-izobraževalnih orodij za otroke z vpeljavo vprašanj takšne vrste, kot se jih bo človek z njimi srečal v odrasli
dobi, in z rešitvami, ki so plastično predstavljene s primeri, ki jih otrok razume
in z identifikacijskimi točkami za otroka. V tem smislu pravljice odločilno gradijo etično zavest in predstave o tem, kaj je prav in kaj je narobe. Psihološko
pomembnost pravljic za izobraževanje otrok, podporo in osvoboditev čustev
je preučil psiholog Bruno Bettelheim.2 Bettelheim, ki se je osredotočil na rabe
čudežnega v smislu psiholoških vplivov, je tako leta 1976 prispeval eno prvih
raziskav o funkcijah, ki jih imajo pravljice za njihove sprejemnike. Toda pravljice niso bile od nekdaj mišljena za otroke ali pa zgolj za otroke. Danes verjetno najbolj znana zbirka pravljic, ki sta jo v sedmih izdajah izdala brata Grimm
(1812–1857), ni bila mišljena le za otroke, kar priča že njen naslov (Kinderund Hausmärchen – Otroške in hišne pravljice). Relevantne raziskave so bile
izvedene glede strukture pravljic. Ruski formalist Vladimir Propp je bil pionir s
svojo formalno analizo "čudežnih pravljic" (1928), pri katerih se je osredotočil
na funkcije likov, okoli katerih je zgrajena zgodba. Spoznal je, da so po shemi, ki
jo je prepoznal, lahko zgrajene tudi druge pravljice, ki pa niso čudežne, zato je
predlagal, da bi se termin "čudežna" zamenjal z drugim. Če bi kategorijo pravljic,
ki jim sicer ustreza izraz "čudežna" (in se podrejajo shemi s sedmimi osebami),
opredelili z zgodovinskega stališča, bi si zaslužila starodaven izraz "mitična pravljica". Propp je namreč skozi raziskavo potrdil, da ima vrsta starodavnih mitov
enako strukturo kot pravljice, zato je sklenil: "Očitno je to področje, iz katerega
izhaja pravljica."3 Izraz pravljica ima v različnih jezikih različne izvore. Angleški izraz fairy tales se nanaša na zgodbe o vilah in tako poudarja prisotnost vil,
preprosto zato, ker so bile te v devetnajstem stoletju v Angliji zelo popularne.4
Današnji pomen nemškega izraza Märchen je vezan na rabo pri bratih Grimm
in ne govori o vilah, temveč etimološko izhaja iz izraza Märlein, ki se je v petnajstem stoletju nanašal na kratko pripoved, največkrat v verzih, terminološko
pa izhaja iz izrazov mære, mær (zgodnje novejša in srednja visoka nemščina)
oz. māri, māre (stara visoka nemščina), ki pomeni poročilo, vest.).5 Literarna
veda razlikuje med ustno in umetno pravljico, Jack Zipes pa utemeljuje razliko

1
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Ta članek je nastal kot rezultat raziskave, opravljene v okviru projekta št. J6-1807: Družbene funkcije
pravljic, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
Bruno Bettelheim, Rabe čudežnega (Ljubljana: Studia Humanitatis, 1999).
Vladimir J. Propp, Morfologija pravljice (Ljubljana: Studia Humanitatis, 2005), str. 118, 119.
Ruth Bottigheimer, Fairy Godfather: Straparola, Venice, and the Fairy Tale Tradition (Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2002), str. 7 (dalje: Bottigheimer, Fairy Godfather).
Elmar Seebold in Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Berlin–Boston:
De Gruyter, 2011), str. 601.
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med "ljudsko čudežno pravljico" (angl. wonder folk tale) in "literarno pravljico"
(angl. literary fairy tale).6 Kot navaja Zipes, renesančni pisatelji in pripovedovalci pričnejo vzpostavljati določen tip pripovedovanja, ki se razlikuje od pripovedovanja nasploh in ga stroka imenuje ustna čudežna pravljica, medtem ko
ločena vrsta postane literarni žanr v poznem sedemnajstem stoletju v Franciji.7 A bistveno sta prispevala k temu žanru Giovan Francesco Straparola, ki je v
letih 1551 in 1553 objavil zbirko pravljic pod naslovom Prijetne noči (Piacevoli
Notti), ki velja za prvo zbirko pravljic v Evropi, in Giambattista Basile. Med letoma 1634 in 1636 je bila posthumno objavljena Basilova zbirka pravljic Lo cunto
de li cunti (Zgodba o zgodbah). Francoske literarne pravljice, ki jim je pisateljica
pravljic Mme Marie-Catherine d'Aulnoy nadela izraz "contes de fee", so se konvencionalizirale in institucionalizirale zlasti v salonih sedemnajstega stoletja.
Nastale so iz literarnih zabav in salonskih iger.8
Številne pravljice so se pojavljale v različnih kulturnih okoliščinah že pred
konvencionalizacijo žanra. Jack Zipes povezuje utrditev literarnih pravljic kot
žanra z razširjanjem civilizacijskega procesa v Evropi. Pojav literarne pravljice
kot krajše zgodbe umesti Zipes v Firence štirinajstega stoletja, kar je vodilo v
različne zbirke zgodb, ki so jih imenovali novelle v italijanščini in latinščini, pod
vplivom Boccaccievega Dekamerona. Novella, lahko imenovana tudi conto, je
bila kratka zgodba, ki je bila zavezana principu enotnosti časa in dogajanja ter
jasni narativni zasnovi. Osredotočene so bile na presenetljive dogodke vsakdanjega življenja, navaja Zipes, in so bile namenjene zabavi ter poučevanju svojih
bralcev. Nanje so vplivale ustne čudežne pravljice, pravljice, fabliaux, viteške
romance, epska poezija in bajke oz. basni.9 Mnoge znane pravljice imajo sorodnosti z antičnimi zgodbami. Tudi zgodba o Pepelki ima svojo različico v egipčansko-grški antični kulturi. Raziskovalci niso enotni glede tega, ali so pravljice
primarno izhajale iz ustnega izročila, kar je povezano tudi z vprašanjem, kateri
družbeni sloj jih je primarno proizvajal. Zipes razlaga, da so s tem, ko je bilo vse
več čudežnih pravljic zapisanih v petnajstem, šestnajstem in sedemnajstem stoletju, pričele vzpostavljati lastne konvencije, motive, topoi, značaje in zaplete,
ki so v veliki meri temeljili na tistih iz ustne tradicije, vendar so bili spremenjeni
tako, da so naslavljali bralno občinstvo, ki je izhajalo iz aristokracije in srednje-
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9

Jack Zipes, The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre (Princeton–Oxford:
Princeton University Press, 2013), str. 2 (dalje: Zipes, The Irresistible Fairy Tale).
Jack Zipes, "Introduction", v: Jack Zipes, The Great Fairy Tale Tradition: from Straparola and Basile to
Brothers Grimm (New York–London: W. W. Norton & Company, 2001), str. xii.
Jack Zipes, "Cross-Cultural Connections and the Contamination of the Classical Fairy Tale", v: Jack
Zipes, The Great Fairy Tale Tradition: from Straparola and Basile to Brothers Grimm (New York–
London: W. W. Norton & Company, 2001), str. 859.
Jack Zipes, Fairy Tales and the Art of Subversion (New York: Routledge, 2011), str. 12 (dalje: Zipes,
Fairy Tales and the Art of Subversion).
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ga razreda. Čeprav so bili kmetje izključeni iz formacije te literarne tradicije, so
bili v tem času njihova snov, ton, stil in verovanja vključeni v novi žanr – tako
trdi Zipes.10 Po navedbah Jacka Zipesa je bil Straparola prvi evropski pisatelj, ki
je priredil številne zgodbe iz ustne tradicije in je ustvaril približno štirinajst literarnih pravljic v svoji zbirki štiriinsedemdesetih novellae (Prijetne noči).11
Angleščina pozna razlikovanje med ljudskimi pravljicami (angl. folk tales)
in pravljicami (angl. fairy tales). Zipes ugotavlja, da sta bila odnos in evolucija
ljudske pravljice, ki pravzaprav pomeni ustno pravljico, in pravljico, ki je literarna, zapletena. Ljudske čudežne pravljice izhajajo iz ustnih tradicij, literarne
pravljice pa iz ustnih tradicij, posredovanih prek rokopisov in tiskanih medijev,
navaja Zipes, ki nadalje ugovarja tistim, ki poudarjajo dihotomijo med tiskanim
in ustnim, najprej Ruth Bottigheimer.12 Po njegovem mnenju ustne in literarne pravljice skupaj tvorijo velik in kompleksen žanr, saj so zapleteno odvisne
druga od druge.13
Pri nanašanju na renesančne pravljice je problematičen angleški izraz fairy
tales, saj se vile v njih redko pojavljajo; kakor tudi ni primeren za katere kasnejše pravljice, zato Ruth Bottigheimer raje govori kar o zgodbah (angl. stories,
tales, plots).14 Slovenski izraz pravljica s tega vidika ni tako problematičen, vendar očitno poudarja moment pripovedovanja kot ključen. Angleški izraz story
(zgodba) pravljico poveže s starim francoskim izrazom estoire, estorie, ki je v
dvanajstem stoletju pomenil zgodbo ali kroniko, zgodovino, ki pa je izšel iz
latinskega izraza historia, ki je pomenil naracijo o preteklih dogodkih oz. zgodbo. Pravljice so torej onstran okvira literarnega žanra povezane z zgodovino že
po samem etimološkem izvoru besede, ki jo označuje.
Zgodovinarja Roberta Darntona so pravljice zanimale kot zgodovinski
dokumenti.15 Vendar Darnton piše o t. i. ljudskih pravljicah iz osemnajstega stoletja, kar je onstran časovnega okvira, ki ga preučujem v tem članku. In sicer
Darntona zanima zgodovina navadnega človeka. Pri tem zgodovinar, ugotavlja
Darnton, trči na veliko težavo, saj se zdi, da je miselni svet nerazsvetljenih v
razsvetljenstvu za vselej izgubljen,16 kajti dokumente, ki jih preučujejo zgodovinarji, so napisali tisti, ki so bili pismeni in to niso bili predstavniki "navadne-

10

11

12
13
14
15

16

Jack Zipes, When Dreams Come True. Classical Fairy Tales and Their Tradition (New York–London:
Routledge, 2007), str. 3 (dalje: Zipes, When Dreams Come True).
Zipes, Fairy Tales and the Art of Subversion, str. 13. Ruth Bottigheimer jih našteje trinajst (Bottigheimer,
Fairy Godfather, str. 1).
Ruth Bottigheimer, Fairy Tales. A New History (Albany: State University of New York, 2009).
Zipes, The Irresistible Fairy Tale, str. 2, 3.
Bottigheimer, Fairy Godfather, str. 7.
Robert Darnton, Veliki pokol mačk in druge epizode francoske kulturne zgodovine (Ljubljana: Studia
humanitatis, 1999), str. 20 (dalje: Darnton, Veliki pokol mačk).
Darnton, Veliki pokol mačk, str. 15.
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ga" prebivalstva. Ravno zato Darntona zanimajo ljudske pravljice, specifično
pozornost nameni tistim, ki so jih v Franciji zbrali folkloristi iz ustnih virov.
Folkloristi primerjajo pravljice glede na standardizirano shemo tipov pravljic,
ki sta jo razvila Antti Aarne in Stith Thompson, pri tem pa preučujejo priložnost pripovedovanja, ozadje pripovedovalca in stopnjo kontaminacije s pisnimi viri. Darntona zanimajo pravljice iz ustne tradicije, ki se niso dosti navzele
kulture tiska in se tudi razlikujejo od pisnih virov.17 Kot zgodovinarju mu je pri
preučevanju zgodovine mentalitet ali kulturne zgodovine, konkretno načinov
mišljenja v Franciji osemnajstega stoletja, poleg folkloristike služila tudi antropologija, ki poskuša odkriti "način, kako pripovedovalec preoblikuje prevzeto
temo glede na svoje občinstvo, pri čemer se skozi univerzalnost toposa prikaže
specifika časa in kraja."18
Glede vprašanja, kako je tisti, ki jih je podajal, pravljice prilagajal občinstvu,
je odgovor pri Straparoli zanimiv. Vemo, da je bil Straparola sam tudi pripovedovalec – to ne nazadnje priča že njegov priimek, skovanka, ki pomeni nekoga,
ki veliko govori. Njegov čas je bil že čas tiska. V Benetkah je bilo več tiskarjev
in trgovcev s knjigami. Zato se je načrtovana objava, kot je bila Straparolova,
lahko obetala kot dober posel. Bottigheimer verjame, da je bil Straparola motiviran vsaj z dveh vidikov – obetal si je zaslužek, zlasti po tem, ko je umrl njegov patron in je izgubil zaposlitev,19 in slavo oz. ugled.20 Zato je zgodbe prilagajal predvidenemu občinstvu. Svojim bralcem je ponujal fantazijo o družbeni
mobilnosti navzgor prek medrazredne poroke, ki pa je bila v rigidnem kastnem
sistemu Beneške republike dejansko nezamisljiva, saj je bilo medstanovsko
poročanje celo prepovedano.21 Straparola je tako s svojimi Prijetnimi nočmi
posredoval optimizem in spodbujal sanje o boljši družbeni resničnosti.

Straparola, družbeno-zgodovinski kontekst in funkcija zgodb
o stanovskem vzponu
Pravljice o Pepelki pri Straparoli ne najdemo v takšni različici, ki bi jo kot Pepelko danes prepoznalo bralstvo, kar je zlasti po zapostavljanju mačehe in izgubljenem čevlju. Toda angleška folkloristka Marian Roalfe Cox, ki je leta 1893

17
18
19
20

21

Prav tam, str. 23, 24.
Prav tam, str. 22.
Bottigheimer, Fairy Godfather, str. 77.
Bottigheimer, Fairy Godfather, str. 87. Bottigheimer predvideva, kako je Straparola načrtoval objavo
(Bottigheimer, Fairy Godfather, str. 88–90).
Suzanne Magnanini, Fairy-Tale Science: Monstrous Generation in the Tales of Straparola and Basile
(Toronto–Buffalo–London: University of Toronto Press, 2008), str. 27, 93–116 (dalje: Magnanini,
Fairy-Tale Science).
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tristo petinštirideset evidentiranih različic te pravljice razporedila v tri oz. pet
tipov,22 je pravljico "Doralice", ki jo je zapisal Straparola, umestila med tip B
pravljice o Pepelki, ki predstavlja nenaravnega očeta in beg junakinje. Roalfe
Cox pregleda skupne dogodke oz. situacije pri vseh petih tipih in tudi pravljica
o Tebaldu si deli več teh; na primer napačna nevesta, prepoznavni znak, beg
junakinje in srečna poroka. Kot najstarejšo različico pravljice o Pepelki (tipa D)
Rolfe Cox evidentira zgodbo francoskega renesančnega satirika Bonaventure
des Périersa z naslovom "O mladi deklici z vzdevkom Oslovska koža in kako se
je poročila s pomočjo malih mravljic" iz leta 1544.23 V času raziskovanja Roalfe
Cox zahodna folkloristična stroka še ni poznala kitajske različice, zapisane v
devetem stoletju, ki je bila v zadnjih desetletjih deležna precejšnje raziskovalne pozornosti, pa tudi ni povezala sodobnejših različic o Pepelki z antičnimi
zgodbami, ki vsebujejo številne elemente pravljice o Pepelki. Slovenska ljudska
pravljica z naslovom "Zvezda na čelu" je podobna pravljici "Doralice", vendar je
Straparolova različica okrutnejša. Prepoznavni znak v slovenski ljudski pravljici
ni prstan, temveč zvezda na čelu. "Zvezda na čelu" vsebuje še več drugih motivov, ki jo bolj kot "Doralice" približajo pravljici o Pepelki, kot so to tri posebne
obleke in pomoč živali.24
Italijanska mesta se v petnajstem in šestnajstem stoletju razvijajo kot močni
trgovski centri, s tem pa se tudi pismenost poveča. V sto letih se z izumom tiska
tiskane publikacije zelo razširijo. Benetke predstavljajo enega pomembnih centrov tiskane kulture. Giovan Francesco Straparola se leta 1508 iz mesta Caravaggio (kjer je bil rojen leta 1480) preseli v Benetke (tam umre leta 1557). Zgodbe, ki jih je objavil pod naslovom Prijetne noči, so v italijanskih mestih postale

22

23

24

Marian Roalfe Cox po posvetu s svetom folklornega društva razdeli pravljice o Pepelki na tri osnovne
tipe (A–C), pri čemer tipa B in C kažeta razlikovanje v svojevrstnih dogodkih, ostalo je enako tipu
A: A) Pepelka – trpinčena junakinja, prepoznanje prek sredstva čevlja; B) Mačja koža – nenaravni
oče, beg junakinje; C) Cap o' Rushes – sodba kralja Leara, izgnana junakinja. Pod tip D) kot nedoločljivo je opredelila tiste inačice, pri katerih ne gre za dogodke, ki bi sodili v tipe A–C. Pod tip E) je
Roalfe Cox uvrstila junaške pravljice, ki so jim skupni dogodki iz inačic Pepelk (Marian Roalfe Cox,
Cinderella. Three Hundred and Forty-Five Variants (London: Folklore Society, David Nutt, 1893), str.
xxvii). Zbrane različice izhajajo iz Evrope, Azije, Afrike in Amerike (Brazilije, Čila in otočja Zahodne
Indije). Zabeleženih različic pravljice o Pepelki, ki so bile evidentirane že samo do konca devetnajstega stoletja, je dejansko še bistveno več. Na primer samo v slovenskem prostoru, ki ga Roalfe Cox sploh
ne evidentira (evidentira različice Matije Valjavca, a Valjavec je zbral zlasti varaždinske pravljice), je
zgolj v Štrekljevi zapuščini zbranih pet različic iz druge polovice devetnajstega stoletja – Štrekljeva
zapuščina je objavljena v: Monika Kropej, Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih
pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine, Ljubljana: ZRC SAZU, 1995, str. 171–277.
To letnico navaja Roalfe Cox, str. xxxiii. To je obenem verjetna letnica njegove smrti (ali 1543). Če
letnica drži, potem ta različica predstavlja najstarejšo zabeleženo evropsko različico (če ne upoštevamo grškega zapisa egiptovske pravljice). Sicer je pravljica dostopna kot zgodba pod številko 129 v
posthumni objavi iz leta 1558 (des Périers), ki je kasnejša kot Straparolova objava (1551, 1553).
Zgodbo je povedal Tone Boh iz Podgorice pri Grosupljem leta 1949, zapisal jo je Milko Matičetov.
Anja Štefan (ur.), Tristo zajcev. Najlepše ljudske pravljice iz zapuščine Milka Matičetovega (Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2019), str. 150–156.
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poznane po pripovedovanju potujočega pripovedovalca. Delo ima postavljen
narativni okvir, ki se najprej nanaša na Milano, glavno mesto Lombardije, kjer
bi moral Ottaviano Maria Sforza postati suveren države, vendar pobegne z dragulji, denarjem in svojo ovdovelo hčerjo Lukrecijo v Benetke, kjer se vselita v
čudovito palačo na otoku Murano. Kot je bila navajena biti obdana z damami
na dvoru, je princesa Lukrecija tu v službo sprejela deset dam, v družbo katerih
so prišli številni ugledni možje. Postalo je običajno, da se je imenitna družba
zbirala v palači in je princeso zabavala s plesi, zabavnim razgovorom, glasbo
ter pesmimi. Dame so dobile nalogo pripovedovanja zgodb, po kateri so družbi
zastavile uganko.25
Pri tem narativnem okviru je zanimivo, kako Straparola upravlja med
dejansko družbeno resničnostjo, ki jo izpričuje in kot jo poznamo, ter izmišljenim. Ottaviano Maria Sforza (1477–1541?) je bil resnična osebnost iz družine
Sforza, ki je vladala Milanu. Bil je zadnji, nezakonski sin vojvode Galeazza Sforze (1449–1476), ki se je rodil po očetovi smrti in ni imel zakonite pravice biti
dedič vojvodstva Milana, a Straparola ga opisuje kot vojvodo. Po očetovi smrti
je vojvodstvo prevzel njegov prvi zakonski otrok, Gian Galeazzo (1469–1494),
ki pa je bil tedaj še otrok, zato je vladavino v njegovem imenu skušala voditi
Galeazzova vdova, vendar je oblast kmalu uzurpiral Galleazov brat, Ludovico
il Moro (1451–1508), ki je, kot zanimivost, zaposlil Leonarda da Vincija. Ko je
Ludovico umrl, je bil zakoniti naslednik po Galeazzu, Gian Galeazzo, že dolgo
pokojen, zato so vojvodino obvladale tuje sile, najprej francoske, potem habsburške. Tako drži, kar navaja Straparola, da so bili, ko se je Ottaviano Maria Sforza zatekel v Benetke, v Milanu težki in nestabilni časi, polni razprtij, a dejansko,
česar Straparola ne napiše, je prišlo do sporov za prevzem vladavine, zato pa ni
verjetno, da Ottaviano Maria Sforza ni želel prevzeti legitimne oblasti. Ottaviano Maria je postal škof v mestu Lodi leta 1497, 30 km jugovzhodno od Milana
in 25 km od Caravaggia. Nato pa se po nezadovoljstvu ljudstva z njegovo službo
vrne v civilno življenje leta 1533 ter leta 1535 na hitro zapusti Lodi, ko je škofija
vrnjena Svetemu rimskemu cesarstvu. Straparola omenja, da je Ottaviano Maria
prišel iz Lodija, toda po njegovih navedbah zato, ker so ga sorodniki, ki so ga
iskali, tam odkrili. Z vidika povezanosti z zgodovinsko resničnostjo je zanimiv
tudi lik Lukrecije. Zgodovinska oseba Lukrecija ni bila zakonska hči Ottaviana Marie. Obstajala pa je Lukrecija (Lucrezia) Gonzaga, ki jo je učil italijanski
pripovedovalec Matteo Bandello in ki je vodila skladanje in recitiranje zgodb
v Mantovi. V času, ko je Straparola pisal Prijetne noči, je bila Lukrecija Gonzaga vdova. S tem ko je vključil Lukrecijo Gonzago, ki je vodila pripovedovanje

25

Giovanni Francesco Straparola, The Facetious Nights of Straparola (Milton Keynes: Dodo Press, 1901),
str. 1–4 (dale: Straparola, The Facetious Nights).
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zgodb v njegovem narativnem okviru, je priklical briljantni dvor Mantove, ki bi
ga kot takšnega visoko situirani bralci Straparole tudi prepoznali.26
Z izborom otoka Murano, kjer so bile v letu 1549 številne palače, kjer so se
lahko zbirali pripovedovalci zgodb, je Straparola ponovil izbiro Giovannija Sercambija, ki je sem prav tako postavil pripovedovalce v svojih Novellae.27 Straparola podaja občutje beneške renesanse; opisuje veličastne hodnike, sijajne lože,
marmornato stopnišče, balkon nad morjem z izjemnim razgledom, palača ima
prijetne vrtove s smejočimi se rožami in bogatim sadjem ter cvetoče dišave.28
Način, kako opisuje zbiranja, zveni kot nostalgično spominjanje in hrepenenje, ocenjuje Bottigheimer.29 Straparola v zgodbo vključuje severnoitalijanske
vladajoče družine, konkretne zgodovinske osebnosti, medtem ko nekatere
izpušča (npr. Ludovica il Mora). Toda, ali se je takšno druženje, kot je opisano,
zares zgodilo? Bottigheimer po datumih natančno preveri, kdaj je bila katera
od omenjenih zgodovinskih oseb prisotna v Benetkah in te podatke primerja
z možnim časom dogajanja, ki naj bi bilo v letu 1536, ko je bil Ottaviano Maria
Sforza v Benetkah, vendar takšen zbor zgodovinsko ni možen, saj nekaterih v
prvem delu tega leta ni bilo v Benetkah (Bembo, Casale), medtem ko je Casale v
drugi polovici tega leta umrl. S tega vidika srečanje tudi ni bilo možno kasneje,
leta 1537 ali 1538, ko je bil Ottaviano spet na Muranu, saj je bil tedaj Cesale že
davno pokojen.30 Nadaljnje vprašanje je, kakšne vrste družbena zbiranja so bila
ta, ki jih opisuje Straparola. V tistem času sta se organizirali dve vrsti takšnih srečevanj. Ena vrsta so bila dvorna srečevanja, ki so se jih udeleževali moški in ženske iz visoke družbe na večerih glasbe, plesa, pripovedovanja zgodb, pogovorov
in prigrizkov. V tem primeru je bilo natančno poznano družinsko poreklo od
rojstva in prek poroke za vsakega prisotnega udeleženca. V primeru Straparole
nastopa nekaj takšnih mož in gospa, ki so tudi imeli prepoznavne znake svojega razreda. Druga vrsta družbenih srečevanj tistega časa pa so lahko vključevala
iste može, vendar drugačne ženske: privlačna dekleta, mlade ženske, hčere obrtnikov, trgovcev oz. nekdaj spoštovanih, zdaj pa ubožnih meščanov. Te ženske
iskrivih oči, obilnega oprsja, svetlolase ali rdečelase, ki so z videzom tekmovale
na trgu beneških kurtizan, so privlačile pomembne može in beneške slikarje.31
Namreč deklet, katerih starši so ekonomsko obubožali, ti niso mogli poročiti
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Bottigheimer, Fairy Godfather, str. 93.
Prav tam, str. 92.
Straparola, The Facetious Nights, str. 1–4.
Bottigheimer, Fairy Godfather, str. 95.
Prav tam, str. 96.
Prav tam, Fairy Godfather, str. 98–99.
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Bartolomeo Veneto:
Idealiziran portret
kurtizane Flore, cca.
1520. Dama bi morda
lahko bila Lukrecija
Borgia (Wikimedia
Commons)

z moškim njenega stanu, ker niso bili dovolj bogati,32 z moškimi nižjega stanu
pa jih niso hoteli zaradi prestiža družin. Zato so takšne plemenite ženske imele
moške visokega razreda za ljubimce.33
Straparola je v družbo, ki jo opisuje, vključil obe vrsti žensk, kakršne so se
udeleževale navedenih družabnih srečanj; poleg Lukrecije še dve aristokratinji,

32

33

Pomemben instrument dogovorjenih porok je bila namreč dota, ki je bila pokazatelj družinskega
položaja v političnem in družbenem okolju (Stanley Chojnacki, Women and Men in Renaissance
Venice. Twelve Essays on Patrician Society (Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press),
2000, str. 10 (dalje: Chojnacki, Women and Men in Renaissance Venice)).
Za preostale sinove plemičev, trgovcev in mornarjev je bilo v Benetkah veliko prostitutk. Nekateri
moški, zlasti iz višjih stanov, pa so imeli raje moške partnerje, zato so se nekateri mladi Benečani
napravljali v ženske z bogatimi ornamenti in globokimi dekolteji, se močno odišavljali, in celo nekatere prostitutke so se napravljale v moške, da bi jih zadovoljile (Bottigheimer, Fairy Godfather, str.
64–65).
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matroni, za svetovalki, ter deset "očarljivih damic". Med slednjimi je bila najlepša in najbolj mila šesta, Eritrea, ki je povedala četrto pripoved o deklici Doralice ali o princu Tebaldu. Kot uvodoma pove, zgodba govori o moči ljubezni.
Tebaldo je bil princ Salerna, ki mu umre spodobna in razumna žena "dobrega
porekla",34 ki ji mora Tebaldo pred smrtjo obljubiti, da se ne bo nikoli poročil z
žensko, ki ji ne bi bil ravno prav prstan, ki ga je nosila sama. Tu poroko določa
Tebaldova žena, kar odseva tedanjo družbeno prakso, ko je bilo dogovarjanje
porok celo osnovna skrb družin in v kateri so imele matere pomembno vlogo
pri določanju plemiškega statusa in so materialno ter moralno pomembno
sodelovale v porokah svojih hčera.35 Tebaldo kmalu spozna, da je prstan prav
le njuni hčeri, Doralice, zato se želi z njo poročiti. Dekle zbeži in po slučaju po
trgovinski poti, skrita v prodani omani, pristane na angleškem dvoru, kjer se
poroči z angleškim kraljem, s katerim ima dva otroka. Tebaldo jo tam najde in
umori svoja vnuka, umor pa naprti svoji hčeri. Ta zgodba nima magičnih elementov; omenjen je le čudodelen napoj za dolgo zdravo življenje.36 Toda zgodbo klasificirajo kot pravljico.37 Bottigheimer v njej prepoznava zgodbo romana
Dolopathos iz dvanajstega stoletja, ki govori o mladeniču, ki ga njegova mačeha
napeljuje v skušnjavo.38 A dejansko je motiv zapeljevanja čednega mladeniča s
strani starejše ženske starejši. V Svetem pismu se pojavi v zgodbi "Jožef iz Egipta", kasneje v posvetopisemskih različicah. Irena Avsenik Nabergoj zasleduje
motiv zapeljivke v Svetem pismu, v staroegiptovski "Pripovedki o dveh bratih",
v Homerjevi Iliadi, v judovskem psevdoepigrafu "Oporoka dvanajstih očakov",
ki je zaznamoval antično krščansko miselnost, v spisih Filona Aleksandrijskega,
ter v Koranu, ki v dvanajstem stoletju povzema celotno svetopisemsko zgodbo
o Jožefu v obliki alegorije.39 Sicer ima Straparolova zgodba "Doralice" številne
podobnosti z zgodbo "Dionizija in angleški kralj", ki jih je v zbirki kratkih zgodb
z naslovom Il Pecorne leta 1378 zapisal italijanski pisatelj Giovanni Fiorentino. Petdeset zgodb je v Il Pecorne urejenih v podobnem narativnem okviru, v
katerem so zgodbe podane prek zgodbe o pripovedovanju, kot so Prijetne noči,
po vzoru Dekamerona.40 Dionizija (deseti dan, prva novela) je hči francoskega
kralja, ki jo želi oče bogato poročiti s starcem, čemur se hči upre in zbeži. Poroči

34
35
36
37
38

39
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Straparola, The Facetious Nights, str. 35.
Chojnacki, Women and Men in Renaissance Venice, str. 10, 19.
Straparola, The Facetious Nights, str. 37.
Bottigheimer, Fairy Godfather, str. 1.
Ruth Bottigheimer, Magic Tales and Fairy Tale Magic. From Ancient Egypt to the Italian Renaissance
(New York: Palgrave Macmillan, 2014), str. 170.
Irena Avsenik Nabergoj, "Tema zapeljevanja v izročilu starega Bližnjega vzhoda", Bogoslovni vestnik
69, št. 3 (2009), str. 259–275.
Giovanni Fiorentino, Il Pecorne, dostopno na: https://archive.org/stream/pecoroneofsergio00giovrich/pecoroneofsergio00giovrich_djvu.txt, pridobljeno: 31. 10. 2020.
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se z angleškim kraljem, ki mu rodi dva sinova, a ko kralj odpotuje na osvajalsko
pot, njegova mati posreduje pri dopisovanju med zakoncema in odredi snaho
in vnuka ubiti. Kraljevi uslužbenec se jih usmili in jih spusti, Dionizija pa se
zateče z otrokoma v Rim. Po več letih Papež v Rimu skliče voditelje krščanskih
dežel, med njimi francoskega in angleška kralja. Ob tej priložnosti se razkrije resnica in Dionizija s sinovoma odpotuje z angleškim kraljem. Pri Straparoli nevesta prav tako zbeži pred neželeno poroko, rešitelj je tudi tukaj angleški
kralj, eden izmed starih staršev v obeh primerih želi smrt svojih potomcev. Obe
zgodbi naj bi govorili o silni ljubezni, pri čemer so koncepti ljubezni sorodni in
je strastna ljubezen prikazana bolj kot ljubezen do ljubezni ali raje do strasti kot
pa ljubezen moškega do ženske.41 V predgovoru v Il Pecorne avtor, ki se v zvezi
z ljubeznijo sklicuje tudi na Dantov Pekel, piše, da se je mladenič Auretto očaral
nad Saturnino prek slave o njeni lepoti, ne da bi jo sploh kdaj uzrl v obraz. V
sami zgodbi o Dioniziji pa se angleški kralj vanjo zaljubi tako, da jo slučajno
enkrat opazi, nakar ga njena podoba tako prevzame, da postane z njo obseden.
Ta zapis priča tako o konceptu ljubezni, ki ni na osebnostih in dejanskih odnosih utemeljeno čustvo, kot tudi o dominantnosti vidnega v tedanji kulturi, kar
obravnavam v nadaljevanju.
Pripoved o Dioniziji je z vidika zgodovinske pričevalnosti zanimiva posebej
zato, ker prikazuje politično organizacijo Zahodnega sveta tega časa: za ozadje
zgodbe je postavljen Zahod (Evropa) kot krščanski svet, v katerem je glavna
Cerkev, v njenem svojstvu najprej Papež, podrejena ji je operativna oblast, v
tem svojstvu najprej kralji, najnižji je tretji stan. Charles Loyseau (Pariz, 1610) je
opisal tri stanove v Franciji takole: eni se posebej posvečajo službi božji, drugi z
orožjem branijo državo, tretji jo oskrbujejo in vzdržujejo v miru. To so: duhovništvo, plemstvo in tretji stan.42
Skelet Fiorentinine in Straparolove zgodbe je pravzaprav skladen: v obeh
primerih zgodba govori o mladenki, ki ubeži pred zvezo ali spolnim stikom s
starejšim moškim, napovedanim po volji očeta, ki si ga sama ne želi in se temu

41

42

Pripoved pove Saturnina ljubimcu, napove pa jo z besedami: "Povedala ti bom zgodbo, ki mislim, da
ti bo všeč, ker se zdi, da je o temi, v kateri zelo uživaš." Fiorentino, Il Pecorne. Eritrea prične napoved
zgodbe o Doralice z besedami: "Mislim, da ni nikogar med nami, ki ne bi iz svoje izkušnje vedel, kako
silovita je moč ljubezni." (Straparola, Facetious Nights, str. 35). Denis de Rougemont je preučeval, kako
je bila ljubezen pojmovana na Zahodu; posebej se je osredotočil na razkol med zakonsko zvezo in
strastnim razmerjem, ki sta v praksi v neprestani napetosti. A glede slednjega, ki naj bi izpričeval ljubezen, de Rougemont dokazuje, da med Tristanom in Izoldo, kot tudi v kasnejših mitologiziranih
ljubezenskih razmerjih, ne gre toliko za ljubezen do drugega, kot za ljubezen do ljubezni. Dante, piše
de Rougemont, je vedel, "da je dama zgolj simbolna. Paradoksna skrivnost dvorske ljubezni je bila
namreč tale: bila je izumetničena in hladna, kadar je slavila žensko, a vsa goreča od iskrenosti, kadar je
slavila modrost ljubezni: zanjo je bílo njeno srce." (Denis de Rougemont, Ljubezen in zahod (Ljubljana:
Založba *cf., 1999), str. 180).
Tri stanove fevdalizma je sistematično obravnaval George Duby (George Duby, Trije redi ali imaginarij fevdalizma (Ljubljana: Studia Humanitatis, 1985).
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upre. V tem smislu lahko zgodbo beremo kot najavo liberalizacije poročne izbire. Pri Straparoli je specifično okrepljen incestuozni moment. V obeh primerih
mladenka po naključju pride v stik z angleškim kraljem, s katerim se poroči in
ima z njim dva otroka. V obeh primerih eden staršev glavnih junakov želi smrt
tema otrokoma, le da je to v Fiorentinovi zgodbi zavistna tašča, v Straparolovi
pa je vražje obseden oče. V obeh primerih starša glavnih junakov uredita prevaro, po kateri je krivda začasno pripisana glavni junakinji. V Fiorentinovi zgodbi
je mladenka tudi sama ogrožena in tej grožnji ubeži, medtem ko pri Straparoli
dekle grožnje ne opazi in zapade v kazen, ki jo pokorno prenese. Kot junakinja
je Fiorentinovo dekle bolj angažirano in dejavno. V obeh primerih se izkaže
dejanska krivda in junakinja zaživi srečno z angleškim kraljem. Fiorentino je
pisal na severu Italije, v Firencah, ki so tedaj postale napredno trgovsko, umetnostno in intelektualno središče, zato je moč tudi lik njegove samoiniciativne
glavne junakinje brati kot izraz globljih družbenih premikov. Različico Fiorentinove zgodbe kot pravljico, ki jo kot ljudsko beleži italijanska folkloristika dvajsetega stoletja z naslovom "Zeleni ptič", je zabeležil Italo Calvino v Firencah.43
V tej pravljici žena rodi tri otroke z zlatimi lasmi, a namesto tašče v odsotnosti
kralja hudobno posredujeta ljubosumni starejši sestri, ki odredita otroke utopiti in kraljico zazidati do vratu, da so jo lahko tako še hranili in napajali. Ta motiv
spominja na Straparolov motiv kazni angleškega kralja v "Doralice", ki je dal
ženo zakopati v zemljo do brade ter hraniti, da bi dlje trpela. Otroci preživijo,
ker jih reši čolnar. Resnico razkrije zeleni ptič. Ptič razkrije resnico tudi kasneje
pri Pepelki bratov Grimm. V Sloveniji poznamo različico ljudske pravljice "Zlatolasi trojčki", ki jo je zabeležil Andrej Gabršček,44 v kateri ima junakinja prav
tako dve sestri, a hudobno posreduje pri sporazumevanju tašča, ki odredi utopiti trojčke in živo zazidati mater otrok pod lijak. Resnico tudi tu razkrije ptič,
ki "sam govori". Zanimiv je motiv, ki spominja na Sofoklejevega Ojdipa z nakazanim nezavednim incestom, namreč pri tej pravljici stari grof, ki nevede, da
gre za njegovo vnukinjo, vsako jutro opazuje, kako si ta razčesava zlate kodre.
Fiorentinove zgodbe so kvalitetno sestavljene, manj pa so zanimive s stališča opisov prizorišč in sočasne kulture. Straparola, nasprotno, močno prispeva
k občutju tedanje visoke kulture, opisuje rezljane omare, lepe obrtne izdelke
notranje opreme, prijetno modnost kraljeve spalnice na angleškem dvoru in
"parfume z Vzhoda", ki jih je prinesla Doralice, sladko dišeče rože, pomešane s ciprskimi dišavami, ki so človeka uspavale.45 Ti elementi tudi v tej zgodbi
kažejo na blago, ki je pripotovalo po tedanjih trgovskih poteh, pri čemer so
bile Benetke pomembno pristanišče. Verjetno je, da se je s trgovino prenašala
43
44
45

Italo Calvino (ur.), Italijanske pravljice (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997), str. 213–204.
Janez Dolenc (ur.), Tolminske pravljice (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989), str. 75–82.
Straparaola, Facetious Nights, str. 39.
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tudi nesnovna kulturna dediščina, tudi pripovedi. Pri Straparoli je v narativnem
okviru prisoten poseben moment, in sicer Straparola poišče primer takšnega čudnega ravnanja, kot se v zgodbi kaže pri Doralicinem očetu, v naravi. Ta
moment bom v nadaljevanju obravnavala kot renesančno tehniko posnemanja in značilno prisotnost znanstvenega.
Ruth Bottigheimer je prepoznala dva tipa zgodb, ki se pojavljata pri Straparoli, in sicer "obnovitvene" zgodbe (angl. restoration tales), ki govorijo o junakih
in junakinjah, ki po nesreči izgubijo višji družbeni položaj, potem pa ga prek
razpleta spet pridobijo. Ta tip zgodbe je bil prisoten že v srednjem veku. Drugi
tip zgodbe, ki posebno zanima Bottigheimer, pa je zgodba o vzponu (angl. rise
tale), v kateri junaki in junakinje sprva živijo v veliki revščini, potem pa dosežejo visok družbeni status, krono, in sicer prek poroke in s posredovanjem čudežnega. Pri Straparoli Bottigheimer najde naslednje tipe zgodb: takšne, ki niso
čudežne, "obnovitvene" pripovedi, ki vsebujejo magične elemente, ter zgodbe
o vzponu, v katerih je čudežno neločljivo povezano z narativno razrešitvijo.
Straparolov model pravljice o družbenem vzponu sledi vzorcu: krpe – čudež
– poroka – bogastvo. Ruth Bottigheimer trdi, da je zaplet z vzponom po tem
vzorcu, kjer gre specifično za magično posredovano poroko, Straparolova
inovacija in ga ne moremo najti nikjer v Evropi pred njegovim izumom. S to
trditvijo je povezana tudi njena teza, da Straparolove pripovedi niso ljudske po
svoji naravi, s čimer ugovarja Jacku Zipesu, ki meni, da si je Straparola prisvojil
popularno vednost.46 Ugovarjamo lahko, da strukturo zgodbe o vzponu, kjer
je čudežno neločljivo povezano z narativno razrešitvijo, sicer srečamo že prej
– na primer v egipčansko-grški različici zgodbe o Pepelki, deklici Rodophis, ki
ji orel ukrade čeveljc in ga odnese faraonu, s katerim se naposled poroči. Čudežno je tudi v tem primeru bistveno za razrešitev zgodbe, a orel predstavlja utelešenje faraona, ki predstavlja boga. Čudežno zato v tej zgodbi pomeni božje
posredovanje.
Straparolova zgodba o Doralice strukturno v veliki meri sledi Fiorentinovi.
Tako vsaj za ta primer zgodbe težko vztrajamo pri ugotovitvi, da je Straparola
svoje zgodbe zapisal povsem na novo, da ne obstajajo starejše različice, kot trdi
Bottigheimer, kot tudi iz tega ne izhaja, da si jih je prisvajal iz ljudske, kmečke
vednosti, kot trdi Zipes. Tu preučevani primeri pokažejo, da je proces kroženja
pravljic v razmerjih med literaturo in ljudsko kulturo bolj zapleten, kot trdita
Bottigheimer in Zipes. Vidimo, da so se pravljice, ki so bile zapisane v literaturi,
prisvajale in prilagajale v ljudski kulturi. Pogosto pa je bila in je še ta ljudska kultura osnova za nastanek avtorsko prirejenih pravljic, ki se objavljajo v kontekstu literarnega žanra pravljice. Tu obravnavani primeri še kažejo, da so mnoge

46

Bottigheimer, Fairy Godfather, str. 17, 6.
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renesančne literarne pravljice prevzele skelete oziroma motive predhodnih
literarnih zgodb, ki lahko segajo v antiko.
Bottigheimer dokazuje, da je Straparola tako specifično prilagodil pripovedi svojim "beneškim bralcem v kontekstu na splošno opotekajoče se in občasno obnavljajoče se ekonomije s sredine šestnajstega stoletja", da so bile te na
novo izumljene zgodbe "prve, ki so naslavljale stremljenja urbanega obrtniškega bralstva", da je nova zgodba o vzponu anticipirala in se nenadno razširila v
nadaljnjih zbirkah.47 Pri tem je pomenljivo še to, da je za bralce s sredine šestnajstega stoletja visoka literatura pomenila Boccaccia, Petrarco in Danteja, zato
se za nanašanje na Straparolove zgodbe ni uporabljal izraz novellae, temveč
favole, ki je predstavljal manj spoštovani žanr.48
Tip zgodbe o vzponu, v kateri reven protagonist prek poroke postane plemič in pridobi bogastvo, Bottigheimer deli na dva podtipa: od krp do bogastva (angl. rags-to-riches) in zgodbo o vzponu (angl. rise tale). V obeh primerih
junaki in junakinje pričnejo narativno pot v nižjem družbenem razredu, potem
pa preidejo v plemenski stan in obogatijo. Razlika med obema podtipoma je v
tem, da je mobilnost navzgor pri od krp do bogastva, ki je starejši podtip, naslonjena na prebrisanost ali srečo, medtem ko je pri podtipu pripoved o vzponu, ki
ga pripisuje Straparoli kot njegovo inovacijo, pred poroko prisotno čudežno.49
Kot primer Bottigheimer navaja pravljico Costantino Fortunato (enajsta noč,
prva zgodba), ki je zgodba o Obutem mačku. Pri tem je pomenljivo, da češko
prizorišče služi kot eksotična lokacija za italijanske bralce, s čimer je magično
oddaljen fenomen, ne nekaj, kar bi lahko bralci pričakovali, da se zgodi v njihovem vsakdanjem življenju v Benetkah. V Benetkah je bila takšna poroka, ki je
pomenila preskok družbenega razreda, zelo neverjetna, saj je bila poroka med
plemiči in navadnimi ljudmi leta 1526 z zakonom prepovedana, zato je bila
tudi zakonsko nemogoča. Poleg tega poroke v šestnajstem stoletju brez odobritve staršev niso bile veljavne in zato niso mogle biti sredstvo, prek katerega
bi se zakonski partner obogatil. Vendar pa, ugotavlja Bottigheimer, je takšna
poroka odlično ustrezala navzgor stremečim upanjem Straparolovega pasivnega in nemočnega bralstva šestnajstega stoletja, ki so ga predstavljali vajenci
in obrtniki. Za njih je Straparola izumil s čudežnim posredovano poroko kot
imaginativni pobeg iz vse preveč realne revščine. Bottigheimer tako tudi zavrača nekatere druge teorije (npr. Mazzacuratija in Zipesa) o tem, da so bili Straparolovi bralci gornji razred in da jih je bilo po številu malo ter so bili omejeni
na elito. Nasprotno, po njenem mnenju so bili njegovi bralci pismeni "podsvet",
pri čemer ni nujno, da so bili ti revni in so živeli v pomanjkanju. Da so bili tudi
47
48
49

Prav tam, str. 2.
Prav tam, str. 85.
Prav tam, str. 13–14.
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Lakomni sokol v iluminiranem srednjeveškem rokopisu (Jacob van Maerlant, Flandrija cca. 1350, Folio
93v, Koninklijke Bibliotheek, Haag, Nizozemska). Sokol je izredno požrešna žival, ki lovi le manjše,
mlade ptice. Sokol je prispodoba tistih, ki uživajo v mesu. Poduk: ker ne more loviti divjih ptic, temveč
zgolj šibke domače ptice, je prispodoba hudiča, ki zgolj moli k šibkim v duhu. Lakomni sokol je prispodoba za Tebalda, ki ubije svoja vnuka v Straparolovi pravljici o Doralice (https://manuscripts.kb.nl/
zoom/BYVANCKB:mimi_ka16:093v_min_a2)

nižji razredi pismeni ne nazadnje po njenem prepričanju dokazuje Straporolova zgodba (trinajsta noč, sedma zgodba) o tem, da je služabnik lahko natančno
prebral pogodbo o delu, ki mu je bila ponujena.50
Tudi Jack Zipes podobno piše o funkciji čudežnega oz. čudežnih pravljic –
da te služijo emancipatornim namenom. Zlomiti urok je enako osvoboditvi.51

Mirabilis v zahodni kulturi in renesančni principi podobnosti
Suzanne Magnanini, ki se ukvarja z monstruoznim pri Straparoli in Basilu, ugotavlja, da Straparolove zgodbe o vzponu in obnovitvene zgodbe vsebujejo vse
nadnaravne čudeže, ki se jih danes povezuje s pravljicami: vile, začarane živali,
magični objekti, ki dovoljujejo protagonistom, da premagujejo ovire civilnih
in naravnih zakonov, premagujejo sovražnike in prek izvršitev fizičnih, družbenih in ekonomskih metamorfoz zaživijo kot ekonomsko stabilni, poročeni

50
51

Prav tam, str. 17.
Zipes, When Dreams Come True, str. 6.
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odrasli. V zgodbi Costantino Fortunato maček povsem pozdravi mozoljastega
reveža Costantina z grobo kožo, tako da ga nekaj dni liže od nog do pete, s
čimer ga preobrazi v čednega mladeniča. Nato organizira vrsto spretnih srečanj s kraljem in uredi, da se Costantino poroči s princeso. Mladoporočencema zagotovi razkošen grad. V zgodbi Adamantina in punčka (peta noč, druga
zgodba), začarana punčka (igrača), ki jo je kupila mlajša od osirotelih sester,
Adamantina, izloči goro denarja in doseže, da se kralj poroči z dekletom. Tako
maček kot punčka igračka na koncu izgineta, kar kaže, da sta zgolj katalizatorja za protagonistov vzpon, piše Magnanini. Po njeni razlagi so čudesne pošasti
vseh vrst prikazane v tem literarnem kabinetu čudes (Wunderkabinett), ki služijo kot izzivi junakom in junakinjam. S tem, ko prelisičijo ali uničijo satire, sirene,
zmaje, baziliske, ki ogrožajo njih oziroma druge, si s svojo hrabrostjo prislužijo
bogastvo in ugledne poroke.52 Magnanini se podrobneje ukvarja z reprezentacijami teh pošasti in načini, kako vključujejo znanstveno tradicijo. Po njenem
mnenju bi morali žanr, ki se je rodil s Straparolo in Basilom, imenovati čudežne
pravljice (angl. wonder tales), pri čemer izpostavlja italijanski izraz meraviglia,
ki označuje, podobno kot angleški izraz wonder, tako čuden oz. čudovit objekt
na eni strani kot tudi čustveni odziv, ki ga povzroča, torej čudenje, na drugi strani.53 Magnanini jezikovno ne razlikuje med čudesi in čudeži (marvels in wonders), a v svojih raziskavah preiskuje čudesno, ne čudežno. Razlike obravnavam
v nadaljevanju.
Pomembno je poudariti pomen znanosti v šestnajstem stoletju. Renesansa
se je ozirala v naravo in preučevala, kako kaj deluje, kako obstaja. Leonardo
da Vinci je na primer sledil načelu: najprej vednost – razumeti, kako deluje,
kakšno je – šele potem na podlagi vednosti sledi upodobitev. "Najprej se uči
vede in nato nadaljuj s prakso, ki nastane iz nje."54 Slikar mora, da lahko naslika
telo, najprej poznati anatomijo, kompozicijo, dele telesa, iz česa so sestavljeni,
značaj snovi in delovanje, šele nato lahko to tudi vizualno upodobi. Renesančno posnemanje zato ni slepo optično preslikovanje, temveč temelji na razumevanju naravnih pojavov. Cilj renesančnega ustvarjalca je razumeti svet tam
zunaj in ga predstaviti v mediju, v katerem ustvarja.
Čudesno je bilo prisotno tudi v znanstveni literaturi, na primer ob raziskovanju človeškega telesa, kjer so se srečali tudi s številnimi mutacijami. Renesančni raziskovalci so se posvečali odkrivanju naravnih pojavov, med katerimi

52
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Magnanini, Fairy-Tale Science, str. 27, 28.
Magnanini po več virih povzema čustveni odziv na "čudež", kot piše, ki je opisan kot odziv, izvirajoč
iz sočasne privlačnosti in odbojnosti za opazovalca (Magnanini, Fairy-Tale Science, str. 19–20). V slovenščino meraviglia ali angl. marvelous prevajam kot čudesno, saj ta termin vključuje tako dimenzijo
čudenja kot pomen čudnega in čudovitega.
Leonardo da Vinci, Traktat o slikarstvu (Ljubljana: Studia Humanitatis, 2005), str. 48 (dalje: Da Vinci,
Traktat o slikarstvu).
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so se številnim čudili oz. so si jih težko ali nepopolno razlagali. V šestnajstem
stoletju teratologija doživi razcvet. Leta 1548 je cenjeni humanist Benedetto
Varchi stopil pred firenško akademijo in predaval o generaciji pošasti – našel
jih je povsod, kamor je pogledal: v literaturi, zgodovini, naravi, na mestnem trgu
in celo med kolegi. Doba čudesnega je tudi doba pošastnega.55 Sveta, ki so ga
umetniki upodabljali, si niso izmišljali povsem na novo, temveč so predstavljali
tisto, kar so opazili, vključno s čudesi, ki izzivajo čudenje. Pri Straparoli na primer pravljica o Biancabelli in kači (tretja noč, tretja pripoved) temelji na zelo
majhni kači, ki se je rodila skupaj z deklico, Biancabello, in sicer je bila trikrat
ovita okoli njenega vratu. Zamisel zanjo je lahko izhajala iz popkovine, ki se
otrokom včasih lahko zavije okoli vratu. Kasneje ta kača, ki se predstavlja kot
njena sestra, predstavlja dekličino rešitev. Predstavitve čudesnih pojavov, ki so
jih podali raziskovalci narave in naravnih čudes, so vstopile tudi v svet Prijetnih
noči. Straparola je vključeval opise naravnih pojavov in živali iz Naravoslovja
Plinija starejšega. V Prijetnih nočeh nastopajo te živali in njihove navade, zmožnosti, kot so predstavljene v znanosti oziroma vednosti, in sicer v navezavi
na povedane zgodbe. Vzpostavljene so podobnosti med dogodki v zgodbah
in specifikami teh živali. V eni izmed ugank na koncu pripovedi (Guerrino in
divji mož, peta noč, prva zgodba) se kot rešitev uganke pojavi bazilisk kot neko
čudesno bitje.56 Pri Doralice na koncu sledi uganka o tem, kako lahko starši ubijejo svoje otroke ali vnuke, ali obstaja takšno ravnanje v naravi. Kot odgovor je
predstavljen primer lakomnega sokola, ki to vendar stori.57
Nadalje, v čudesno se je verjelo kot v izredne dogodke, ki so se lahko zgodili
ob uporabi posebnih snovi s čudodelno močjo. V pravljicah se izraža, kako se
je čudesno dogajalo s posredovanjem zdravilnih zelišč in čudesnih tekočin s
čudodelno močjo. V pravljici o Biancabelli, ki so ji odsekali obe roki, je čudesno,
da se roki ponovno zarasteta, omogočeno s posredovanjem zdravilnih zelišč.58
Adamantina svoji punčki pomaže trebuh in ledja z oljem, ki ga vzame iz svetilke, da igrača potem izloči kovance.59 Čudesno se tu zgodi prek neke vrste alkimističnim posegom deklice. Maček Costantina Fortunata doseže preobrazbo
mladeniča s posredovanjem čudodelnih tekočin, vode in svoje sline, uspeh pa s
svojo spretnostjo. Maček sicer ni reprezentiran kot prava žival, temveč je izrec-
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Piše Magnanini, ki se nadalje sklicuje na Jeffrey Jerome Cohena, ki postavi to tezo, da je doba čudesnega tudi doba pošastnega (Magnanini, Fairy-Tale Science, str. 10–11).
Straparola, Facetious Nights, str. 251.
Prav tam, str. 45. Plinij starejši opisuje sokola: Sokoli pripadajo istemu rodu kot jastrebi, a ta vrsta je
najbolj požrešna od vseh, je vselej lačna in ne krade ostankov na pogrebih, kot tudi ne z oltarja na
Olimpu (Pliny, Natural History III (libri VIII–XI) (Cambridge/MA–London: Harvard University Press,
1967), knjiga X, XII, str. 311).
Prav tam, str. 144.
Prav tam, str. 254.
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no povedano, da je vila v preobleki,60 ki izgine, potem ko opravi svojo nalogo.
Toda govoreče živali, ki s spretnostjo dosegajo uspehe, so bile razširjene že v
antičnih basnih – najpogosteje je najbolj zvita žival lisica.61
Obenem je pri Straparoli prisoten tudi krščanski kod. Tebalda na primer
obsede "vražja skušnjava" in ima "hudičev namen".62 Obstaja hudičevo, obstaja
pa tudi božja pravičnost. Biancabella, ki kliče svojo sestro na pomoč, je prepričana, da je bila z amputacijo kaznovana, ker ni ubogala sestrinih ukazov, vendar njeno početje, kot pravi, ni izhajalo iz zlobe oziroma brezbožnosti, sicer je
"božja pravica" ne bi trpela.63 Kača v tej pravljici brezmadežno oplodi Biancabellino mater. Hči, ki se rodi, je tako imenitna in lepa, kot da izvira iz božanskega, ne iz človeških zalog.64 Tako zgodba prikliče krščanski motiv brezmadežnega spočetja, kot tudi motiv brezmadežnega spočetja iz antične mitologije, ko
Zevs, kralj bogov, oplodi princeso Danajo prek zlatega dežja, da ta rodi Perzeja,
ki je zato polbožansko bitje.
V Sloveniji poznamo ljudsko pravljico "Deklica brez rok" iz Štrekljeve
zapuščine,65 ki je pravzaprav različica Fiorentinove zgodbe, le da tu mačeha
odredi ubiti snaho, ki se je drvarji usmilijo in ji odsekajo le roke, oči izkopljejo psu. Deklica se nato poroči z grofom in mu rodi dva otroka "z zvezdo na
čelu", a tedaj spet posreduje mačeha, ki ponovno odredi ubiti mater in otroka
(ki tokrat nista njena otroka), a se jih služabnik usmili. Rešilni element v tej pravljici je čudodelna voda, ki povrne roke deklici in psu oči.
Kjer mi vidimo literarni konstrukt, so v srednjem veku videli svet objektov, zapiše zgodovinar Jacques Le Goff.66 To še vedno v veliki meri velja tudi za
Straparolove pravljice. Le Goff, ki se je specializiral za srednji vek, se je poglobil v semantiko termina marvel (čudo), z upoštevanjem besednjaka srednjeveškega zahoda. Beseda mirabilis je bila uporabljena skoraj enako, kot je sedaj
marvelous (fr. le merveilleux). Le Goff poudari pomembne implikacije korena
mirabilia, mir (kot miror, mirari), ki pomeni nekaj vizualnega. Gre za vprašanje
gledanja, zrenja z odprtimi očmi, ugotavlja Le Goff. Pierre Mabile pa je v delu Le
Miroir du merveilleux (ki je bilo prvič objavljeno leta 1940 in je tedaj veljalo za
najpomembnejšo in najbolj izvirno knjižno delo nadrealizma) vzpostavil tudi
vzporednico med mirari, mirabilia (čudesa) in mirror (lat. speculum, a v vul-
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Prav tam, str. 523.
Glej na primer Ezopove basni. Več izdaj.
Straparola, Facetious Nights, str. 36.
Prav tam, str. 143.
Prav tam, str. 134.
Anja Štefan (ur.), Za devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015),
str. 191–196.
Jacques Le Goff, The Medieval Imagination (Chicago–London: The University of Chicago Press, 1992),
str. 27 (dalje: Le Goff, The Medieval Imagination).
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garnem jeziku je bila jasna afiniteta z mirabilia), s tem pa je čudesno povezal
s kompleksom podob in ideologij, povezanih z zrcalom, povzema Le Goff.67 V
romanskih in anglosaksonskih jezikih obstajajo besede, podobne marvel, medtem ko se je v germanskih jezikih uveljavila beseda Wunder (čudež), ki prinaša drugačne implikacije. Srednjeveški kristjani so razvili koncept čudesa, a po
mnenju Le Goffa zato, ker je že obstajala vplivna tradicija o čudesnem (angl.
marvelous). Čeprav sta nadnaravno in čudežno (angl. miraculous) središčna
koncepta krščanstva, sta po mnenju Le Goffa drugačna od čudesnega, sta pa
vplivala na krščansko mišljenje o čudesnem.68 V splošnem je bilo čudesno vsaj
potlačeno, če že ne zavrnjeno v srednjem veku. Čudesno je igralo pomembno
vlogo v dvorni romanci, kjer je bilo povezano z razrednim interesom za družbeni vzpon, se strinjata Erich Köher in Jacques Le Goff – vitez je bil preverjen z
nizom čudesnega, kamor je sodila tudi magična čarovna pomoč pri njegovem
osvajanju, medtem ko so morale biti pošasti premagane.69
Le Goff klasificira nadnaravne fenomene dvanajstega in trinajstega stoletja
v tri kategorije: mirabilis, magicus in miraculosus. Mirabilis ustreza današnjemu pojmu čudesnega (angl. marvelous), s specifičnimi krščanskimi koreninami. Magicus je bil v teoriji nevtralni izraz, kajti obstajala je tako črna magija, na
katero je vplival hudič, kot bela magija, ki se je razumela kot legitimna. Hitro pa
je magicus postal povezan zgolj z zlom, s Satanom, in se je nanašal na nadnaravne, satanistične sile. Specifično krščansko čudesno pa je bilo miraculosus. Le
Goff celo meni, da je bilo čudesno način odpora do uradne ideologije krščanstva. Čudesa so predstavljala svet živali, mineralov in rastlin. Šlo je za zavračanje
humanizma, ki je bil osrednji pojem v srednjeveškem krščanstvu.70 Čeprav je bil
čudež (miraculum) samo en element miraculosus, so čudeži postopoma povsem zasenčili čudesa (marvels).71 André Breton je v spremni besedi k Le Miroir
du merveilleux (leta 1962) zapisal, da se je Pierre Mabille osredotočil na čudesno, ki ga definira v nasprotju s fantastičnim, ki se vse bolj uporablja namesto
čudesnega. Fantastično praviloma sodi v red fikcije, ki ni urejena vzročno-posledično, "medtem ko čudesno osvetljuje najoddaljenejše skrajnosti življenjskega
gibanja in zaposluje vso čustveno sfero."72
Čudesno je redko obstajalo v čisti obliki in je včasih zraslo v ekstravagantna
razmerja. Čudesa so se pogosto pojavljala v rutinskih situacijah, a brez pravih
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Le Goff, The Medieval Imagination, str. 27–28.
Prav tam, str. 28.
Prav tam, str. 29.
Prav tam, str. 32.
Prav tam, str. 30.
Pierre Mabille, Mirror of the Marvelous: Surrealist Reimagining of Myth (Rochester: Inner Traditions,
1998), str. xv.
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povezav z njimi. Čudesno je bilo nepredvidljivo, vendar ne več nenavadno. Svet
je ostal nevznemirjen po vstopu čudeža. Čudesa so se zlahka zlila z vsakdanjim
življenjem (Le Goff navaja primer zlobnih bitij dracs, ki so se pojavila v dolini
reke Rone in so strašila otroke), tako da se ni nihče ukvarjal s tem, da bi njihov
obstoj postavljal pod vprašaj.73
Katere so bile funkcije čudesnega? Le Goff navaja, da je bila ena funkcija
očitno ta, da služi kot nadomestilo za banalnosti in predvidljivosti vsakdanjega
sveta. Čudesa so imela vlogo tudi v političnem življenju. Srednjeveški vladarji so
jih uporabljali za politične cilje, in sicer na način, da so kraljeve dinastije skušale zasledovati svoje izvore do mitske preteklosti (takšen je primer Melusine,
verjetno oblike boginje plodnosti, za katero so številne ugledne družine trdile, da je njihova prednica ali neke vrste totem). Čudesno se je povrnilo za vsaj
tri druge cilje: krščanski, znanstveni in zgodovinski. Določeni kleriki z "znanstvenim duhom", so preiskali čudesa z znanstvenimi očmi. Mirabilia so videli kot skrajne ali izjemne, vendar ne nenaravne pojave, ki so jih razumeli kot
resnične, četudi jih Biblija ni sprejela. Le Goff navaja primer Gervase iz Tilburya
v Otia Imperialia, ki podaja naturalistični, zatorej znanstveni pogled na mirabilia: "Čudesa imenujemo tiste fenomene, ki presegajo naše razumevanje, čeprav
so naravni." Čudesa so bila ponovno interpretirana ne le znanstveno, temveč
tudi zgodovinsko – povezana so bila z določenimi datumi in dogodki. A ker ni
čudesa, če ni začasne suspenzije časa in zgodovine, je stremljenje k zgodovinjenju delalo nasproti tradiciji čudesnega.74
Le Goff periodizira srednjeveške pristope k čudesnemu: 1. zgodnji srednji
vek in potlačenje čudesnega, 2. Pojav čudesnega: dvanajsto in trinajsto stoletje
in 3. estetizacija čudesnega: štirinajsto in petnajsto stoletje.
Pojem mirabilia ima korenine v vidnem, povezuje se z idejo zrcaljenja.
Čutilo vida je bilo v renesansi najbolj cenjeno čutilo. Zato lahko da Vinci zapiše:
"Vrednejša je tista stvar, ki zadovoljuje boljše čutilo."75 Slikarstvo, ki zadovoljuje
čutilo vida, je najbolj plemenito od vseh dejavnosti: "Slikarstvo je torej treba
postaviti na čelo vsem dejavnostim, saj vsebuje vse oblike, ki obstajajo v naravi, kot tudi tiste, ki ne obstajajo."76 Slikarstvo torej odseva vidni svet, a ga tudi
nadgrajuje. Slikarstvo nudi zaljubljenim "kopijo izvira njihove ljubezni; z njim
se ohranijo lepote, ki jih čas in narava delata bežne; /…/ ohranimo podobe slavnih ljudi".77 Princip je podobnost. Podobnost je osnovna zakonitost za vse rede
delovanja in mišljenja. Po načelu podobnosti deluje tudi "pisec znanosti": "Mar
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Le Goff, The Medieval Imagination, str. 32–33.
Prav tam, str. 33–34.
Da Vinci, Traktat o slikarstvu, str. 27.
Prav tam.
Prav tam, str. 27–28.
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Človeška fizionomija po razlagi Giambattista della Porta, ki se kaže prek značajskih in vidnih podobnosti
z živalmi (Giambattista della Porta, La physionomie humaine (Vici Aequensis: apud Iosephum Cacchium,
1586), str. 37)

ti, pisec znanosti, ne prepisuješ z roko, kadar popisuješ to, kar se nahaja v umu,
kakor počne slikar?"78 Domena, v kateri se princip podobnosti lahko najbolje
udejanji, je vidno. Slikarstvo je zato za da Vincija postavljeno najvišje in je znanstvena teorija, ki operira z besedami, vredna manj. Posnemanje je vizualizirano,
tudi kadar gre za zgodbe. Zrcalo se pojavlja kot osnova delovanja: "Slikarjev um
naj bo podoben ogledalu, ki se vedno spremeni v barvo tiste stvari, ki jo ima
pred seboj, in se napolni s toliko liki, kolikor je stvari, ki se nahajajo pred njim."79
Michel Foucault opredeli podobnost kot temeljni epistemološki princip v
zahodni kulturi do baroka: "Do konca 16. stoletja je podobnost igrala glavno
vlogo v vednosti zahodne kulture."80 Več tedaj relevantnih principov podob-
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Prav tam, str. 27.
Prav tam, str. 48.
Michel Foucault, Besede in reči. Arheologija humanističnih znanosti (Ljubljana: Studia Humanitatis,
2010), str. 35 (dalje: Foucault, Besede in reči).
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nosti se je mislilo kot "sintakso umetnosti mirabilis-a".81 Foucault razloži štiri:
1. convenientia, ki označuje bolj bližino kot podobnost, 2. aemulatio, na osnovi
katerega je posnemanje odsev, zrcalo, 3. analogija – ta princip sta poznali že
antična in srednjeveška misel, 4. soglasje (v slovenskem prevodu) ali simpatija,82
kot bodo žalne vrtnice zaradi bližine smrti vsakogar že same napravile "žalostnega in umirajočega".83
Podobnost je v šestnajstem stoletju princip tudi za določanje fizionomije človeku, saj se njegov značaj odraža v njegovem obrazu, postavi itd. Znaki, ki se kažejo v telesu, kažejo na nesreče, ki jih je oseba doživela. Podobne oznake obstajajo
tudi v ribah, zeliščih, rastlinah, iz katerih lahko sklepamo o njihovih zdravilnih in
škodljivih učinkih. Znaki na ljudeh pa razkrivajo tudi podobnosti z živalmi, ki jim
kulture pripisujejo določene značilnosti, je verjel Giambattista della Porta.84
Bolonjski naravoslovec, ki sta ga Carl Linne in grof de Buffon poimenovala za očeta naravoslovne znanosti, čeprav tedaj znanost še ni vzpostavljena
v modernem smislu, Ulisse Aldrovandi (1522–1605), je do leta 1595 zbral in
opisal 7.000 vrst "različnih naravnih stvari" ali tako imenovanih čudes sveta, ki
jih je vključil v svoje enciklopedije, ki so izšle v delu Monstrorum Historia šele
posthumno (1642) in obsega prek devetsto strani.85 Poleg popisov živali, rastlin
in mineralov, tudi eksotičnih, kot je bazilisk, so predstavljena tudi bajeslovna in
mitološka bitja, različni hibridi živali, na primer himera, hibridi med človekom
in živaljo oziroma številne pošasti, pa tudi druga čudesa, kot na primer zraščena
dvojčka, po celem telesu z dlakami poraščeni ljudje, izrojena telesa ter človeška
anatomija s prikazi fetusov.

Zaključek
Slikarji, ki so v času Straparole delovali v Benetkah – Bellini, Giorgione in Tizian – niso več preučevali antičnih umetnin, temveč so se ozrli v naravo86 in
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Glej: Petrus Gregorius, Syntaxeon artis mirabilis (Lyon: Antoine Gryphe, 1575–1576).
Foucault, Besede in reči, str. 35–45.
Foucault tu citira: Giambattista della Porta, La magie naturelle qui est le secrets miracles de nature
(Lyon: Benoist Rigard, 1591), str. 72 (Foucault, Besede in reči, str. 42).
Giambattista della Porta, La physionomie humaine (Vici Aequensis: apud Iosephum Cacchium, 1586).
Ulisse Aldrovandi, Monstrorum Historia (Bologna: Bartolomeo Ambrosini, 1642). Z izvodom njegove
knjige od leta 2017 razpolaga tudi NUK in je v celoti dostopna na tej povezavi: https://www.dlib.si/
details/URN:NBN:SI:DOC-5X8XDATF, pridobljeno: 30. 10. 2020. Glej tudi: Pina Gabrijan, "Monstrorum
historia ali knjižna izdaja kabineta čudes, v kateri niso umanjkali niti Karantanci. Intervju z dr. Sonjo
Svoljšak, skrbnico in raziskovalko starih tiskov v Narodni in univerzitetni knjižnici", MMC RTV
Slovenija, 29. 12. 2017, dostopno na: https://www.rtvslo.si/kultura/novice/monstrorum-historia-ali-knjizna-izdaja-kabineta-cudes-v-kateri-niso-umanjkali-niti-karantanci/441588, pridobljeno: 30. 10.
2020.
Giorgio Vasari, Življenja umetnikov (Ljubljana: Studia Humanitatis, 2006), str. 331.
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opazovali svet okoli sebe. Straparola v Prijetnih nočeh ravna podobno. Uporablja številne tehnike posnemanja. Slika okolje, renesančne prostore, hodnike,
notranjo opremo, vrtove. Doralicine dišave prikličejo njeno "mediteransko"
prijetnost. V zgodbe prenaša kulturne kode svojega časa: imenitne obleke in
dragulji predstavljajo imenitno poreklo in gracioznost junakinje. Še več, Straparola ne zgolj posnema. Njegove zgodbe so skladne, kot je skladno renesančno
slikarstvo. Tako pa tudi zgodovina ni zgolj posneta, temveč je preoblikovana,
tako, da lahko tvori lepo zgodbo. To je čas ustvarjalnosti, ko umetnik prevzema
božje naloge preklicevanja življenja skozi umetniški medij. Slikar mora namreč
proizvesti več kot podobnost sveta, kajti tisti, ki doseže večjo podobnost, je
"slabši tvorec vsebine od preostalih slikarjev."87 Slikar ni obrtniški posnemovalec, temveč se renesančni umetnik zaveda, da ustvarja – drugo resničnost,
vendar si te ne izmišlja na novo, temveč tvori takšno, ki predstavlja bistvo tiste,
ki jo opazuje. Ne nazadnje obstaja tudi več načinov posnemanja, katerih vešča
raba izraža mojstrstvo ustvarjalca. Poleg tega že sam razpon možnosti znotraj
tega epistema govori o tem, da nobeno posnemanje ni golo optično preslikovanje, temveč gre vselej za ustvarjalčeve izbire, razlage, prilagoditve in dodatke.
Italijanski renesančni humanist Leon Battista Alberti je v razpravi "O slikarstvu"
(1435) predstavil smoter renesančnega principa posnemanja, ki se naslanja na
vidno, a ki ne zgolj mehanično preslikava, temveč odseva bistvo resničnosti –
tudi tisto, ki je lahko očem nevidno. Zato je bila slika tako uporabna za religiozna občutja. Slika je postavljena kar najvišje v redu predstavljanja resničnosti
sveta. Slonovina, dragulji, zlato in vse druge dragocene stvari postanejo v slikarjevih rokah še dragocenejše. Slikar, ki lahko oblikuje živa bitja, je skoraj drugi
bog med smrtniki. Slikarstvo je zato najbolj izjemna umetnost.88 Ali kot Albertija povzame slovenski umetnostni zgodovinar Tomaž Brejc: slike imajo čudežno
moč, ker v njih oživijo mrtve postave in postane odsotno skozi podobe znova
prisotno. Slikarstvo vzbudi najbolje prefinjena miselna in čustvena doživetja, z
metafizično razsežnostjo podobe pred nami zaživita minulost in oddaljenost.
Ničesar na svetu ni, česar se slikarstvo ne bi moglo dotakniti in v nas vzbuditi sublimnih občutij.89 Straparolov princip posnemanja ustreza tem načelom.
Slika kulturo svojega časa, njegove zgodbe so nadvse vizualizirane skozi naracijo. Sodobnejši hermenevtik Hans Georg Gadamer o posnemanju zapiše, da
ni dvoma, "da je bistvo posnemanja prav v tem, da je mogoče v upodabljanem
ugledati upodobljeno. Upodobitev hoče biti tako resnična in prepričljiva, da
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Da Vinci, Traktat o slikarstvu, str. 49.
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sploh ne pomislimo, da upodobljeno ni 'resnično'."90 Upodobitev ima moč, da
prikazuje resničnost onstran sebe, celo če ta ne obstaja na način, da bi jo lahko
zaznali s svojim neposrednim opazovanjem. Prav zaradi te moči, ki jo renesančni umetniki poznajo in zato tako spretno obvladujejo medije upodabljanja,
lahko Straparolove Prijetne noči, ki upodabljajo več resničnih zgodovinskih
oseb, prizorišč in kulturne atmosfere, delujejo, kot da je prav tako tisto, kar je v
upodobitvi dodano, bilo resnično tudi onstran same literature.
Renesančno pravljico zato lahko razumemo kot neke vrste zgodovinski
dokument, toda ne v smislu, kot je ljudsko pravljico razumel Darnton, temveč
specifično zaradi renesančnega epistema. Renesančne literarne pravljice so
svojevrstna pričevanja o kulturi in družbi tega časa. Dokumentiranje družbe in
njene kulture je v tem primeru značilno avtorsko posredovano, pa vendar izrazito prisotno zaradi zavezanosti tehnikam posnemanja. Upoštevaje verjetno
ciljno bralstvo in specifično strukturo Straparolovih pravljic, katerih velik del so
pravljice o posameznikovem družbenem vzponu, kakršen v okoliščinah tedanjih beneških zakonov ni bil možen, se kaže, da je Straparola spodbujal sanje o
boljši družbeni resničnosti. Temu cilju je pogosto služila tudi raba čudesnega.

Polona Tratnik
"FAIRY" TALE: SOCIAL REALITY AND MIRABILIS – WITH A PARTICULAR
REGARD TO THE RENAISSANCE VARIATIONS OF CINDERELLA TALE

SUMMARY
The article is focused on the questions, how is social reality mirrored in the
"fairy" tale, how does mirabilis take place in it and what is the function of the
use of mirabilis. The author is predominantly engaged with the earliest literary form of "fairy" tales from the period of Italian Renaissance when tales were
both published and transmitted orally, but had yet to establish themselves as a
literary genre. The author specifically studies the case of the Renaissance Cin-
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derella tale. The most noteworthy and prolific storyteller, as well as tale writer
of the period, was the Venice-based Gian Francesco Straparola who published
The Facetious Nights (Piacevoli Notti), generally considered as the first European collection of fairy tales, in 1551 and 1553. Researchers have not attained
consent on whether Straparola based his collection on the received oral tradition of the native population, a view held by Jack Zipes, or he had invented the
fairy tales anew, as Ruth Bottigheimer believes. Referring to the Cinderella tale,
the author of this article argues that Straparola reshaped some of the earlier
variants of comparable tales. The author also finds interrelations between the
examined Renaissance cases and Slovenian folktales, which could be considered as the variants of the first. Straparola enriched his tales, and particularly the
tale that frames the collection, with vivid descriptions of Renaissance culture.
The stories feature actual historical personalities and approximations of events
as might have happened. The author shows that by applying this technique of
referring to the cultural reality of his age, as well as with other techniques, Straparola imposed the principles of resemblance utilized by Renaissance creators
in general. Furthermore, the author analyses the epistemological approach of
Renaissance men to the world, which rested upon the principles of resemblance. She examines these principles through Straparola's work while comparing
them to the attitudes of visual artists of the period, who have written extensively on the subject. The visual was dominant in Italian Renaissance culture, and
as such, it is also to be found in Straparola's literature, which mirrors the society
and culture of the time. As an epistemological principle, the search for resemblances was so essential in Renaissance that it served for establishing analogies
between human and animal physiognomies and their supposedly associated
temperaments. The objective of a Renaissance creator was to grasp the outside world and present it in the chosen medium. Natural sciences, humanities,
and art converged. Straparola included accounts of natural phenomena and
animals, as found in Pliny's Natural History, in his narratives, all the while searching for analogies between described phenomena and the temperaments as
well as actions of the protagonists of his tales.
In this period in time, science on nature and its phenomena comprised of
cataloguing diverse animals and various "natural things", which surprised Europeans: exotic animals and their characteristics, embryos, mutants, as well as
mythological creatures, which were granted equal status and were included in
the taxonomy of species. All these "natural things", as recorded, for instance, by
the Italian naturalist Ulisse Aldrovandi, were the marvels of the world or mirabilia. The age was so strongly signified with the marvellous that the renowned
humanist Benedetto Varchi even lectured at the Florentine Academy on the
generation of monsters seeming to be found everywhere. The mirroring of
nature, best illustrated by the metaphor of a mirror, therefore included depic-
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tions of the marvellous and is also to be found in Straparola's work. Mirabilis, however, as the article shows, has its roots in the visual; it is etymologically
and conceptually related to the idea of mirroring and thus to the principle of
resemblance.
Historian Jacques Le Goff analysed the presence and conception of mirabilis in medieval era, which was adopted by the Renaissance in numerous
respects. The marvellous was a way of resistance to the official Christian ideology after all. Le Goff concluded that the historicizing tendency worked against
the tradition of the marvellous. It is for this reason that the author of the article
focuses on the tale of the Renaissance when the marvellous was still present
and the tales had a relevant relationship to the social reality they represented.
The Renaissance tale, as can be found in Straparola's writings, exhibits references to nature and concurrently represents natural principles, the marvellous,
which blends into the everyday, as well as it offers a glimpse into the sixteenthcentury Venetian social life. Historian Robert Darnton who studied French cultural history and the history of eighteenth-century mentalities was interested
in the orally transmitted tales as told by the "ordinary" people. He understood
the folktale to be a historical document testifying to the "history" of a social
class, which did not partake in the official writing of history. In this article, the
author treats Facetious Nights as a historical document, yet understands this
process of documentation differently than Darnton, specifically on account of
the Renaissance episteme.
In the scope of the article, the author conducts an etymological investigation into the terminology related to tales. Terminology concerning previous
forms of the genre displays a strong correlation with the Latin term historia,
meaning a narration on the past events. Tales evoke worldviews of people circulating them and present the culture and possibly the history of the society
that tells them. The article treats Renaissance literary tales as unique testimonies
of the society and culture of the time. The documentation of culture and society is in this case authorially mediated, yet distinctly present, because the writer,
as the author of the article argues, was committed to the use of resemblance
techniques. This perspective, however, prompts another question the author
explores in the article, namely, what was the primary function of Straparola's
tales. Given the likely readership and the specific structure of his tales, many of
which are tales on individual's social rise, an achievement quite unimaginable
in the confines of Venetian law of the times, it seems plausible that Straparola
promoted visions of a different, better social reality. The marvellous thus seems
to frequently serve as a means towards attaining this objective.
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Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Venice, Istria, fealty, rites, ceremonies, medieval customs, conflict resolution
Abstract: Still today, historiography questions whether the purpose of oaths of fealty (fidelitas), dedicated to the Venetian Republic by Istrian towns from 12th Century, was to conclude friendships between the equal communities or was just
a form of alliances against common enemies, or were even the subordination of Istrian towns? Insofar as it was actually
a matter of concluding alliances even after the feuds, later vents clearly testify in support of the fact that those oaths
of fealtywere the first step towards the later Venetian subordination of Istrian towns, the basis of the process which
ended only in 1420. This paper argues that the above events should be understood and interpreted in accordance with
then prevailing system of conflict resolution and within the framework of the ritual: homage, fealty, peace (homagium,
fidelitas, pax).
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Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Radoslav Razlag, Members of the Provincial Assembly, Styria, Graz, constitutional period, nationalism,
the 1860s, the 1870s
Abstract: In the following article, the author analyses the activities of the Lower Styrian deputy Radoslav Razlag in the
Styrian Provincial Assembly between 1865 and 1868, when he gave up his mandate. If we disregard the German conservative Michael Hermann, who had joined the Slovenian camp and represented the Slovenian "colours" ever since
the restoration of the Austrian constitutional life, the Slovenian side did not win its first term until as late as 1865. In
the Provincial Assembly, Razlag – together with Hermann and later Josip Vošnjak – resolutely represented the Styrian
Slovenians and argued in favour of the federalist system in Austria.

987

DOI 10.32874/SHS.2020-20
Author: ŠORN Mojca
Ph.D., Research Fellow
Institute of Contemporary History
Privoz 11, SI–1000 Ljubljana, Slovenia
Title: C
 HANGES IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS DURING THE PERIOD OF SHORTAGE
AND HUNGER (LJUBLJANA: 1914–1918)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 20 (2020), No. 3, pp. 713–734, 69 notes, 3 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
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Abstract: The following contribution, which focuses on Ljubljana and its inhabitants during World War I, shows how
everyday life was influenced by the military and political as well as economic and social aspects. It underlines the food
shortage, which did not only result in an increased incidence of diseases and deaths but also adjusted nutrition as well
as modified daily rhythms and mental and psychological processes. The present contribution, which focuses on the
interpersonal relationship changes in the extraordinary wartime circumstances or during the period of shortage and
hunger, reveals that the code of behaviour as well as the established societal and social norms of the pre-war period
often became a thing of the past.
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Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: diplomacy, knowledge production, Yugoslavia, Poland, communism, elections
Abstract: Diplomacy provides a unique insight into the socio-political circumstances of individual countries. Through
their reports, analyses, and interpretations, diplomats shape a modicum of knowledge about the state in which they
operate. Based on Yugoslav and Polish archival materials and memorial literature, the following contribution explores
how diplomats from both countries contributed to the knowledge about Yugoslavia and Poland in the first years after
World War II. The article takes into account the factors that influenced the production of knowledge in diplomacy
and answers the question of whether the Yugoslav and Polish political decision-makers applied the newly acquired
knowledge and how. The first post-war elections in both countries serve as a case study: they allowed diplomats to
gain an insight into the operations of the local political elites; shed light on the attitude of the population towards the
new authorities; and answered the question of how far the communists were willing to go in their struggle for power.
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history, social history
Abstract: The article discusses individual and social consequences of captivity in the case of Italian prisoners of war in
Yugoslavia, emphasizing the fate of those who were interned in Slovenia (most of them were the so-called deportees
from the Julian March). Based on available memoirs, archival sources, and oral testimonies, the article aims to understand if and how the experience of captivity affected prisoners' social and family life and their reintegration into society
after returning home. Since these memories in the early years and decades were often pushed into oblivion, the article
also highlights the importance of oral history and empathy in dealing with traumatic events and starting writing trauma
instead of writing about trauma.
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Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: State Security Service (SDV), Udba, organizational structure, intelligence, Socialist Republic of Slovenia
Abstract: The authors shed light on the organizational structure of the State Security Service in the Socialist Republic
of Slovenia based on a systematic analysis of the corresponding preserved archival material kept by the Archives of
the Republic of Slovenia. The organizational structure was grounded in the two-phase post-1966 restructuring of the
service, following the IV (Brioni) Plenum of the Central Committee of the League of Communists of Yugoslavia. The
first phase focused on the adaptation of the work area of the service. The second phase unfolded at the beginning of
1967 and aimed at the rapid establishment of the organizational structure of the Service. In 1969, a new regulation was
adopted, which divided the SDV into the service headquarters and seven (after 1970 eight) analytical, technical, and
operational departments. The organizational structure established in 1967 and modified and enlarged in 1969 functioned as the structural and operational foundation on which the secret political police in the Slovenian lands operated
until Yugoslavia's break-up.
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Abstract: Based on the analysis of selected preserved materials housed in the Archive of the Republic of Slovenia the
present contribution discusses "self-evaluations" of the Slovenian State Security Service with respect to monitoring the
activities of the British Intelligence Agency on the territory of the Socialist Republic of Slovenia in the period between the 1960s and the late 1980s. The authors analyse those intelligence reports which pertained to reporting on the
agency’s own activities and could thus be described as assessments of the (un)successfulness in its surveillance of British
diplomats, media, and citizens visiting Slovenia at the time, and the Slovenian/Yugoslav emigrants in Great Britain.
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Abstract: In this paper the authors present the tracking and monitoring of Slovenian guest workers, who were temporarily living and working in the Federal Republic of Germany in the 1970s, by the State Security Service. By analysing
archival material of the Slovenian political police about the activities and associations of Slovenes in the Federal Republic of Germany, which is kept by the Archive of the Republic of Slovenia and using a selection of scientific works
of domestic and foreign historiography, the authors present the process of emigration from the Socialist Republic of
Slovenia to the Federal Republic of Germany from a west German and Yugoslav perspective. They also present how
the State Security Service tracked Slovenian guest workers in the FRG during the 1970s and which groups of emigrees it
paid special attention to. Here the authors concentrate on the tracking of Slovenian emigree clergy and emigree press,
both groups having had large cultural influence on other Slovenian guest workers while they lived and worked in the
Federal Republic of Germany.
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Abstract: The purpose of the following contribution is to carry out a historical analysis of the role, significance, and position of the critical Slovenian intellectuals in the Yugoslav and Slovenian public in the last decade of Socialist Yugoslavia
(more precisely, in 1986). The central focus is on the intellectuals Tomaž Mastnak and Dimitrij Rupel and their standpoints in the context of the relations between the Slovenian and Yugoslav public. For our analysis, the contents published
by the media are more important than the decision-making processes in the political forums that we can follow in the
relevant archival sources. We are interested in the political history of the public rather than in the history of politics as a
decision-making process in the circles that wield political power.
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Abstract: The article focuses on the Renaissance literary tale, specifically from the work Facetious Nights by Gian Francesco Straparola. The collection features a variant of Cinderella's tale, which is a case particularly studied in the article.
The author analyses the resemblance techniques used by Straparola to encapsulate the social reality of the time, and
studies how the Renaissance episteme, grounded in the principles of resemblance, expresses in his work. The mirroring
of nature, best illustrated through the metaphor of a mirror, accentuates the importance of the visual and comprises
mirabilis, which is etymologically rooted in mirroring. The author explores the social function of tales in Venetian society and the ways, in which the marvellous was used to achieve this objective. The article shows interrelations between
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Straparola's works and Slovenian folktales, as well as with older variants of the studied cases.
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Articles are reviewed; reviews are anonymous. An article is placed for
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