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r a zpr ave – studies
Človek in politik Anton Korošec
Feliks J. Bister*

UDK 94(497.4):929 Korošec A.

Feliks J. Bister: Človek in politik Anton Korošec. Časopis za zgodovino in narodopisje,

Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 7–11
Razprava predstavlja Korošca kot narodnostno zavednega Slovenca, ki je bil ponosen na
svoj kmečki rod in katoliško držo – to je odločilno zaznamovalo tudi njegovo politično
delovanje in uveljavitev. Ob koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske je bil »prvi
govornik« južnih Slovanov habsburške monarhije, postal je nesporni voditelj slovenskega
naroda in državnik evropskega pomena v nemirnih časih med obema vojnama.
UDC 94(497.4):929 Korošec A.

Feliks J. Bister: Man and Politician Anton Korošec – between Love and Hate. Review

for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 7–11
This paper presents Anton Korošec as a nationally conscious Slovene, who was proud of his
peasant descent and Catholic standing – which also decisively denoted his political activity
and won him recognition. At the end of the First World War and fall of the Austro-Hun
garian Empire he was the “first spokesman” of the southern Slavs in the Hapsburg monarchy. He became the undisputed leader of the Slovene nation and a statesman of European
significance in the turbulent times between the two world wars.

Leta 1965, ko sem prišel prvič v Videm ob Ščavnici (danes je ponovno pre
imenovan v stari Sv. Jurij ob Ščavnici – bil sem gost nepozabnega župnika Juneža), je Ruda Jurčec post festum, a vendar, govoril ob 25-letnici Koroščeve smrti
na slovenskem narodnem taboru v Argentini. Na začetku govora se je retorično
vprašal: »Kaj nam danes pomeni Anton Korošec?« V nadaljevanju je Korošca
imenoval za heroja majniške deklaracije, opozoril pa je tudi, da so ga drugi

* Dr. Feliks J. Bister, docent in znanstveni svetnik na avstrijsko-slovenski Stolici za srednjeev
ropske študije na FHŠ Univerze na Primorskem, mf.bister@utanet.at
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imeli za vojvodo naroda, kneza slovenstva in gruntarja – vladarja.1 Korošec je
bil že proti koncu habsburške monarhije nesporni vodja največje Vseslovenske
ljudske stranke in predsednik Jugoslovanskega kluba v dunajskem Državnem
zboru – torej politik državnega pomena in vrednosti.
Mojo disertacijo oz. monografijo o Korošcu je Janko Pleterski v recenziji
nemške izdaje leta 1995 pravilno označil, »da je knjiga sad dogovora treh koroških slovenskih študentov zgodovine na Dunaju, da napišejo biografije treh
pomembnih slovenskih politikov na prelomu stoletij do 1918«.2 Sam sem izbiral
med Francem Grafenauerjem, Janezom E. Krekom in Antonom Korošcem – odločil sem se za Korošca, in sicer predvsem zaradi ocene, ki jo je o njem zapisal
Friedrich Funder (1872–1959) glavni urednik (skoraj štirideset let; do anšlusa
1938) pomembnega krščansko-socialnega glasila Reichspost: »Korošec je borbeni voditelj katoliških Slovencev, krepkejši kakor njegov učeni rojak, poslanec dr.
Krek.«3 Dobrih 50 let pozneje je Joachim Hösler v pregledu slovenske zgodovine
od začetka do leta 2004 predstavil Korošca kot »ostrega kritika ‘nemštva’ in
‘nemčurstva’ ob kljubovalni lojalnosti do habsburške monarhije«.4 Ne drži pa
misel nemškega pisca, ki je v nadaljevanju Korošca označil tudi za jezuita – to
ni bil, čeprav oznaka za Korošca ni žaljiva.5
Če pojmujemo zgodovino kot »neskončen dialog med sedanjostjo in preteklostjo« (E. H. Carr), je seveda vse odvisno od intenzivnosti tega dialoga in
kakovosti pridobljenih informacij. Ko hote ali nehote primerjamo preteklost z
današnjim trenutkom, tj. z lastnimi predstavami in željami, moramo biti predvsem kritični – in to do sebe, ne samo do drugih. Pri opisu zgodovinske osebnosti moramo biti še dodatno previdni, saj nas je lahko med študijem dodatno
očarala ali razočarala, to pa za nepristranskega zgodovinarja ni dobro. Nemški
klasik z izrednim zgodovinskim čutom, Friedrich Schiller (1759–1805), je že
pred dvesto leti zapisal, da se vsak besedni portret človeka »zmeden ziblje v
zgodovini, v naklonjenost, v sovraštvo strank odet.« Bralca ali poslušalca to seveda ne zanima, saj pričakuje objektivno predstavitev – tako nas je učil Hanns
Leo Mikoletzky (1907–1978), ki je poudarjal, da je prva naloga zgodovinarja
»objektivno ugotavljanje resničnosti po znanstvenih načelih«; to je najbrž tudi
splošno pričakovanje!
Anton Korošec je bil ponosen na svoj kmečki rod in vse kaže, da je na tem
gradil tudi svojo narodno zavest. Zanj velja, kar je zapisal Simon Gregorčič (to
1

Ruda Jurčec, Koroščevo delo v luči sedanjosti. Glas Slovenske kulturne akcije / Vocero de la
Cultura Eslovena 24 (22. XI. 1965) 1.
		Na Koroškem je leta 1961 izšel anonimni članek: Dr. Anton Korošec – slovenski državnik.
Naš tednik – Kronika 9 (2. 3. 1961) 3.
2
Janko Pleterski, »Veličanstvo, prepozno je …« Razgledi 12 (9. 6. 1995) 24.
3
Prim. Friedrich Funder, Vom Gestern ins Heute. Aus dem Kaiserreich in die Republik. Wien
1952.
4
Joachim Hösler, Slowenien. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Regensburg–München
2006, 243.
5
N. d., 134.
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mutatis mutandis velja prav tako za Jegliča, Slomška, Finžgarja, Jurčiča, Groharja, Vego, Prešerna, Gregorčiča samega in druge):
»Kar mož nebesa so poslala,
da večnih nas otmo grobov –
vse mati kmečka je zibala,
iz kmečkih so izšli domov.«
Korošec je duhovništvo občutil kot poslanstvo, čeprav od kaplanovanja naprej ni več deloval dušnopastirsko (razen jutranjih maš pri slovenskih nunah v
Zemunu). Znano pa je, da se je v dvajsetih letih – gotovo zaradi nekega političnega neuspeha – potegoval za mesto celjskega prošta. Bil je zavrnjen z razlago,
naj raje ostane pri svojih političnih poslih. Za svoj civilni poklic si je zato izbral
uredniško delo, in sicer vse do začetka politične kariere. Anton Trstenjak je
morda tudi zaradi tega govoril o svojem rojaku kot o »edinem neklerikalcu med
klerikalci«.
V politiki je Korošec prevzel bogato dediščino prijateljsko vdanega Janeza
Evangelista Kreka (1865–1917), po drugi strani pa se je okoristil z veliko praktično izkušenostjo Ivana Šusteršiča (1863–1925), ki je obvladoval dnevnopolitična vprašanja dunajskega političnega vsakdana. Jakob Mohorič je videl največjo
razliko med Korošcem in Krekom v razumevanju demokracije. Krek se je vidno
veselil različnih mnenj (zlasti) mlajših ljudi, Korošcu pa se je bralo z obraza, da
ni vesel drugače mislečih, zato se ljudje, ki niso delili njegovega mnenja, v njegovi
bližini niso počutili posebno dobro, pa tudi Korošec ne med njimi.6 Mohorič
tudi pravilno ugotavlja, da je bila moč Koroščeve politike v njegovi taktiki; med
taktiko in doktrino pa so pogosto tudi razhajanja, »zato v dr. Koroščevih govorih
ni globoke tematike, pač pa je v njih spretno razvijal dnevna taktična vprašanja.
Vedno je zelo gledal na to, da si s političnimi izjavami ni preveč vezal rok za
svobodno taktiko.«7
Tudi levo usmerjeni srbski politik Dragoljub Jovanović (1895–1977) je Korošca prav tako razumel kot političnega taktika, čeprav pri njem taktika »nikad
ni snedla« politike.8 V beograjskem parlamentu so menda govorili: »Kakor koli
obračaš, pop [torej Korošec, op. avtorja] vselej dobi«.9
Korošec je bil najuglednejši slovenski politik, in sicer ne le zaradi majniške
deklaracije. Med prvo svetovno vojno se je pokazalo, da je bil le redko kdo med
južnoslovanskimi poslanci tako spreten kot on. Čeprav ga je policija nenehno
nadzorovala, prevelikih težav nikoli ni imel, saj so ga ščitili odlični stiki s ce6
7
8
9

Privatni arhiv avtorja (PAA): Jakob Mohorič, Zgodovina slovenske krščanske demokracije po
I. svetovni vojni. (Neobjavljeni rokopis.) Ljubljana 1965, 24.
N. d., 24.
Dragoljub Jovanović, Ljudi, ljudi … Medaljoni 50 umrlih savremenika. Beograd 1973, 418–
428.
Iz slovenske zgodovine: Šušteršič in Korošec – podobnosti in različnosti. Tretji dan 9/10
(junij/julij 1991), 17.
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sarskim dvorom in visokim plemstvom. Privoščil si je lahko npr. tudi nastop
na enem izmed uradno prepovedanih shodov 2. junija 1918 v Ljubljani – pred
duhovniškim talarjem je stara Avstrija pač imela nekaj spoštovanja. Koroščeva
zvestoba do cesarja pa ni bila neomajna in je začela popuščati, ko so v imenu
najvišjega poveljnika preganjali in zapirali slovenske rojake – nacionalistična
klima tople grede10 je bila namreč ugodna za razjedajoče moči. Graški pravni
zgodovinar Hermann Baltl (1918–2004) je bil prepričan, da so Nemci in Madžari »v svojem šovinizmu pokopali monarhijo kot večnarodno državo in pripravili
pot letu 1918«.11
Habsburžani niso razumeli znamenj časa. O tem dokazujejo tudi osebni zapiski cesarja Karla (1887–1922), ki bi moral biti zaradi svoje naivnosti beatificiran: »Celo rimskokatoliški duhovnik Anton Korošec, poleg tega poslanec v
državnem zboru, se bojuje za pripojitev katoliške Slovenije Srbiji.«12 Tudi cesarica Cita (1892–1989) je imela Korošca za odpadnika in izdajalca,13 avstrijski
konzervativni zgodovinar Reinhold Lorenz (1898–1975) pa je Korošca, ko je
bil avgusta leta 1918 ustanovljen Narodni svet, imenoval za voditelja notranje
južnoslovanske iredente.14
Zaključujem s kratko in zelo natančno oceno Koroščevega značaja ter njegove osebnosti, ki še danes drži – odkril sem jo leta 1965 v Državnem arhivu v
Dubrovniku, in sicer v pismu Melka Čingrije, državnega poslanca na Dunaju in
spremljevalca Korošca v Ženevi, svojemu očetu Peru Čingriji: »Pišeš mi da želiš
znati kakav je čovjek Korošec. On je pop, ali narodan čovjek kao i Krek.«15

Man and Politician Anton Korošec – between Love and Hate
Abstract
History is a “never-ending dialogue between the present and the past” (E. H. Carr). In describing historical personages we can either be fascinated or disappointed. Thus every written
portrait “zmeden ziblje v zgodovini, v naklonjenost, v sovraštvo strank odet” (Friedrich Schiller).
Irrespective of their right to be fascinated or disappointed readers or listeners expect critical
and objective presentations because the first task of the historian is “impartial assessment of
the truth according to scientific principles” (H. L. Mikoletzky).
10
11
12
13
14
15

Z. A. B. Zeman, Die Habsburger – und was dann kam. Der Monat 191. 1964, 49.
Hermann Baltl, Österreichische Rechtsgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Graz
1977 ³, 25.
Kaiser Karl, Persönliche Aufzeichnungen, Zeugnisse und Dokumente. Ed. Erich Feigl.
Wien–München 1984, 346.
Erich Feigl, Kaiserin Zita. Von Österreich nach Österreich. Wien–München ³1982, 361.
Reinhold Lorenz, Kaiser Karl und der Untergang der Donaumonarchie. Wien–Graz–Köln
1959, 583.
Državni arhiv v Dubrovniku: Arhiv Čingrija, fasc. XI/C (1916–1917). Pismo Melka Čingrije
pisano očetu Peru Čingriji, 23. 6. 1917.
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Anton Korošec was proud of his peasant descent and everything indicates that it was on this
very basis that he built also his national awareness. For him holds true the words of Simon
Gregorčič (this mutatis mutandis also holds true for Jeglič, Slomšek, Finžgar, Jurčič, Grohar,
Vega, Prešern, Gregorčič himself and others):
Kar mož nebesa so poslala,
da večnih nas otmo grobov –
vse mati kmečka je zibala,
iz kmečkih so izšli domov.
In politics Korošec took over the rich heritage of his devoted friend Janez Evangelist Krek, he
also benefited from the great practical experience of Ivan Šusteršič, who mastered the political
questions of Viennese political everyday life.
Jakob Mohorič rightly ascertained that Korošec’s power was in his tactics. However, between
tactics and ideology opposition frequently arises and for this reason in Korošec’s speeches “there
are no profound themes, but in them he skilfully developed daily adroitly planned questions.
He always made sure that his political statements still allowed freedom of tactics”.
Korošec perceived religion as a mission, although after becoming a priest he did not work as a
pastor – he chose editorial work for his civil profession, which he did right up until the time
he entered politics. Perhaps Anton Trstenjak was right when he named his Prlek friend as “the
only non-clericalist among clericalists”.
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Korošec in mladinsko gibanje na
Štajerskem pred prvo svetovno vojno
Vincenc Rajšp*

UDK 329.78(497.4 Štajerska)''1903/1918''

Vincenc Rajšp: Korošec in mladinsko gibanje na Štajerskem pred prvo svetovno vojno.

Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 12–20

V razpravi je predstavljeno Mladinsko gibanje na Spodnjem Štajerskem, ki se je razživelo po
letu 1903. Glavni pobudnik in vodja gibanja je bil Anton Korošec – spodbujal je mladino,
da je organizirano nastopala, saj je v tem prepoznaval osnovo za nadaljnje učinkovito versko
in narodnopolitično gibanje ter politični uspeh slovenskega ljudskostrankarskega gibanja.
Mladinsko gibanje na Spodnjem Štajerskem je imelo pomembno vlogo tudi ob razpadu
Avstro-Ogrske monarhije.
UDC 329.78(497.4 Štajerska)''1903/1918''

Vincenc Rajšp: Korošec and the Youth Movement in Styria before the First World War.

Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 12–20
The Youth Movement in Lower Styria, which became very active after 1903 is presented in
this paper. The prime mover and leader of the movement was Anton Korošec – he encouraged young people to appear in organised events, as in that he recognised the foundation
for further effective religious and national political movement as well as the political success
of the Slovene People’s Party movement. The Youth Movement in Lower Styria also had an
important role at the time of the dissolution of the Austro-Hungarian monarchy.

Koroščevo delo je bilo že od samega začetka povezano z mladino – z njo je
delal kot kaplan in kot vzgojitelj v semenišču v Mariboru, kasneje pa je vzdrževal
stike z bogoslovci, v svojo politično vizijo pa je od samega začetka vključeval
tudi mladino. Na pomen, ki ga je pripisoval mladini, je opozoril že leta 1901 v
* Dr. Vincenc Rajšp, docent na Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju, vincenc.rajsp@
szi-dunaj.at
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Slovenskem gospodarju, v katerem je zavrnil štajercijance in liberalno stranko na
Štajerskem, kritičen pa je bil tudi do krščanske stranke. V svoj politični načrt je
vključil slovenskega kmeta in slovensko mladino, za katero je zahteval gospodarske in druge šole, saj bi po njegovem videnju le dovolj izobražena mladina lahko
postala uspešna na gospodarskem in političnem področju.1
Istega leta je v njegovi rojstni fari pri Svetem Juriju ob Ščavnici mladina nakazala novo obdobje mladinskega gibanja na Spodnjem Štajerskem, ki je imelo ob
izobraževalnem in kulturnem še velik narodno obrambni pomen. Prvi odmevni
shodi je bil 10. novembra 1901. Na njem je prišlo do incidenta, saj je skupina
nemčurjev, ki niso bili le domačini, hotela zaustaviti godbo med igranjem Naprej
zastava slave. Do pretepa sicer ni prišlo, so pa domači pevci dogodek zaključili s
pesmijo Črna zemlja naj pogrezne vsakega nemčurja. Dopisnik, ki se je podpisal
s psevdonimom Jurjevčan, je poročilo zaključil s pozivom: »Rodoljubi, krščanskonarodna mladina! Na noge, sedaj je skrajni čas, da se združimo in združeni
odbijamo nasprotne navale!«2
Korošec je mladinsko gibanje vzpodbujal v časopisu Naš dom, kjer je leta
1902 odprl posebno rubriko Mladeniško gibanje. V njej je bilo objavljeno tudi
vabilo na slovesnost Mladeniške zveze bralnega društva pri Sv. Juriju ob Ščavnici
6. januarja. Prireditev z bogatim kulturnim programom je pritegnila mladino iz
Slovenskih goric, prišli so celo od Št. Jurja ob južni železnici. Poleg mladeniških
so bila aktivna tudi že dekliške društva – med svojo dejavnost so prištevala tudi
razširjanje Našega doma.
Leta 1902 je Naš dom vzpodbujal starše, naj pošiljajo svoje otroke v šole, saj
bodo tako pomagali otrokom in Slovencem, ki bodo dobili svoje izobražence.
Predvsem je priporočal, naj sinove vpisujejo v slovenske razrede na gimnazijah
v Mariboru in Celju, za deklice pa je priporočal učiteljišči v Mariboru in Ljubljani.3
Pri delu z mladino se je Korošcu pridružil Fran Gomilšek, takrat najpomembnejši mladinski organizator, provizor pri Svetem Benediktu v Slovenskih
goricah. Jeseni leta 1902 je v Našem domu objavil obširen članek z navodili za
mladeniško organizacijsko delo; šlo je za navodila za ustanovitev ter praktične
nasvete in obširno literaturo za prosvetno in kulturno delo.
Koroščevo zavzemanje za mladino takrat ni bilo nič nenavadnega. Nedvom
no je bilo odgovor na nemški pritisk Schulvereina ter zahteve po nemških šolah,
kar je pomenilo tudi nevarno pridobivanja slovenske mladine za nemški tabor (s
pomočjo štajercijanskega). Štajercijanska stranka je zahtevala med drugim »sistematično vpeljavo šol z nemškim učnim jezikom in vpeljavo nemškega pouka
v šolah s slovenskim učnim jezikom«.4
1
2
3
4

Slovenski gospodar, 23. 1. 1901.
Naš dom, 21. 11. 1901.
Naš dom, 19. 6. 1902.
Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik: politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem
(1861–1914). Maribor 1997, 307.
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Slovenci so bili že pred Korošcem aktivni pri organiziranju mladine. Obstajale so najrazličnejše dijaške in študentske organizacije, še posebno skrb pa jim
je posvečal Janez Evangelist Krek v Slovenski krščansko socialni zvezi,5 ki je
prirejala tečaje, na katerih so poleg splošnega izobraževanja posvečali posebno
skrb tudi mladini; razvite so bile tudi telovadne organizacije (orlovske) – vse to
je veljalo za celotno slovensko ozemlje. Korošec je začutil še dodatno potrebo
za delo s podeželsko mladino, ki šolanja ni nadaljevala in ni imela možnosti
nadaljnjega izobraževanja.
Prvi načrtni poskus sega v leto 1903. Na zaupnem shodu SKSZ-ja 14. maja
1903 v Mariboru so sklenili, da skličejo v tem letu več shodov za mladeniške
Marijine družbe. Ustanovljen je bil celo poseben odbor: za predsednika je bil
izvoljen Korošec, za tajnika provizor pri Sv. Benediktu v Slovenskih goricah in
znan delavec z mladino Fran Gomilšek, za blagajnika pa mladenič iz Šentilja
Fran Žebot. 21. junija 1903 se je prvega shoda na Ptujski gori udeležilo več kot
800 mladeničev; pokazalo se je, da ni bil namenjen le verski vsebini, temveč
tudi narodnopolitični vzgoji. Slovenski gospodar je poročal, da so želeli odpraviti
dotedanji »nedostatek«, ko so posvečali premajhno skrb mladeničem, bodočim
možem, od katerih bo odvisna gospodarska in nacionalna podoba slovenske Štajerske. Shod je obsegal dva dela, najprej je bila maša, nato pa je sledila prireditev
pred cerkvijo. Glavni govornik je Korošec, ki je gibanje označil kot pomlad,
mladino pa je navduševal predvsem za pet stvari: vero, narodno zavest, stanovsko
samozavest, omiko in medsebojno ljubezen. Mladina je spremljala prireditev z
ubranim petjem.
Drugi shod je bil pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Zbralo se je več kot
1500 mladeničev, pri maši pa je pridigal župnik iz Frama. Za prireditev po maši
pri Trojici niso dobili primernega prostora, zato so odšli proti Lenartu. Na poti
je nastal incident, saj so jim prišli nasproti nemški mladeniči in policija, ki je
udeležencem skušala odvzeti slovensko zastavo. To se ni zgodilo in mladeniči so
z gromkimi ovacijami in petjem pesmi Naprej zastava slave prišli v Lenart, kjer
je bila velika prireditev. Glavna govornika sta bila Fran Gomilšek in poslanec
Ivan Roškar, nastopilo pa je tudi osem mladenočev.
Tretji shod istega leta je bil v Petrovčah pri Celju 16. avgusta. Tudi na tem
množičnem shodu je govorilo deset mladeničev. Januš Golec je v svojih spominih
zapisal:
»/L/ahko vidimo, kako je bil mladi urednik Korošec politično daljnoviden,
ako je hotel oteti Spodnjo Štajersko iz grabežljivih rok nemštva, je moral postaviti na nepremagljivi temelj verne in moralno zavedne slovensek mladine. V
primeroma zelo kratkem času so postala slovenska izobraževalna društva (temelj)
da je postala mladina narodnozavedna, načitana, olikana in je že tudi upala
javno manifestirati za svoje verske in narodne ideale«. 6
5
6

Vincenc Rajšp, Slovenska krščasko-socialna zveza s posebnim ozirom na slovensko-krščanskosocialno zvezo za Štajersko. Krekov simpozij v Rimu, Celje 1992, 160–173.
Januš Golec, Spomini, 179, Nadškofijski arhiv Maribor.
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Gibanje je naletelo na odpor pri Nemcih in nemškutarjih na spodnjem Štajerskem, vendar »Štajerc ni mogel zajeziti, niti z nasiljem«, kajti ti »mladeniči
so postali /kot/ možje Koroščeve avantgarde pri vseh volitvah«. Korošec je z
mladino računal na volitvah, čeprav niso imeli volilne pravice. V Našem domu
so zapisali, da je Korošec na shodu v Slovenskih Konjicah 27. julija pohvalil
navdušenje mladine za vero in slovensko narodnost in izrazil upanje, da bo navdušenje mladeničev ugodno vplivalo na deželnozborske volitve.7 Jeseni istega
leta pa je ob volitvah Naš dom pozival mladino: »Mladeniči slovenski, pomagajte
agitirati!«8
Za mladeniško gibanje je bilo zelo pomembno leto 1908. Slovenski gospodar
je 19. marca 1908 naznanil izhajanje novega časopisa Mladeniški list, ki naj bi bil
»nepolitično glasilo vseh slovenskih dijaških in ljudskih mladeniških organizacij«, protiutež liberalnima Svobodi in Omladini, pa tudi Svobodni misli, ki bi naj
posebno v primorskih krajih vnašala »brezverstvo med preproste ljudi«. List je
postal glasilo orlovskih telovadnih organizacij, na Štajerskem pa ni imel velikega
vpliva, saj v Slovenskih goricah orlovskih organizacij ni bilo.
Na Štajerskem je Korošec načrtno organiziral mladino v mladeniške in dekliške zveze. 28. maja 1908 je v Slovenskem gospodarju napovedal ustanovitev
Zveze slovenske mladine kot samostojne organizacije, tj. podzveze v okviru Slovenske krščanskosocialne zveze. Dotlej so zveze sicer delovale v okviru SKSZ-ja,
vendar se je v njej mladina izgubljala, vključene mladinske zveze pa med seboj
niso imele posebnih stikov. Mladinske organizacije je hotel postaviti »pod samostojno vodstvo, kolikor je to v okviru društvenega zakona mogoče«. Tako je
slovenska mladina dobila svoj odbor, ki je organizacijo vodil samostojno; zaradi
društvenega zakona je bila pododsek Slovenseke krščanskosocialne zveze, »sicer
pa bodo odbor zveze imeli m l a de n ič i v rok a h«. Na shod, ki je bil napovedan
8. junija je takole vabil mladino:
»/M/ladeniči, ki bodo kmalu poklicani delovati po slovenski domovini za
svojo vero, svoj stan in svojo narodnost, se morajo spoznati in medsebojno pogovoriti, da bodo imeli tudi kot možje med seboj zaupanje. Kvišku torej mladeniči,
pridite v Ljutomer.«9
Posebno pozornost novi mladinski organizaciji je posvetil tudi časopis Slovenski gospodar, ki je odprl novo rubriko Vestnik mladinske organizacije, v kateri
so sistematično objavljali aktivnosti mladinske organizacije, napovedovali mladeniške in dekliške shode in prireditve ter o njih poročali. Mladeniški shodi
potekali po utečenem redu: začeli so se z mašo, sledila pa je prireditev, na kateri
so sodelovali različni govorniki. Na osrednjih shodih je govoril Korošec, sicer pa
je bil najpogostejši govornik profesor mariborskega bogoslovja Josip Hohnjec, ki
se mu je običajno pridružil kdo od deželno- ali državnozborskih poslancev. Shode so organizirali mladeniči sami, ki so na prireditvah tudi nastopali. Prvi tak
7
8
9

Naš dom, 31. 7. 1902.
Naš dom, 25. 9. 1902.
Slovenski gospodar, 28. 5. 1908.
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shod je bil v Ljutomeru na binkoštni ponedeljek. Slovenski gospodar je poročal,
da je bil sijajen. Mladeniči so prišli iz cele Spodnje Štajerske in celo iz Savinjske
doline. Shod je odprl podspredsednik SKSZ-ja Josip Hohnjec, med govorniki
pa so bili Janez Evangelist Krek (govoril je o čednostih mladine, in sicer o radovednosti, predrznosti, o tem, da ne smejo ostati dolžniki in o pogumu, ki ga je
postavil nasproti svetopisemskemu reku Če te kdo udari, mu nastavi še drugo
stran: »V javnosti, kadar gre za obrambo narodne kmečke časti, se je večkrat
treba ravnati po pravilu: če daš ti meni eno klofuto, vrnem ti jih dve, če kdo
mirno trpi klofuto, škoduje s tem svojemu stanu, oziroma svojemu narodu. /… /
– slovenski mladeniči naj združijo vse omenjene kreposti in tako oboroženi naj
krepko branijo pravice slovenskega naroda«), Anton Korošec (v imenu slovenskega poslanskega kluba in še posebej štajerskih poslancev »ki so bili izvoljeni na
programu slovenske kmečke zveze«), urednik lista Mladost in Kremžar iz Goriške
(o liberalno-katoliških nasprotjih in vlogi Antona Mahniča). Karel Verstovšek
je govoril o pomenu izobraževalnega dela, predvsem za mladeniče, ko zapustijo
osnovno šolo. Pomen zveze je bil predstavljen v naslednjih točkah:
»1. vzgoja mladine po končani osnovni šoli; 2. utrjevanje značaja mladine;
3. mladini priskrbeti pravo zabavo in jo privadi na pouk in izobrazbo v prostem
času; 4. v mladini vzbujati smisel, razum in ljubezen do domače grude; 5. mladini utrditi vero in 6. ji ohraniti spoštovanje do lastnega materinega jezika in
slovenskega naroda«.
Tako bi naj zveze med spremljale mladeniče tudi, če se preselijo v mesta, »da
jih obvarujejo renegatstva« in da bo znano število naseljencev v mestih in trgih,
»ki tlačijo v narodnem oziru svoje rojake in jih zaničujejo«. Zanimiv je bil tudi
zaključek: »Polni radosti in navdušenja so dvignili mladeniči roko in glasno
prisegli, da bodo ostali zvesti načelom zveze. /… / Prisega je napravila nepopisno
veličasten vtis.« Nedvomno je šlo za podobnost z dogodki iz leta 1869, ko je
Božidar Raič na taboru v Ormožu zaprisegel slovensko mladino. Organiziranost
zveze je predstavil Korošec. Zveza slovenske mladine je bila podzveza SKSZ-ja.
Imela je širši odbor, v katerem so bili načelniki mladeniških zvez na Spodnjem
Štajerskem in ožji odbor. Za predsednika je bil izvoljen Fran Žebot iz Šentilja v
Slovenskih goricah, ki je že bil v odboru Štajerskega SKSZ-ja, za odbornike pa
mladenič Uličar iz Št. Jurja ob Južni železnici, Matija Babič iz Ljutomera in Jože
Sent, SKSZ pa je imenoval v odbor Viktorja Kocjana iz Maribora.
Sledilo je več velikih shodov – 5. julija je bil shod mladeničev pri Sv. Trojici
v Slovenskih goricah; na shodu sta govorila tudi poslanec Roškar in kaplan iz
Lenarta Janez Bosina (umrl v izgnanstvu v Zagrebu 1942), in sicer o pomenu
izobraževanja: »Zlasti mladina naj postane po društvih narodna, značajna, da bo
vsak čas znala braniti pravice svojega naroda«. Fran Žebot je opisal težke razmere
na štajerski slovenski narodnostni meji.
2. avgusta je bil mladeniški shod pri Sv. Roku pri Šmarjah, kjer se je zbralo
več kot 400 mladeničev – pridigal je Korošec. 9. avgusta je bil velik dekliški shod
na Sladki gori, poročali so da se je zbralo več kot 1500 mladenk, ki so slovesnost
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obogatile z dvanajstimi govori in deklamacijami. Več kot 1000 mladeničev se je
ponovno zbralo v Nazarjah 23. avgusta 1908.10
Zelo pomemben del mladeniškega gibanja na Štajerskem je predstavljalo narodno obrambno delo. Za sprotno obveščanje o narodno obrambnem delu je
skrbel predsednik Žebot, ki je postal urednik novega časopisa Straža. Časopis je
bil narodnoobrambno naravnan (uvodnik 1. januarja 1909), saj »na prvem mestu
je obramba slovenske lasti«, do države pa se je takole opredelil:
»/N/asproti državi hočemo poudarjati in krepko zagovarjati združitev štajerskih, koroških in vseh obmejnih Slovencev z drugimi slovenskimi kronovinami
in sosednjimi Hrvati v eno skupino pod habsburškim žezlom. To je naš državni
ideal.«
Živahno delo mladeniških zvez se je nadaljevalo tudi leta 1909, ko so načrtovali trinajst mladeniških shodov. Prvi je bil 26. marca v Mariboru:
»Vsakemu, kdor je videl včeraj korakati številne čete naših vrlih štajerskih slovenskih mladeničev po Mariboru je moralo poskakovati srce od veselja. Dokler
bomo imeli tako izvrstno in krepko mladino, se ne ustrašimo nobenega boja.«
Shod je odprl predsednik Žebot, govoril pa je tudi Korošec, ki je poudaril,
da je potrebno mladino strokovno izobraževati. Med nalogami Zveze slovenske
mladine je izpostavil pomen izobraževanja na gospodarskem področju, kjer je
potrebno organizirati gospodarske govore, razširjati gospodarske spise, skrbeti,
da bo mladina obiskovala strokovna (podučna) predavanja in tečaje, da bodo
člani zveze, ko postanejo gospodarji, pristopili h kmetijskim podružnicam in da
bodo podpirali zadružništvo; na koncu svojega govora je dejal, da je potrebno
propagirati telovadne organizacije, ki na Štajerskem niso bile deležne takega
navdušenja kot drugod po Sloveniji.
Shodi so bili organizirani najpogosteje v poletnih mesecih, o njih pa so poročali predvsem slovenski časopisi na Štajerskem: Naš dom, Straža in Slovenski gospodar. Velik shod je bil 19. septembra na Svetih gorah, kjer sta govorila Korošec
in Žebot, po poročilu Straže pa se ga je udeležilo 4000 ljudi, povečini mladih.
Govori so bili zelo različni – j23. septembra je na shodu v Lenartu zgodovinar
Fran Kovačič govoril o strelskih dvorcih »katerih namen je bil, braniti prodiranje
krvoločnih Turkov in nasilnih Madžarov v prostrane pokrajine mile nam domovine. Katoliški mladeniči naj bodo dandanes strelski dvori proti nečuvenemu
počenjanju današnjih Turkov krutih Nemcev in še nadutejših nemčurjev«.11
Na Občnih zborih Slovenske krščansko-socialne zveze so poročali tudi o delu
Slovenskih mladeniških zvez. Leta 1909 je bil Občni zbor na Koroškem, v Šent
jakobu v Rožu. O Slovenski mladinski organizaciji je sicer poročal predsednik
Žebot, delo zveze pa je še posebej izpostavil Josip Hohnjec:
»V svojo dolžnost pa si štejem, da pred slovensko javnostjo zahvalim naše
vrle slovenske mladeniče za to, kar so storili v času deželnozborskih štajerskih
volitev. Ne trdim preveč, če izjavim, da brez sodelovanja naših mladeničev nebi
10
11

Januš Golec, Spomini, Mladinske pobude na Spodnjem Štajerskem, 230.
Slovenski gospodar, 26. 9. 1909.
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povsod zmagali ali vsaj nebi tako sijajno zmagali. Naši fantje ponajveč sicer niso
volili, toda pot so pripravljali in na volišča vodili tiste, ki imajo to pravico. Šli
so na delo s popolnim poznanjem položaja in vseh tistih agitačnih sredstev, ki
vodijo do zmage. Z zahvalo združujem željo, naj bi naša mladinska organizacija
napredovala povsod, osobito na Koroškem kot porok boljše bodočnosti«. In:
proti premoči nemškega kapitala ne moremo postaviti istovrstne protiuteži. Naša
protiutež bodi izobraženo, značajno, norodnozavedno ljudstvo, ljudstvo, ki se
bo s studom obrnilo od Judeževih grošev, ki ga vabijo k izdajstvu narodnosti in
njenih interesov«.12
Leta 1910 je bila ustanovljena še Zveza slovenskih deklet na Štajerskem – na
ustanovnem shodu 27. januarja pri Svetem Petru na Medvednem je bilo poudarjeno, da mora zveza skrbeti za izobraževanje in vzgojo deklet (za splošno izobrazbo, pravo gospodinjstvo, mladenke morajo postati vzgojiteljice naroda), narodno
obrambno ter versko in domoljubno delo. Zbor je vodil duhovnik Gomilše;
zbralo se je 200 deklet, za predsednico so imenovali Anico Kren iz Šentilja, za
podpredsednico Marijo Dreo iz Petrovč in za tajnico Marijo Bernhard od Svete
Ane na Krembergu, danes Zgornja Ščavnica. Marija Kren je govorila o težkem
položaju Slovencev na slovenski jezikovni meji. Posamezne dekliške organizacije
so tedaj že obstajale in so štele okrog 1500 članic.13
Dekliške zveze so bile zelo dejavne. Tako beremo v vabilu za shod 22. maja
pri Sv. Križu nad Mariborom: »Tam kjer se ne zganejo moški, stopijo na plan
naše navdušene Slovenke«. Shod je bil označen kot zelo uspešen, na njem je med
drugimi govoril tudi zgodovinar Fran Kovačič.14 Dekliški shodi so se nadaljevali
po različnih krajih. Eden glavnih organizatorjev in govornikov dekliške zveze je
bil Fran Gomilšek, sicer pa so Dekliško zvezo in shode vodile izključno ženske,
kot govornice pa so nastopala dekleta. Dekliška organizacija je bila, vsaj po
poročilih sodeč, tesno povezana z Marijinimi kongregacijami, ki so poudarjale
izobraževalno delo in kulturno dejavnost (petje, gledališke predstave …).
Na občnem zboru Slovenske krščanske socialne zveze je predsednik Žebot
poročal o hitrem naraščanju zvez; med drugim je dejal, da »poudariti moram pohvalo o naših mladenkah in njih organizaciji, da delujejo še z večjo eneržijo kot
fantje«.15 Čeprav so uradno obstajale šele od januarja, jih je bilo že šestintrideset.
Vsako leto je bilo nekaj velikih shodov ter številni manjši po farah. Mladeniška
zveza je obstajala tudi pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Njen predsednik je bil Alojzij Plavec, tajnik pa Ivo Slana. Zveza je leta 1910 organizirala deset shodov.16
Slovenski gospodar je leta 1912 zapisal, da so mladeniške zveze pripomogle,
da se »mladina zaveda svoje narodnosti in pri raznih volitvah so mladeniči že
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14
15
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Bogoljub, št. 26, 1. 7. 1909.
Slovenski gospodar, 3. 2. 1910.
Slovenski gospodar, 20. 5. 1910.
Slovenski gospodar, 28. 7. 1910.
Slovenski gospodar, 19. 1. 1911.
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najboljši agitatorji za dobro slovensko stvar.«17 Leta 1912 so bili mladinski shodi
tesno povezani s spominskimi slovesnostmi ob 50-letnici smrti lavantisnkega
škofa Antona Martina Slomška. Ena največjih je bila 11. avgusta v Št. Jurju ob
južni železnici. Na njej je govoril tudi Korošec, ki je še posebej poudaril, da se
je potrebno potrebo združiti s Hrvati:
»/V/esela doba v kateri živimo, naše vrste so od dne do dne večje. Delujemo
v Slomškovem duhu, on je vstvaril naši lavantinski vladikovini nove meje, naše
delo pa naj stremi za tem, da dobimo nove meje za našo slovensko in hrvaško
domovino pod mogočnim habsburškim orlom. /… / Suženjstva nikdar, ampak
naprej do svobode, prostosti naše domovine«.18
Iz poročila Slovenske krščanskosocialne zveze leta 1912 lahko razberemo, da
sta bili mladinska organizacija in dejavnost na Štajerskem res nekaj posebnega
– v zvezi je kot samostojna organizacija obstajala le mladinska. Mladeniških in
dekliških organizacij je bilo skupaj 127, od tega 57 mladeniških in 70 dekliških.
Na Kranjskem je bilo 194 društev, na Štajerskem 151 in 127 mladinskih zvez,
na Primorskem 92 in na Koroškem 52.19
Mladinsko gibanje na Spodnjem Štajerskem je pred prvo svetovno vojno zelo
pomembno sooblikovalo slovensko prosvetno, kulturno, družbeno in politično
življenje. Organizirano je bilo drugače kot mladinska gibanja drugod po Sloveniji, zato je pomembno vplivalo na slovenske volilne rezultate. Mladinsko gibanje
je povezovalo mladino na Štajerskem in jo spodbujalo k narodni samozavesti,
pomembno pa je bilo predvsem delo na kulturnem področju. Mladino je združevala slovenska pesem, uprizarjali so zahtevnejše igre, predvsem pa so se navajali
nastopati, govoriti na prireditvah in pisati za časopise. Mladinsko gibanje je pomagalo ohranjati Štajersko slovensko, za to pa ima največ zaslug prav Korošec,
ki je spodbujal njihovo nastajanje in delovanje.

Korošec and the Youth Movement
in Styria before the First World War
Abstract
The Youth Movement in Lower Styria was in full swing after 1903. The principal initiator and
leader of the movement was Anton Korošec. The Youth Movement recognised as their main
enemies (1) German breakthrough of national borders in the economic and scholastic fields,
(2) the Štajercijansko gibanje – a movement endeavouring to separate Styria from the rest of
Slovenia and (3) the slovenski liberalni tabor – the Slovene Liberal Camp.
At the beginning of the organised movement there was a mass meeting of Marijina družba (St
Mary’s Society) held on Ptujska gora in the summer of 1903, which was led by Anton Korošec.
17
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19

Slovenski gospodar, 1. 7. 1911.
Slovenski gospodar, 15. 8. 1912
Priloga k 45. številki Slovenskega gospodarja, Občni zbor »Slovenske Straže« in Slovenske
krščansko socialne zveze.
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Before long a second meeting was organized. It was held in Sveta Trojica in Slovenske gorice
and over 1500 young people participated. The religious part was followed by an event at St
Lenart in Slovenske Gorice – where Korošec was the principal speaker.
In 1908 Korošec incorporated the non-political youth organisation Slovene Christian Social
Union for Styria – and Franj Žebot was elected as its president. The boys’ union was then
joined the girls’ union. The Youth Movement played an important role in Lower Styria – it
fortified Slovene self-confidence, it was very active in the national defence field and although
the movement was non-political it had a decisive influence on the success of Slovene candidates
at the elections.
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Anton Korošec vodilni slovenski
politik v Kraljevini SHS
Franc Čuš*

UDK 94(497.1)''1918/1929'':929 Korošec A.

Franc Čuš: Anton Korošec vodilni slovenski politik v Kraljevini SHS. Časopis za zgodo-

vino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 21–35
Članek predstavlja volilne rezultate Antona Korošca na državnozborskih volitvah. Anton
Korošec je bil vodilni slovenski politik v obdobju med 1. 12. 1918 in 6. 1. 1929 – oprav
ljal je številne pomembne politične funkciji; zanimivo je, da je najpomembnejši slovenski
politik kot prvi Nesrb 27. julija 1928 sestavil vlado, čeprav sta bila takrat SLS in njen
predsednik v opoziciji.
UDC 94(497.1)''1918/1929'':929 Korošec A.

Franc Čuš: Anton Korošec – Leading Slovene Politician in the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes. Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006),

2–3, pp. 21–35
This paper presents the electoral results of Anton Korošec in the National Council elections.
Anton Korošec was the leading Slovene politician in the period between 1st December
1918 and 6th January 1929 – he performed numerous important political functions; it is
interesting also to note that this most important Slovene politician was the first non-Serb
to form the government, which he did on 27th July 1928. At this time the then Slovene
People’s Party and its president were in the opposition.

Anton Korošec je bil med dvema svetovnima vojnama najuspešnejši slovenski politik, ki je ob združitvi Kraljevine Srbije in Države SHS postal celo eden
izmed vodilni politikov nove skupne države: (1) Ob koncu prve svetovne vojne
je postal predsednik najmočnejše slovenske politične stranke Slovenske ljudske
stranke; (2) kot predsednik SLS-a, stranke z največjo podporo in vplivom med
* Franc Čuš, profesor zgodovine na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru, franc.cus@
guest.arnes.si
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Slovenci, je postal predsednik Jugoslovanskega kluba (JK), v katerega so bili
vključeni južnoslovanski poslanci v dunajskem parlamentu; (3) kot predsednik
JK-ja je 30. maja 1917 v imenu južnih Slovanov Monarhije prebral majniško deklaracijo, v kateri so poslanci JK-ja zahtevali ustanovitev lastne države (povezano
s Habsburško-Lotarinškim žezlom); (3) 5. do 6. oktobra 1918 je bilo v Zagrebu
ustanovljeno Narodno Vijeće – od 17. oktobra 1918 mu je predsedoval Anton
Korošec; (4) 29. oktobra 1918 je bila ustanovljena Država Slovencev, Hrvatov in
Srbov, najvišji politični organ novoustanovljene države je bilo Narodno Vijeće;
(5) kot predsednik Narodnega Vijeća Države SHS se je Anton Korošec novembra
1918 udeležil v Ženevi in Parizu pogajanj o ustanovitvi skupne države s srbsko
vlado, ki jo je vodil Nikola Pašić; (6) v novoustanovljeni kraljevini je imel Anton Korošec pomembno vlogo – večine hrvaških politikov je sprva obstruirala
zasedanja Narodne skupščine v Beogradu, tako da je beograjska čaršija za vsaj
navidezni parlamentarizem potrebovala slovenske politike.
Kandidat na državnozborskih volitvah
Od 1. 12. 1918 do 6. 1. 1929 so v Kraljevini SHS izvedli štiri volitve v Narodno skupščino – leta 1920 so bile volitve v Ustavodajno skupščino razpisane
skladno z zakonom, ki ga je 2. septembra sprejelo Začasno narodno predstavništvo, volitve leta 1923, 1925 in 1927 pa so bile izvedene po zakonu, ki ga je
sprejela Ustavodajna skupščina 21. junija 1922. Na vseh volitvah je kot kandidat
SLS-a nastopal tudi Anton Korošec. Volilni rezultati list, ki jih je zastopal, so
bili naslednji: (1) Volitve v Ustavodajno skupščino 28. 11. 1920 – Anton Korošec
kandidat po členu 14. volilnega zakona (kandidat s posebnimi pogoji); za volilni
okrožji Maribor in Celje s Prekmurjem in delom Koroškega; Slovenska kmetska
zveza kot članica SLS. Lista Roškar-Korošec (28.938, tj. 8 mandatov od 211). (2)
Volitve v Narodno skupščino 18. 3. 1923 – Anton Korošec nosilec kandidatnih
list za volilno okrožje Maribor–Celje (56.665 glasov, 12 mandatov od 15) in
Ljubljana–Novo mesto (48.497 glasov, 9 mandatov od 102). (3) Volitve v Narodno skupščino 8. 2. 1925 – Anton Korošec nosilec kandidatnih list za volilno
okrožje Maribor–Celje (52.678 glasov, 11 od 15 mandatov), Ljubljana–Novo
mesto (48.259 glasov, 8 od 10 mandatov) in mesto Ljubljana s Spodnjo Šiško
(4.366 glasov, 1 mandat3). (4) Volitve v Narodno skupščino 11. 9. 1927 – Anton Korošec nosilec kandidatne liste za volilno okrožje Maribor–Celje (54.297
glasov, 12 od 15 mandatov), Ljubljana–Novo mesto (47.369 glasov, 8 od 10
mandatov) in mesto Ljubljana s Spodnjo Šiško (4.581 glasov, brez mandata4).

1
2
3
4

Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, Ljubljana, 17. 12. 1920.
Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, Ljubljana, 7. 3. 1923, 157–160.
Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, Ljubljana, 19. 2. 1925.
Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, Ljubljana, 22. 9. 1927.
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Tabela: Odstotek glasov SLS-a na volitvah v Narodno skupščino v Sloveniji v letih 1920–1927 5

Volilni rezultati SLS-a v Sloveniji dokazujejo, da je bil Anton Korošec na čelu
stranke, ki je z izjemo volitev v Ustavodajno skupščino leta 1920 bila absolutni
zmagovalec na vseh državnozborskih volitvah. Stranka in njen politični vodja
sta imela velik ugled in zaupanje med Slovenci, tega pa so se zavedali tudi v
Beogradu, kjer so vodilnemu slovenskemu politiku zaupali pomembne politične
funkcije.
Politične funkcij Antona Korošca med 1. 12. 1918 in 14. 12. 1940 6
(1) Predsednik najmočnejše slovenske vlade med vojnama, (2) predsednik
JK-ja, koalicije sorodnih strank zastopanih v Narodni skupščini v Beogradu, (3)
predsednik Glavne zadružne zveze, (4) 20. 12. 1918 – podpredsednik kraljeve
vlade (predsednik Stojan Protić – NRS), (5) 2. 4. 1919 – minister za prehrano,
(6) 29. 7. 1919 – odstop Protićeve vlade, (7) 19. 2. 1920 – podpredsednik vlade
in minister za promet (predsednik vlade Stojan Protić), (8) 17. 5. 1920 – odstop
Protićeve vlade, (9) 18. 5. 1920 – minister za promet (predsednik vlade Milenko
Vesnić), (10) 20. 7. 1920 – odstop Vesnićeve vlade, (11) 17. 8. 1920 – minister za
promet (predsednik vlade Milenko Vesnić), (12) 11. 12. 1920 – odstop z mesta
ministra za promet (razlog je bil slab volilni rezultat SLS-a na volitvah), (13) 28.
6. 1921 – Vidovdanska ustava, SLS se v opoziciji poveže s Hrvaško republikansko seljačko stranko in Jugoslovansko muslimansko organizacijo, (14) 11. 7. 1927
– Blejski sporazum med predsednikom vlade Veljem Vukičevićem in Antonom
Korošcem in odmik SLS-a od avtonomistično-federalističnega programa, (15)
5
6

Tabela je narejena na podlagi podatkov objavljenih v Uradnem listu pokrajinske uprave za
Slovenijo – uradni volilni rezultati po posameznih volitvah.
Pregled najpomembnejših političnih funkcij, ki jih je opravljal Anton Korošec v prvi jugoslovanski državi, je narejen na podlagi literature, navedene na koncu prispevka.
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23. 2. 1928 – minister za notranje zadeve (predsednik vlade Velja Vukičević),
(16) 20. 6. 1928 – streljanje v Narodni Skupščini (srbski politik Puniša Račić je
streljal na hrvaške poslance; za posledicami streljanja je umrl tudi predsednik
HSS-ja Stjepan Radić), (17) 3. 7. 1928 – odstop vlade Velja Vukičevića, (18)
27. 7. 1928 – Anton Korošec je kot prvi Nesrb postal predsednik vlade, hkrati
tudi notranji minister, (19) 31. 12. 1928 – Koroščeva vlada odstopi (kralj je
odstop sprejel 2. 1. 1929), (20) 6. 1. 1929 – kralj Aleksander je izvedel državni
udar in uvedel diktaturo, (21) novi predsednik vlade je general Peter Živković,
ki je bil odgovorna neposredno kralju Aleksandru; Anton Korošec je minister
za promet, (22) 5. 8. 1929 – minister za gozdove in rudnike, (23) 28. 9. 1930
– Korošec odstopi z mesta ministra za gozdove in rudnike, SLS pa izstopi iz
vlade, (24) 1931 – honorarni profesor za zadružništvo na Kmetijski fakulteti v
Beogradu, (25) 31. 12. 1932 – vodilni predstavniki SLS-a na čelu s Korošcem
objavijo Slovensko deklaracijo ali t. i. ljubljanske punktacije, (25) januar 1932
– Korošec je bil interniran zaradi Slovenske deklaracije (internacijo je preživel v
Vrnjački banji, Tuzli in na Hvaru), (26) 1935 – notranji minister v vladi, ki jo
je sestavil Milan Stojadinović in je na tem položaju ostal tri leta in pol, kar je
bil svojevrsten rekord v takratni jugoslovanski politiki, (27) 1938 – predsednik
senata, funkcijo je opravljal do smrti, (28) 29. 6. 1939 – minister za prosveto,
ostal pa je tudi predsednik senata.
Anton Korošec in SLS v opoziciji
Kljub številnim funkcijam, ki jih je imel Korošec, pa je bil z SLS-om pogosto v opoziciji, saj se npr. ni strinjal s sprejeto ustavo ali pa so med Korošcem
in beograjskimi politiki nastajale razlike v pogledih na ureditev skupne države.
Korošec je nasprotoval srbski centralistično-unitaristično urejeni državi in je
vodil opozicijo, ki je zahtevala državni federalizem in narodno avtonomijo – kot
opozicijski politik je podpisal markov protokol in blejski sporazum.
Ko je bila sprejeta vidovdanska ustava, prva ustava skupne južnoslovanske
države, je SLS bil v opoziciji, ker se ni strinjal z državni centralizmom in narodnim unitarizmom, ki je ustavno ščitil in pomagal uresničevati velikosrbske
ideje. Sprejeta ustava je bila v nasprotju s programom SLS-a in sorodnih strank
(HRSS, JMO), hkrati pa tudi veliko razočaranje katoliškega tabora in Korošca.
Ob sprejetju ustave je deželna vlada od županov in občinskih odborov zahtevala,
da ta dogodek pospremijo z organizacijo slavnostnih sej in slovesnosti. Načelstvo
SLS-a, predsedoval mu je Korošec, pa je 4. julija izdalo naslednje navodilo:
»Ustavi priznavamo zakonitost. Vendar pa se je ta ustava sprejeta za glasovi
dveh neznatnih slovenskih stranka (JDS in SKS) proti volji večine slovenskega
ljudstva in ima v sebi člene, ki so naperjeni proti našim demokratičnim, gospodarskim, narodnim in versko-nravnim načelom. Zoper te člene se bomo toliko
časa borili, dokler jih ne spremenimo … Izjave in slovesnosti, ki jih zahteva
deželni predsednik, ne odgovarjajo torej čustvom našega ljudstva in ne služijo
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ljudskim koristim. Zato na predsednikov poziv odgovorite, da priznavate zakonitost ustave, da pa se ostalim njegovim vabilom ne morete odzvati.«7
Markov protokol
SLS je bil v opoziciji vse do leta 1927. Politično si je prizadeval za revizijo ustave, narodno avtonomijo in državni federalizem. Ena najbolj znanih političnih
akcij avtonomističnega tabora je bil Markov protokol, pri oblikovanju katerega
je sodeloval tudi Korošec. Akcija programsko sorodnih strank je stekal po volitvah leta 1923. 27. marca so se v Zagrebu sestali predsednik HRSS-ja Radić,
predsednik JMO-ja Spaho in načelnik SLS-a Korošec. Od Slovencev so na tem
sestanku sodelovali tudi Hohojnec, Sušnik in urednik Slovenca Smodej. Korošec
je v imenu SLS-a opisal položaj v državi. SLS ni zahteval samo revizije ustave,
ampak tudi popolno avtonomije Slovenije v okviru skupne države. Korošec je
podprl politiko Radića in njegove stranke ter izjavil, da tudi SLS ni pripravljena
oditi v Beograd, če Srbi ne izpolnijo njene zahteve po reviziji ustave in avtonomiji Slovenije. Manj radikalen je bil v svojem nastopu predsednik JMO-ja, ki
ni zavrnil sodelovanja v Narodni skupščini, tudi če se vanjo ne vključita Radić
in Korošec. Z njima se je povezal le zato, da bi se organizirala akcija za revizijo
ustave. Na koncu seje je bil sprejet načelni sporazum o ustanovitvi opozicijskega
bloka, ki so ga sestavljale vse tri sodelujoče stranke. Šlo je za t. i. revizionistični
blok, označen tudi kot fedralistični oz. avtonomistični, ker so vse tri stranke
zagovarjale avtonomistično ureditev države.8
Nikola Pašić se je zavedel, da zagrebški sporazum močna opozicija proti srbski
buržoaziji. Opozicijski blok je imel 112 izvoljenih poslancev in je predstavljal večino v Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH. Pašić je začel hitro pripravljati pogovore
z opozicijskim blokom. SLS je že 11. aprila določil delegacijo (Korošec, Brejc,
Kremžar in Smodej) za pogajanja z vladno stranko.9 Pogajanja med vladajočo
stranko in opozicijskim blokom so se začela 12. aprila v Zagrebu. NRS sta predstavljala strankin glavni sekretar Marko Đurišić in Vojislav Janjić. Pogajanja so
se končala naslednji dan s podpisom sporazuma,10 ki je bil kasneje poznan kot
Markov protokol (imenovan po Marku Đurišiću).
Vsebina sporazuma je bil sprva tajna, vendar je 15. julija pa je bila javno razglašena. Pri podpisu sporazuma so sodelovali predstavniki NRS-ja, HRSS-ja,
SLS-a, JMO-ja in Bunjevačko-šokačke stranke. Za SLS sta sporazum podpisala
Brejc in Smodej. Pogoj za sporazuma je bila sprememba režima in administracije

7
8
9
10

Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941. Ljubljana 1965, 210–
211.
Slovenec, št. 71, 29. 3. 1923, 1.
Slovenec, št. 82, 12. 4. 1923, 1.
Metod Mikuž, n. d., 254.
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na Hrvaškem, Sloveniji in BiH. NRS je moral obljubiti, da vprašanja za ureditev
medsebojnih odnosov ne bo reševal s silo.11
Takoj po podpisu sporazuma je Pašić odstopil, dobil pa je mandat za sestavo
nove vlade, ki je bila sestavljena šele potem, ko je novi stari mandatar kralju
razložil vsebino Markovega protokola. Vlada, sestavljena izključno iz predstavnikov NRS-ja, je bila sprejeta 30. aprila.12
Korošec je o pogajanjih v Zagrebu izjavil:
»Mi, Radić in Srbi smo sklenili samo zvezo za skupno podporo in izvedbo
svojih strankarskih programov. Mi nismo prevzeli Radićevega programa, niti
on ne našega in tudi revizionistični blok ga ni sprejel. Z Radićem smo se sporazumeli le, da se medsebojno podpiramo. /… / Če radikali obnovijo koalicijo s
S. Pribičevićem, bi bila to provokacija za nas, v tem slučaju storimo vse, daj jo
razbijemo. Vsako koalicijo s Pribičevićem smatramo za provokacijo.«13
Na zasedanju parlamenta 1. junija 1923 se je med Pribičevićem in Korošcem
vnel oster besedni dvoboj. Pribičević je zahteval odgovor, ali je bil v Zagrebu
podpisan sporazum, ali je bil zavržen. Napadel je vlado, ki se je pogajala s federalisti, tj. »uporniki«. Korošec je izjavil: »Mi nismo niti Hrvati niti Srbi, temveč
poseben narod s svojim jezikom, s svojo kulturo in s svojimi tradicijami.« Pribičevič ga je spomnil, da ni tako govoril, ko je bil v Parizu. Korošec se je branil,
češ da so se stvari razvile drugače, da so politične razmere spremenjene in zato
razmišlja drugače kot v Parizu. Pribičević je poslancem pojasnjeval: »Gospodje!
Jaz sem z g. Korošcem lojalno sodeloval v Narodnem viječu, v prvem letu obstoja
in moram Vam tukaj izjaviti, da je takrat dr. Korošec zastopal idejo narodnega
edinstva tako odkrito in tako verno kakor mi.«
Korošec pa je odgovoril: »Nikdar v tem smislu, da se mi pohrvatimo ali
posrbimo, drugačno narodno jedinstvo sprejemamo.« Pribičević je svojega sogovornika zaradi tega imenoval za politično mrtvega, ker je storil v svojih načelih
velike neodpustljive napake. Korošec je vztrajal, da so Slovenci poseben narod.,
poslanci SLS-a pa so glasno vzklikali: »Da, mi smo poseben narod!« Korošec je
svojo trditev še podkrepil z izjavo: »Mi Slovenci ne poznamo Sv. Save!«14
7. junija je v Narodni skupščini spet govoril predsednik vlade Pašić. Na izjavo
poslanca SLS-a Hohojneca, da bo JK glasoval proti deklaraciji, ker ni povedala
ničesar o zunanji politiki, glede notranje pa trdi, da je državo ustvarilo samo
eno pleme, je Pašič odgovoril, da v državi ni centralizma. Izjavil je, da je ideja
federalizma ostanek avstrijske sužnosti, saj federalizem razbijal Hrvate in Slovence. Spraševal se je, zakaj potrebujemo federalizem, če smo en narod? Jasno je
povedal, da za hrvaško in slovensko pleme ni rešitve, če se ne združita s Srbijo.
Sprva je bil tudi sam za federacijo, kar je izrazil s podpisom krfske izjave, ko pa
so pogledali na zemljevid, niso mogli potegniti nacionalnih mej, ker je Avstrija
11
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vse zmešala. Zato zagovarja enotno državo.15 Proti Pašiću je v Narodni skupščini
ostro nastopil Korošec. Za zagrebške Novosti je izjavil:
»Govor g. Pašića nas je v vsakem oziru presenetil. Čudno izgleda, če predsednik vlade velike države javno v parlamentu reče: V Ženevi sem podpisal t. i.
ženevsko pogodbo, toda z namenom, da se je ne držim. Pri teh Pašićevih besedah
se je zakrohotala vsa zbornica, zlasti radikali, kakor da bi hoteli z nekim ponosom reči: Evo ga! Ali ste ga videli, kako jih je zopet ukanil?«
Glede Pašićevih obtožb, da so Slovenci in Hrvati prevzeli od Avstrijcev slabe
navade, pa je dejal: »Toda prav navedeni primer dokazuje, da rodi šola svobode
čudne navade, ki se izražajo v svobodnih balkanskih državah, v glavnem v slabi
varnosti, korupciji in strankarstvu, ki ne pozna nobene meje. Te lastnosti so v
prvi vrsti krive, da hočejo Hrvatje in Slovenci z avtonomijami in federacijami
zavarovati pred takimi tradicijami Beograda … S svojim žaljivim nastopom je
Pašić dokazal, da se ne more otresti svojih bizantinskih manir. Za sporazum mu
primanjkuje takta in volje, čeprav razume, da je sporazum potreben.«16
Zaradi Pašićevega govora v Narodni skupščini so se ohladili odnosi med
revizionističnim blokom in NRS-jem. Vodstvo SLS-a je politično stanje v državi analiziralo 8. julija v Celju. Glavni govornik je bil. Korošec, ki je še enkrat
poudaril strankino stališče:
»Slovenci smo zase narod in kot tak imamo pravico, da o svoji usodi sami odločamo. Mi smo se že opredelili in dejali, da hočemo ostati v mejah sedanje naše
države, da pa hočemo imeti v njej svojo avtonomijo, ki se bistveno ne razlikuje
od federacije. To je slovenski narod jasno izpovedal pri volitvah v Ustavodajno
skupščino in pri zadnjih volitvah v Narodno skupščino, ko je izvojeval zmago
pod geslom: avtonomija Slovenije. Nihče, ne Srbi, ne Hrvati s katerimi nas veže
prijateljstvo v skupni borbi, nima pravice odrekati nam naše pravo, da smo narod. Kljub temu pa nam je odreka srbski narod in nam noče dati, za kar smo se
opredelili, avtonomije ali federacije.«17
15. julija so strankarski časopisi SLS-a, JMO-ja in HRSS-ja informirali javnost o vsebini Markovega protokola, ki je v državi močno odmeval. Šušteršič je
v Ljudskem tedniku zapisal, da je protokol sijajen dokument popolne politične
nespososbnosti in nepoštenosti SLS-a in da se v vseh zahtevah SLS-a zrcali spaka
klerikalne pohlepnosti in brezobzirnosti.18
Blejski sporazum
Iz Koroščevih govorov in iz njegovih izjav za časopise v drugi polovici leta
1926 zaslutimo preobrat v politični taktiki SLS-a in njenega predsednika. Čeprav
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je bilo še vedno glavno geslo SLS-a avtonomija Slovenije, je vodstvo javno priznalo vsebino Vidovdanske ustave in si prizadevalo vstopiti v vlado. Ko je Radić
s svojimi radikali vstopil v vlado, je vodstvo SLS-a sprevidelo, da se je opozicija
s tem močno oslabila in ni bilo več pričakovati, da bi radikali kot najmočnejša
politična stranka v državi sprejeli zahteve Slovencev in Hrvatov po avtonomiji.
Nenehna opozicija najmočnejše slovenske stranke je škodila tako stranki kot
slovenskemu narodu, ki je bil v vladi zastopan samo s posameznimi politiki, ki
so izhajali iz politično dokaj nepomembnih sredin v Sloveniji. Če je SLS, na čelu
z njenim predsednikom, hotel obdržati vodilno politično vlogo v Sloveniji in za
slovenski narod izboriti posamezne koncesije, se je moral povezati z NRS-jem in
predvsem podpreti kralja. Za dosego tega cilja in za vstop v vlado se je SLS moral
odreči nekaterim temeljnim programskim načelom, med njimi predvsem avtonomiji Slovenije.19 Priložnost za vstop SLS-a v vlado je prišla kmalu po volitvah
v oblastne skupščine, na katerih je SLS dosegel popolno zmago in znova potrdil,
da je najmočnejša stranka v Sloveniji. 28. januarja je ministrski predsednik Nikola Uzunović znova podal odstopno izjavo. Ko je Uzunović dobil nov mandat,
se je vodstvo SLS-a takoj začelo pripravljati za vstop v vlado. 2. februarja 1927 je
Uzunović sestavil svojo šesto vlado s pomočjo NRS-ja in SLS‑a. Nova vlada si je
zagotovila večino v skupščini s podporo poslancev nemške stranke. V novi vladi
so bili trije ministri, ki so prihajali iz SLS-a: Fran Kulovec (minister za kmetijstvo), Andrej Gosar (minister za socialno politiko) in Dušan Sernec (minister za
javna dela).20 Zanimivo je, da Korošec ni bil član vlade, čeprav je predsedoval
SLS-u – zdi se, da je dvomil o sposobnostih radikalno-klerikalne vlade.21
Novo usmeritev politike SLS-a Korošec nakazal v govoru, ki ga je imel 3.
julija 1927 na zboru zaupnikov v Ljubljani. Šlo je za predvolilni program SLS‑a
na septembrskih volitvah. Pod tretjo točko se je lotil slovenskega naroda in slovenskega programa, kar v njegovih govorih do tedaj ni bilo v navadi. Korošec
uresničitve slovenskih želja ni več prepoznaval v avtonomiji, ampak v največji
samoupravni samostojnosti, ki jo je dopuščala ustava. Svoje upe v uresničitvi tega
zastavljenega cilja je postavljal na zakonodajno razpravo v skupščini, ki bi uredila okrnjeno samoupravo, pomanjkljivo oblastno in upravno razdelitev države.
V parlamentarni razpravi bi SLS skušal priboriti slovenskemu narodu največjo
možno samoupravno samostojnost, ki bi mu omogočila odločitev o lastnih gospodarskih in kulturnih zadevah. Zavrnil je tudi očitke političnih nasprotnikov,
da je SLS zavrgel svoj program:
19
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»Vi ste sicer zaigrali pravico govoriti o slovenstvu, a mi se še naprej priznavamo k celotnemu slovenskemu programu. Novo smer v politiki SLS je tudi
potrdilo novo geslo, s katerim je SLS šla na volitve: ‘Služiti državi in v državi
slovenskemu ljudstvu in vsem njegovim stanovom!’«22
Koroščev govor je pomenil novo usmeritev v politiki SLS-a, ki je bila posledica enoletnih dogovarjanj in povezovanj s srbskimi radikali. Na prvem mestu
ni bila več avtonomija Slovenije, ampak enotnost države, ureditev odnosov s
sosednjimi državami (predvsem z Italijo) in rešitev gospodarske krize. SLS ni več
zahtevala avtonomije Slovenije, temveč vzpostavitev široke samouprave, kakršno
je omogočala ustava. S tem je še enkrat potrdil, da SLS priznava Vidovdansko
ustavo. Toda SLS se kljub vsemu ni popolnoma odrekel avtonomiji Sloveniji, saj
se je po besedah Korošca še naprej nameraval zavzemati za gospodarsko in kulturno samoupravo slovenskega naroda. Verjetno je šlo le za politično in taktično
zamenjavo izrazov: namesto avtonomije se je pojavila samouprava. V Slovenskem
narodu so zaradi Koroščevega govora začelo pisati celo o ukinitvi SLS-a, ki bi
se naj takoj po volitvah razpustil in na podlagi sporazuma med Vukičevićem in
Korošcem priključil NRS-ju, uradno priznal ustavo in se odpovedal avtonomiji.23 Predvidevanja Slovenske naroda niso bila daleč od nadaljnjih političnih korakov SLS-a in predvsem Korošca. V nedeljo, 11. julija 1927, je Korošec na Bledu
obiskal kralja Aleksandra in predsednika vlade Velja Vukičevića. V Slovencu je
bilo to srečanje imenovano Velepolitična nedelja na Bledu – naslov je popolnoma ustrezal dogajanjem na Bledu, kamor je rada prihajala beograjska politična
elita. Pred prihodom Korošca na Bled so bili v avdienci pri kralju Pavle Radić,
Velja Vukičević, Gregor Žerjav in Albert Kramer. Zvečer istega dne je Vukičević
izjavil, da sta s Korošcem sklenila prijateljski pakt, ki je začel veljati takoj, ko
sta ga podpisala, posebno veljavo pa bo imel po volitvah. Blejski sporazum je
po Vukičevićevem mnenju imel velik državni pomen. Na vprašanje novinarjev,
ali pomeni prijateljski pakt med radikali in SLS-om likvidacijo avtonomistične
politike SLS-a, je Vukičević odgovoril: »Ali pomeni sporazumevanje strank kapitulacija? To je samo urejevanje, konsolidiranje razmer.« Prva izjav Koroščeva
izjava po podpisu pa se je glasila:
»V mojem govoru od nedelje je vse povedano. Kakor sem rekel, naši odnosi
z radikali so najprisrčnejši in najtesnejši. Po volitvah smo integralni del vladne
večine. Danes ni nič sklenjeno. Kar je narejeno je narejeno že prej. Z radikali
smo prijatelji sedaj in v bodočnosti. Kar se tiče neke radikalne zajednice, veste,
da ne tem svetu ni nič večnega.«24
S tem sporazumom se je SLS dokončno povezal z velikosrbskim NRS-jem.
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Korošec – predsednik vlade
Po volitvah 11. septembra 1927 so se politične razmere v kraljevini močno
spremenile. Velik zmagovalec je bila Srbska narodna radikalna stranka (SNRS),
ki jo je vodil Velja Vukičević – dobil je 31,91 % glasov.25 Takoj po razglasitvi rezultatov je predsednik vlade Velja Vukičević začel uresničevati vsebino Blejskega
sporazuma, ki sta ga 11. julija 1927. podpisali SNRS in SLS. 21. septembra 1927
je bila določena nova vlada, v kateri je sodeloval tudi bil tudi minister iz SLS-a
– Andrej Gosar je postal minister za socialno politiko.26 23. februarja 1928 je
Velja Vukičević ponovno sestavil vlado, v kateri pa je mesto ministra za notranje
zadeve zasedel predsednik SLS-a in JK-ja Anton Korošec.27 Med opozicijskimi
politiki je to imenovanje povzročilo oster odziv, ministru Korošcu je bil v skupščini najbolj nenaklonjen sopredsednik KDK-ja Svetozar Pribičević:
»Ko je dr. Korošec postal notranji minister, so mnogi politični krogi, zlasti
oni iz prečanskih krajev, pričakovali, da bo zavel v državi nov duh. Pričakovalo
se je zlasti, da bo na področju svojega ministrstva napravil red in uvedel duh
evropske civilizacije. Jaz za svojo osebo tega nisem pričakoval, pač pa sem bil
prepričan, da bo g. Korošec doživel fijasko baš v tem ministrstvu, za katerega je
najmanj sposoben. G. Korošec je znan kot človek, ki sprejme vsako ministrstvo
in je bil že minister za prehrano, promet, prosveto. Sedaj je sprejel ministrstvo
policajev in bi sprejel tudi drugo ministrstvo, če bi mu kdo ponudil drugo. V tem
je popolnoma enak srbijanskim politikom, ki jim je vseeno, katero ministrstvo
upravljajo.«28
Spomladi leta 1928 je v državi prišlo do številnih političnih napetosti, ki so
bile povezane predvsem z ratifikacijo Nettunske konvencije. Vrhunec so dosegle
20. junija 1928, ko je srbski nacionalist Puniša Račić v Narodni skupščini streljal na hrvaške poslance – štirje so umrli, med njimi tudi prvak HSS-ja Stjepan
Radić. Država je bila na robu vojne. Opozicijski novinarji niso napadali samo
srbskih politikov, ampak tudi člane SLS-a, še Korošca. Slovenski narod je povzemal hrvaške časopise, ki so obtoževali SLS, da je v težkih časih za hrvaški narod
podpiral srbski hegemonizem. Korošcu in njegovi stranki so prerokovali, da jih
bo »slej ali prej doletela ista usoda kot prečanske Hrvate in Srbe«.29 Obtožbe
so doživele vrhunec z objavo karikature v časopisu Jutro – Korošec je oblečen
v okrvavljeno duhovniško obleko, v rokah drži policijski pendrek, na glavi ima
žandarsko kapo; pod karikaturo je besedilo: »Sin božji je trpel za druge in kr-
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vavel pod trnjevo krono. To je bilo v Judeji. V Jugoslaviji pa drugi trpe zaradi
namestnika božjega, ki krvavi od policijskega pendreka.«30
Z objavo karikature pa so liberalci doživeli ravno nasprotni učinek od želenega: škodovali so svojemu položaju in omogočili katoliškemu taboru, da se je
rešil iz neprijetnega položaja, v katerega so prišli po krvavih dogodkih v Narodni
skupščini. Ljudje blizu SLS-a so zagnali vik in krik o »zlorabi vere« in s tem
spretno preusmerili ogorčenje svojih pristašev zaradi umorov v Beogradu. Strankarski vrh je Korošca podpiral, to pa se je najbolj kazalo v časopisu Slovenec.
Karikaturo v Jutru je obsodil tudi Ljubljanski oblastni odbor; sklenili so, da se
Jutro odstrani iz vseh uradov in zavodov pod oblastno upravo, prepovedali pa so
objave in razglase teh uradov in zavodov v Jutru. Oblastni odbor je odpovedal
naročnino na Jutro.31 Enako je ravnal tudi Mariborski oblastni odbor. Časopis
Slovenec je objavljal ogorčene dopise pristašev SLS-a iz vse Slovenije. Krajevni
odbori SLS-a Šmartno pod Šmarno goro, Ig, Žužemberk, Katoliška akademska
organizacija in številni drugi so iz dneva v dan v Slovencu zgražali nad pisanjem
Jutra in tudi Slovenskega naroda.32 Pokazalo se je, da je imel Korošec kljub obtoževanju opozicije še vedno veliko podporo med Slovenci.
Kralj Aleksander je bil po streljanju v Narodni skupščini in smrti dveh vidnih
hrvaških politikov v zelo neprijetnem položaju. Država je bila na robu spopada
med Srbi in Hrvati. Hrvate je skušal najprej pomiriti s podelitvijo mandata za
sestavo vlade Stjepanu Radiću, ki je bil takrat še v bolnici in se je boril za življenje. Predstavniki KDK-ja pa niso hoteli sestaviti nove vlade pred ponovnimi
volitvami. Kralj je začel iskati novega nevtralnega mandatarja, ki bi lahko umiril
napete strasti – odločil se je za generala kraljeve vojske generala Hadžića, večkratnega vojaškega ministra, vendar temu ni uspelo sestaviti nove vlade, zato je
vrnil mandat.33 Kralj je 24. julija 1928 je poskusil s Korošcem kot novim mandatarjem. Prvak SLS-a je ponujeno možnost sprejel in se je takoj začel pogovarjati
z voditelji parlamentarnih strank. Srečal se je s predsednikom SNRS-ja Veljom
Vukičevićem, DS-ja Ljubo Davidovićem in JMO-ja Mehmetom Spaho. Zagotoviti si je želel podporo, da bi lahko v Narodni skupščini, sestavil vlado.34 Korošcu
je 27. julija 1928 uspelo sestaviti vlado, čeprav so mu je opozicija prerokovala,
do bo samo figura, tako kot v času, ko je bil notranji minister in je moral »vršiti
vse naredbe in ukaze srbijanskih hegemonistov«.35
Vlada – v njej je bilo osem ministrov iz NRS-ja, štirje iz DS-ja, en iz JMO-ja,
en iz Hrvatske pučke stranke, Anton Korošec pa je prevzel tudi notranje ministrstvo je še – je še isti dan prisegla pred Narodno skupščino. Zanimivo je tudi
bilo, da je polovica vseh ministrov prihajala iz prečanskih krajev. Pomembnejša
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ministrstva v novi vladi so zasedali: vojni minister general Stevo Hadžić, zunanji minister Voja Marinković (DS), finančni minister Nikola Subotić (NRS),
prosvetni minister Milan Grol (DS), minister za trgovino in industrijo Mehmet
Spaho (JMO), socialno politiko je vodil Stjepan Barić (HPS).36
Korošec je tako postal prvi Nesrb in človek, ki je prihajal iz prečanskih krajev, ki mu je v kraljevini uspelo sestaviti vlado. Kralj in vodilni srbski politiki
so bili prepričani, da bo njegova vlada, ki je imela več kot polovico ministrov
iz prečanskih krajev, otoplila odnose z Zagrebom – v vladi je bil tudi hrvaški
politik Stjepan Barić (HPS), res pa je, da so vodilni hrvaški politiki, ki so imeli
večinsko podporo med hrvaškim narodom, ostali ob strani in niso sodelovali
pri vodenju države.
1. avgusta 1928 je bila po junijskih krvavih dogodkih v skupščini ponovno
sklicana seja Narodne skupščine. Že naslednji dan je ministrski predsednik Korošec v Narodni skupščini prebral deklaracijo nove vlade, v kateri je dejal, da
se bo njegova vlada zavzemala za politične, gospodarske, socialne in kulturne
izboljšave, ki bi jih lahko dosegli s sprejetjem novih zakonov. Posebno pozornost
je posvetil kmečkemu sloju in slojem, ki jih je še posebej prizadela gospodarska
kriza. Izpostavil je nove zakone o sodnikih, organizaciji sodišč, državljanstvu
(urediti je hotel večletne obveze mednarodnega značaja), ureditvi kmečkih kreditov, zakon o kmečkih odnosih v Dalmaciji, zakon o prostovoljcih, izenačiti je hotel zakonodajo, uvesti zakon o občinah in mestih ter zakon o osrednji upravi, ki
bi pospešil decentralizacijo. Zavzel se je za povečanje izvoza, s pomočjo katerega
bi omilili gospodarsko krizo. Obžaloval je, da poslanci KDK-ja zaradi junijskih
dogodkov v skupščini ne želijo sodelovati s poslanci vseh parlamentarnih skupin,
opozicijske poslance, ki so bojkotirali zasedanje Narodne skupščine, pa je pozval,
naj zaradi dejanja posameznika ne posplošujejo dogodkov in naj nehajo obtoževati druge stranke ter povečevati spopada med »brati«. Glede zunanje politike, ki
jo je nameravala voditi nova vlada, je Korošec izjavil, da bo spoštovala in varovala
obstoječe stanje, ki se je ustvarilo z mirovnimi pogodbami. Napovedal je, da si
bo vlada prizadevala za vzdrževanje dobrih sosedskih odnosov.37 Cilj Koroščeve
vlade je bil torej jasen: vzpostaviti red in pravico v državi ter pomiriti napete
odnose med prebivalci, v zunanji politiki pa voditi politiko miru in prijateljstva.
Korošec je v nastopnem govoru pokazal, da se bo zavzemal za decentralizacijo
upravne ureditve, seveda v okvirih, ki mu jih bo dovoljevala srbska politika.
Korošec je bil kot ministrski predsednik je v težavnem položaju. V SNRS-ju
je prihajalo do vedno večjih političnih spopadov med Vukičevićem in Stanojevićem., tako da je konec meseca septembra postal načelnik stranke Aca Stanojević; to pa je pomenilo, da Korošec ni imel popolne podpore najmočnejše
politične stranke v državi. Država se je znašla v neprijeten položaj na zunanjepolitičnem področju, saj je vodstvo KDK-ja 5. septembra 1928 izdalo resolucijo
kot protest pri Društvu narodov v Ženevi, 20. septembra pa razglasilo »družabni
36
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bojkot odgovornih predstavnikov vlade in vladnih strank«.38 Korošec je želel čim
prej razrešiti zaplet, v katere se je znašla država. V javnosti je poskušal delovati
spravljivo in se je vedno znova zavzemal za sporazum vseh vpletenih strani. Novinarju belgijskega časopisa El’ Independance belge (njegovo pisanje je povzemal
Slovenec) je zatrdil, da je vlada, ki jo je sestavil, normalna vlada in njena glavna
naloga je vzdrževati mir in red v državi. Drugih pristojnosti po njegovih izjavah
ta vlada naj ne bi imela. Zatrdil je, da so se odnosi med Zagrebom in Beogradom
zelo izboljšali in da so se začeli ustvarjati pogoji za dosego sporazuma. Novinar
je Korošca spraševal tudi o oblikovanju enega in enotnega naroda v kraljevini;
predsednik vlade mu jetakole odgovoril:
»Ne smete pozabiti, da je naš narod na prvi stopnji. Vsi mi, Slovenci, Hrvati
in Srbi moramo preiti in preživeti daljšo evolucijo. Nivelizacija se bo izvedla na
veliko višjem nivoju, kakor je sedanji. Razlike, ki so danes med nami, so veliko
premalenkostne v razmerju na pot, ki ga bomo prehodili. Srbom je npr. težko,
ker so bili pod turškim gospostvom. Toda Hrvati nikdar niso imeli svojih financ
in svoje vlade …«39
Izjava kaže, da Korošec ni več kategorično zavračal nacionalnega unitarizma. Narodno enotnost »treh plemen«, tj. »slovenskega, srbskega in hrvaškega
plemena«, po Korošcu ni mogoče pričakovati naenkrat, ampak šele po korenitih
spremembah. Zanimivo je, da tudi iz kasnejših Koroščevih izjav ni bilo mogoče
razbrati, katere so tiste odločilne spremembe, dejstvo pa je, da je imel pri tem
v mislih kot odločilno predvsem časovno kategorijo. Upoštevati pa je tudi potrebno, da je tako razmišljanje o narodnem povezovanju izhajalo predvsem iz
politične funkcije, ki jo je imel in dejstva, da ni mogel odkrito nasprotovati ideji
kralja, ki je bil glavni ideologom unitarizma.
Na državni praznik, 1. decembra 1928, so v Zagrebu izbruhnile krvave demonstracije. V Beogradu so zahtevali zakonske odredbe proti KDK-ju. Hrvaški
časopisi so grozili, da se bodo nemiri razširili po vsej Hrvaški, to pa bi povzročilo
državljansko vojno. Pribičević je tak strah vladnih krogov takole kritiziral:
»Zelo se motijo, če mislijo, da bodo s tem koga preplašili. Te grožnje bodo
prisilile k akciji tudi one, ki so bili doslej najbolj mirni. Grožnje vlade lahko sprožijo le splošni požar. Dr. Korošec se je napram inozemskim novinarjem hvalil,
da bo delal za pomiritev duha. Jaz sem pa že takrat povedal, da je dr. Korošec
ministrski predsednik samo zato, da pokrije s svojim duhovniškim plaščem in s
svojim slovenskim imenom sedanji tiranski režim. Tudi njegov cilj je ne pomiriti
duhove, marveč še bolj razdražiti duhove.«40
Vlada je 7. decembra 1928 na svoji seji sklenila, da bo proti demonstrantom
uporabila zakon o zaščiti države, da bo razpustila vse organizacije, ki so sodelovale pri napadih na državo, poslanci pa bodo odgovarjali pred rednim sodiščem.
Upokojen je bil tudi zagrebški veliki župan Zrelec, ki ga je zamenjal polkovnik
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Božidarja Maksimovića. Zagrebški oblastni odbor se je proti takemu vladnemu
sklepu uprl in sklenil, da se bo pritožil na državni svet, ker oblastni odbor po
zakonu ni smel in ne bo dovolil polkovniku Maksimoviću in njegovemu namestniku, da bi se udeleževala sej oblastnega odbora.41 Tudi Ljuba Davidović je
vedno glasneje zahteval, naj se vlada rekonstruira.
27. decembra 1928 je bil Korošec v Ljubljani na seji načelstva SLS-a; Slovenec
je poročal, da na njej niso sklenili nič posebnega, saj so razpravljali le o politični
usmeritvi smeri stranke v prihodnosti.42
28. decembra je vlada izdala komunike, v katerem je bilo zapisano, da je Korošec v pogovorih s šefi vladnih strank ugotovil, da so nastali v koaliciji pretresi,
ki jih je treba prečistiti tako, kot to ustreza parlamentarnim običajem.43 Šlo je za
uradno napoved, da bo vlada odstopila; to se je 31. decembra 1928 tudi uradno
zgodilo. Kralj je odstop sprejel 2. januarja 1929 in odločil, da do rešitve krize
stara vlada še naprej opravlja nujne posle. Korošec je bil tako na oblasti 157 dni.
Takoj po odstopu njegove vlade so se začele oblikovati nove koalicije – demokrati
pod vodstvom Davidovića so se zavzemali za sporazum s predstavniki KDK-ja,
radikali pa so podpirali vlado trojke (NRS, JMO, SLS); če bi jo sestavili radikali,
bi naj minister za zunanje zadeve postal Anton Korošec.44
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Anton Korošec – Leading Slovene Politician
in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
Abstract
Between the two World Wars Anton Korošec was the most successful Slovene politician, who
on the union of the Kingdom of Serbia and the State of Slovenes, Croats and Serbs even
became one of the leading politicians of the new united country: (1) he was president of the
Slovene People’s Party, the strongest political party in Slovenia; (2) as president of the Yugoslav
Members of Parliament Club he read out the May Declaration in parliament in Vienna; (3) on
the establishing of the State of Slovenes, Croats and Serbs he became president of the National
Council, the top organ of the newly founded state; (4) as a politician with the highest political
position in the newly founded state he participated in negotiations with the Serb government
for a united Yugoslavia state.
Korošec occupied numerous important political positions in Belgrade. He had great support
among voters in Slovenia and a great reputation in the then strongest Slovene party the Slo
vene People’s Party, at the same time he was also supported by King Alexander and the most
influential Serb politicians, who recognised him as an acceptable political partner, with whose
help they also many times achieved their own (Serbian) interests. Of course Korošec also had
numerous political opponents who criticized him, saying that in Slovenia he said one thing
and in Belgrade another. Despite that the majority of Slovenes recognised Korošec as a political
leader, which was proven by his party’s election results and his participation at political events.
Support of his policy in Slovenia was rewarded with numerous political functions in Belgrade
– the peak of Korošec’s political power was in his naming as mandatory, when he became the
first and only non-Serb to form a government in the Kingdom of Yugoslavia (which he retained
for 157 days).
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Razprava prikazuje politično dogajanje v zadnjih letih Habsburške monarhije in pričakovanja Slovencev na Spodnjem Štajerskem o novo nastajajoči državi. 30. maja 1917 je Anton
Korošec v avstrijskem državnem zboru prebral majniško deklaracijo, ki je imela za Slovence
odločilne posledice. Deklaracijsko gibanje se je širilo na slovenskem narodnostnem ozemlju
vse do prve polovice 1918. leta – množično izražanje slovenskega političnega hotenja se je
na Spodnjem Štajerskem kazalo v številnih izjavah, ki so podpirale majniško deklaracijo.
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This paper discusses the political happenings in the last years of the Hapsburg monarchy
and the expectations of Slovenes in Lower Styria in the newly arising country. On 30th
May 1917 Anton Korošec read out the May Declaration, which had decisive consequences
for the Slovenes, in the Austrian National Assembly. The Declaration Movement spread
across the Slovene national territory right up until the first half of 1918, and in Lower
Styria mass-expression for Slovene political volition was shown in numerous statements
that supported the May declaration.

Uvod
Slovenci so se že pred prvo svetovno vojno v vseh treh strankah navduševali
za jugoslovansko idejo. Glavni vzrok za to je bil strah pred naraščajočo germanizacijo, neugodnim gospodarskim razvojem in da bi jih Hrvati in Srbi v svojih
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konceptih ne zapustili in prepustili Nemcem in Italijanom, češ da so preveč na
robu slovanskega sveta in preveč nevarno ogroženi. Niso hoteli, da bi se jugoslovanski program načrtoval brez njih.1 Slovenska politika se je kljub močni
jugoslovanski in slovenski usmerjenosti vse do razpada monarhije trdno gibala
v okviru možnosti, ki jih je dajala Avstrija. Tudi zgodovinska retrospektiva slovenskih političnih programov, ki so nastajali v kriznih političnih razmerah in so
bili izraz organiziranih političnih sil, katoliške, socialdemokratske in liberalne
stranke ter gibanj, so bili izrazito avstroslavistični.
Tako tudi majniška deklaracija v svojem vsebinskem pogledu ne pomeni
nič novega. Deklaracijsko gibanje kot spontano množično politično gibanje, ki
se je začelo ob podpisovanju in podpori majniški deklaraciji Jugoslovanskega
kluba, prebrani v avstrijski poslanski zbornici, 30. maja 1917, je bilo povsem v
avstrijskih okvirih.
Dne 25. aprila 1917 je bilo uradno razglašeno, da je avstrijski državni zbor
sklican za 30. maj 1917. Takrat so južnoslovanski poslanci v avstrijski poslanski
zbornici stopili v stik zlasti s češkimi poslanci, s katerimi so se že prej večkrat
posvetovali o političnem položaju v Avstriji. Tako so južnoslovanski poslanci iz
Hrvatsko-slovenskega, Narodnega in Dalmatinskega kluba ustanovili 29. maja
1917 Jugoslovanski klub. Za predsednika je bil izvoljen Anton Korošec. Klub je
združil vse južnoslovanske državnozborske poslance v avstrijski polovici monarhije, Slovence, Hrvate, oba Srba, klerikalce in liberalce, skupaj 33 članov. Na
prvi seji 22. zasedanja avstrijskega državnega zbora, 30. maja 1917, je Anton Korošec takoj za Čehi po uvodnih besedah v hrvaškem in slovenskem jeziku prebral
v nemškem jeziku izjavo, ki je prišla v zgodovino kot majniška deklaracija:
»Podpisani poslanci, združeni v Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, da zahtevajo na podlagi narodnostnega načela in hrvatskega državnega prava, naj se vsa
ozemlja monarhije, v kateri bivajo Slovenci, Hrvati in Srbi združijo pod žezlom
habsburško-lotarinške dinastije v samostojno državno telo, ki bode prosto vsakega narodnega gospostva tujcev in zgrajeno na demokratičnem temelju. Za
uresničitev te zahteve svojega enotnega naroda bodo zastavili vse svoje sile. – S
tem pridržkom se bodo podpisani udeleževali parlamentarnega dela.«2
Sledijo podpisi vseh leta 1911 izvoljenih južnoslovanskih poslancev avstrijske
polovice monarhije.
Majniška deklaracija na Slovenskem sprva ni bila deležna kakega vidnejšega,
izrazitejšega ljudskega odobravanja in priznavanja. Šele s t. i. ljubljansko izjavo
15. septembra 1917, ki je bila objavljena v slovenskih časopisih (podpisal jo je
med prvimi škof Jeglič, za SLS tedaj še Ivan Šušteršič, za liberalno Narodno
napredno stranko Ivan Tavčar in Karel Triller, za krščansko socialno delavsko
organizacijo pa Mihael Moškerc, France Vidic in Anton Žnidaršič), se je začelo
množično, spontano izjavljanje Slovencev za majniško deklaracijo s številnimi
1
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izjavami občinskih odborov, z zbiranjem množičnih osebnih in društvenih podpisov zanjo, spomladi leta 1918 pa z velikimi zborovanji, imenovanimi tabori.
Predstaviti želim deklaracijske izjave, vir, ki je v slovenskem zgodovinopisju
sicer znan, ampak premalo izkoriščen. Poleg strinjanja z majniško deklaracijo
izražajo razpoloženje ljudi v zadnjih mesecih habsburške monarhije, njihovo
mišljenje in predstave o novi državi, ki se niso ujemale z združitvijo v novo
državo pod Karadjordjevići, kot je to marsikje v starejši literaturi predstavljeno;
iz izjav je razvidno, da so se ljudje pogosto opredeljevali izključno za ohranitev
monarhije in vdanost cesarju Karlu. Te izjave hrani Pokrajinski arhiv Maribor v
petih kartonih.3 Izjave so iz Štajerske, Kranjske, Goriške, Koroške, Istre, Hrvaške ter tudi dve iz Bosne in Dalmacije. V prvih dveh kartonih so zbrane izjave
iz celotnega teritorija Štajerske, in sicer skupaj 445 pol.4 Gre za izjave občinskih
odborov, osebnih podpisnikov, v veliki večini so to podpisi žena in deklet, manj
moških, saj jih je bilo veliko na frontah. Potem so tu izjave raznih društev (gasilsko, katoliško, izobraževalno, bralno …), šolskih svetov, izjave hranilnic in
posojilnic, duhovščine, železniškega osebja, beguncev iz Goriškega ter slovenskih fantov s front. Izjave so v času deklaracijskega gibanja in s shodov pošiljali
osebno Korošcu in Jugoslovanskemu klubu ali kar na uredništvo Slovenca, Slovenskega gospodarja, Slovenskega naroda in Straže. Analiza izjav je bila objavljena v Zgodovinskem časopisu leta 1992 in 1993 v treh nadaljevanjih.5 Določeno
število deklaracijskih izjav je ohranjeno tudi v Arhivu Slovenije in na Institutu
za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Iz izjav lahko razberemo kraj, kdo pošilja
oziroma se izjavlja, število podpisov, če se za deklaracijo izjavlja prebivalstvo
in koliko je od tega moških, koliko žensk, datum izjavljanja. Zanimiva je tudi
vsebina izjave, saj iz nje lahko razberemo občutke množic, ki so podpisovale
izjavo. Za veliko večino, na Štajerskem pa je to več kot 90 %, lahko trdim, da je
poleg osnovne izjave in podpore majniški deklaraciji ter politiki Jugoslovanskega
kluba še posebej poudarjena ideja o ohranitvi monarhije, pripadnosti Avstriji in
zvestobe cesarju Karlu. Ob tem je potrebno poudariti, da so ljudje podpisovali
deklaracijo v duhu in smislu teksta majniške deklaracije, saj so bile razmere ob
nastanku majniške deklaracije in tudi še v septembru, ob sprejetju ljubljanske
deklaracije, dokaj nejasne.
Štajerska
Od približno 380 občin slovenske Štajerske je poslalo izjavo za majniško
deklaracijo in s tem zaupnico Jugoslovanskemu klubu več kot 270 občinskih
3
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odborov iz 22 sodnih okrajev. Hkrati so poleg teh izjav dodane izjave društev
(katoliško slovensko izobraževalno društvo, Bralno društvo, Katoliško kmetijsko
društvo, Prostovoljno gasilsko društvo) v nekaterih krajih, razne izjave družb in
zvez, kot je na primer izjava deklet Marijine družbe iz Ločice pri Polzeli, članov
mladeniške družbe iz Sv. Trojice v Slovenskih goricah, izjave nekaterih posojilnic in hranilnic ter njihovih podružnic, izjave krajevnih šolskih svetov, podpisi
učiteljev in duhovnikov za majniško deklaracijo.
V drugo skupino uvrščam izjave s podpisi prebivalstva, v večini gre za podpise
žensk in deklet. Pri tem je potrebno omeniti, da so poleg podpisov prebivalcev
Štajerske tudi podpisi in izjave za deklaracijo primorskih beguncev. Navajam
nekatere: izjava in 205 podpisov zanjo so poslali primorski begunci živeči na
Ptuju 15. februarja 1918, potem 17 podpisov za deklaracijo goriških beguncev
s Ptujske gore, 27 iz Hoč, 52 podpisov iz Ljutomera in nekaj sto iz kolonije
goriških beguncev v Mozirju, 27 iz Polzele in 43 iz Dobove. Skupaj okrog 500
podpisov goriških beguncev na Štajerskem. Omenim naj še podpise železničarjev
ter slovenskih fantov in mož 18. stotnije v Mariboru.
Časovno lahko sledimo izjavam od novembra 1917, ko so se na Štajerskem
pojavile prve, pa vse do pozne pomladi 1918; iz avgusta 1918 sta dve izjavi, in
sicer izjava občinskega odbora in prebivalstva Sladke gore pri Šmarju iz 25. avgusta 1918 in občinskega urada Žabljek (danes v občini Slovenska Bistrica) 1.
avgusta 1918. Višek podpisovanja oziroma deklaracijskega gibanja se pričenja v
decembru 1917 in se nadaljuje v prvih mesecih naslednjega leta.
Ena izmed oblik podpore majniški deklaraciji in politiki Jugoslovanskega
kluba so bili tudi shodi, tabori, zborovanja, ki so jih organizirali v nekaterih
krajih in na katerih se je zbralo veliko ljudi. Na teh zborih so govorili poslanci
in pomembni slovenski politiki in ljudem predstavljali politiko in načrte Jugoslovanskega kluba in delo poslancev. Ljudje pa so izražali navdušenje in sprejemali
resolucijo za podporo deklaraciji. Mnoge shode so prepovedali, ali pa so jih
motili nemčurji. Na Štajerskem so, po podatkih iz fonda v Pokrajinskem arhivu
Maribor, zbrali 75 313 podpisov za majniško deklaracijo. Prišteti je potrebno
še 294 podpisov Štajercev, ki so zaradi različnih opravil v času deklaracijskega
gibanja bivali v tujini.
Velik del izjav občinskih odborov, v večji meri pa izjave in podpisi prebivalcev
in raznih društev in družb, ima poleg osnovnega pridruževanja majniški deklaraciji (sama po sebi nosi habsburško klavzulo) še posebej poudarjen avstrijski okvir
in si bodočo državo in gospodarski razvoj slovenskega naroda predstavljajo edino
pod vlado »slavnih Habsburžanov«, kot jih imenujejo. Citiram nekaj odlomkov.
Župnija Sv. Barbare v Halozah (danes Cirkularne) je nabrala 128 podpisov za
podporo majniški deklaraciji, izjava ni datirana:
»Izjavimo se za svobodno avstrijsko »Jugoslovansko državo pod habsburškim
vladarjem.« … Spodaj podpisani že sedaj glasujemo in podpisujemo za našo
Jugoslavijo. Moči ne dovolimo, da bi nas pri mirovnih pogodbah naša vlada
prodala tuji državi, ki steza po naši zemlji roke. Mi nočemo priti pod Srbskega
kralja ali pod Italijanskega, ne pod Nemčijo, ne pod Ogre. Mi smo bili, smo
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in ostanemo Avstrijski Jugoslovani in pod Avstrijskim vladarjem hočemo ostati.« 6
Mnogi so izrazili veliko navdušenje, npr. možje in fantje iz Nove Štifte pri
Gornjem Gradu 27. 1. 1918: »… Naprej zastave Slave! Živela svobodna Jugoslavija
na veke pod habsburško dinastijo.«7 Žene in dekleta iz Sv. Martina na Pohorju se s
124 podpisi izjavljajo za novo Jugoslavijo in hkrati poudarjajo zvestobo Avstriji:
»… Kot patriotične Avstrijanke ter zveste in vdane hčerke katoliške cerkve …«8
Odločna je tudi izjava žena in deklet iz mejne občine Št. Ilj (danes Šentilj) v
Slovenskih goricah. Tam se je že desetletja bil zagrizen boj za občinsko zastopstvo, jezikovno pripadnost pri ljudskih štetjih, gospodarstvo, saj so Nemci z
nakupovanjem zemlje hoteli to občino osvojiti; potekal je tudi kulturni boj za
šolo. Slovenske žene in dekleta »stražnice naše obmejne zemlje«, kot se v izjavi
imenujejo, so videle v novi državi lepšo bodočnost:
»/… / ki nam pod žezlom Habsburžanov donese jasnejših dni. Svobodno,
spoštovano in edino hočemo domovino zlasti me, ki trpimo že 4 leta pod krutim
nasilstvom, me, ki ne poznamo vojske le zadnja štiri leta, temveč ves čas svojega
zavedanja. Naj ne bode razvaline naših domov, naša prodana zemlja in gorice
žalostni pomnik potomcem. Nikdar! Iz sleherne duše, orošene z našim znojem
in našimi solzami, vstani nova moč, nova vera, novo upanje, iz teh treh pa nova
preizkušena in postoterjena ljubezen, ki naj bo zvesta stražnica Jugoslavije.«9
To je nekaj bistvenih značilnosti in posebnosti deklaracijskih izjav Štajerske.
V nadaljevanju podrobneje predstavljam razmah deklaracijskega gibanja v krajih,
kjer smo danes. Predstavljam izjave iz krajev, ki so takrat spadali v sodni okraj
Gornja Radgona, ta pa v politični okraj Ljutomer. Za politiko Jugoslovanskega
kluba se je izreklo mnogo občin Slovenskih goric. 13 občinskih odborov in 3954
prebivalcev ter nekatera društva in zveze iz sodnega okraja Gornja Radgona se
je v času od decembra 1917 pa do konca maja 1918 izreklo za podporo majniški deklaraciji. V velikem številu so se deklaraciji pridružile žene in dekleta iz
Radgone, in sicer je bilo 13. januarja 1918 poslanih 213 podpisov. Zraven je
bila poslana tudi izjava, kjer se podpisane žene in dekleta mesta Radgona in
trga Gornja Radgona, politični okraj Ljutomer, slovesno izjavljajo in pridružujejo deklaraciji Jugoslovanskega kluba in so »za ujedinjenje našega tlačenega
slovensko-hrvatskega srbskega naroda v lastno samostojno državno tvorbo pod
habsburškim žezlom …«10
25. avgusta 1918 je tudi Posojilnica v Gornji Radgoni poslala Jugoslovanskemu klubu na Dunaj svojo izjavo podpore; opisali so, kako je potekalo pobiranje
podpisov v teh krajih:

6
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»Gospodični Marica Tomažič v Dedonjcih in Lojzija Trojnko v Žetincih sta
pobirali na Prekmurskem v najbolj zagrizenih in težavnih krajih podpise na izjavo za jugoslovansko deklaracijo, katere izjave smo vam že svoj čas poslali. Imeli
sta za njen okoliš prav lepe, da celo nepričakovane uspehe. – Sedaj pa morata
prestati od tamošnjih nemčurjev in radgonskih mogotcev vsepovsod najhujša
preziranja, zasramovanja, zbadanja.«
Posojilnica v nadaljevanju izjave prosi Jugoslovanski klub »… da bi izrekel
imenovanima pisnim potem priznanje in zahvalo za njuno težavno in uspešno
delovanje v prid jugoslovanskega naroda.«11
Pogosto so ljudje ob izjavljanju za deklaracijo hkrati tudi potožili o svojih
problemih. Tako je na primer okrajni zastop Gornja Radgona 3. marca 1918
poleg izjave za »ujedinjenje vseh Slovencev, Hrvatov in Srbov naše monarhije
v samostojno in neodvisno državno tvorbo pod habsburškim žezlom«, potožil o dozdajšnjem krivičnem davčnem sistemu v okraju in nadvladi tujcev.12 V
mnogih izjavah iz sodnega okraja Gornja Radgona pa so opisane tudi zahteve
in želje, kod naj potekajo meje »lastne samostojne državne tvorbe pod habsburškim žezlom«, kot si predstavljajo novo državo. Žene in dekleta iz Črešnjevcev
pri Radgoni, 18. 1. 1918:
»/… / katera mora obsegati vso zemljo naše monarhije, kjer prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, od najsevernejšega Prekmurja do zadnje točke Dalmacije, od
madžarskih ravan do tirolskih gora in v katerih bodo zadovoljni in srečni bratje
Slovenec, Hrvat in Srb.«13
Enake so zahteve občine Ivanci, žena in deklet iz Ščavnice, Noričkega Vrha,
Hrastje-Mote, Ivancev in Dedoncev. V vseh primerih gre za enako tipkano besedilo, v katerega so samo dodali kraj in datum ter pole s podpisi. V večini izjav
prebivalci in občinski odbori gornjeradgonskega sodnega okraja, kot tudi drugje
na Spodnjem Štajerskem, hkrati ob izjavi za deklaracijo izrekajo tudi podporo
in zaupanje politiki Jugoslovanskega kluba ter zlasti njegovemu načelniku Korošcu:
»Dekleta dekliške zveze pri sv. Ani na Krembergu se v polnem obsegu pridružujemo z največjim navdušenjem izjavam vseh zavednih žena in deklet državnopravni deklaraciji Jugoslovanskega kluba, v kateri se zagotovi Slovencem
popolna svoboda v verskem, političnem in gospodarskem oziru. Izrekamo načelniku dr. Korošcu svoje popolno zaupanje in odobravamo plemenito delo naših
poslancev …«14
Sledijo podpisi 21 žena. Prav tako:
»Podpisani obč. odbor občine Murščak-Zasadi, 10. 2. 1918: izreka popolno
zaupanje Jugoslovanskemu klubu in njegovemu načelniku g. dr. Korošcu.« »Upa11
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mo, da bo Jugoslovanski klub neomajen in da niti za las ne bo odnehal v boju
za Jugoslavijo pod habsburškim žezlom.«15
Prav vse izjave iz gornjeradgonskega sodnega okraja posebej poudarjajo avstrijski okvir in vidijo v novi državi pod habsburško vladarsko hišo rešitev za
slovenski narod. Predstavljam nekatere: Občinski odbor in tudi žene in dekleta občine Ivanjševci pri Radgoni se z navdušenjem pridružujejo Jugoslovanski
deklaraciji v izjavi 30. 12. 1917: »Živela Jugoslavija pod slavnim habsburškim
žezlom.«16 Sledijo podpisi 256 žena. Prav tako podpisanih 100 prebivalcev (85
žensk in 15 moških) iz vasi Boračeva se pridružuje deklaraciji z željo: »… da se
namreč vsi Jugoslovani združijo v samostojno državo pod žezlom slavne habsburške rodovine.«17 Primer občinskega odbora Žice pri Sv. Ani na Krembergu,
brez datuma: »… zahtevamo, da se preko slej združijo vsi Jugoslovani v samostojno jug. državo v smislu deklaracije JK z dne 30. V. 1917, pod žezlom slavne
habsburške hiše, ker vidi edino v tem rešitev slovenskega naroda.«18
Enako rešitev vidi za slovenski narod tudi občinski odbor Negove v svoji
izjavi 27. januarja 1917 in občinski odbor Kraljevci 15. januarja 1918.
Najobsežnejša je pola z izjavo in podpisi žena in deklet župnije Sv. Jurija ob
Ščavnici naslovljena na Jugoslovanski klub. Izjava s podpisi ni datirana, datirana je le 10 pola, kjer se še posebej žene iz Okoslavcev, ki si želijo »… zedinjenja
vseh jugoslovanov v jedno državo pod prejasno vladarsko dinastijo habsburške hiše,
našega presvitlega vladarja Karla I …« izjavljajo za deklaracijo 20. januarja 1918.
V celotni poli je zbranih 1666 podpisov. Skupna izjava se glasi:
»Žene in dekleta župnije Sv. Jurija ob Ščavnici soglašamo z deklaracijo od 30.
majnika 1917 in se zahvaljujemo vsem članom Jugoslovanskega kluba, osobito
njega načelniku domačinu g. dr. Antonu Korošcu za njegovo požrtvovalno in
neustrašno delovanje ter jim kličemo: Krepko naprej – naprej do zmage!
Proste roke hočemo biti me, prosti morajo biti naši potomci pod žezlom
slavne habsburške rodovine.«19
Sledijo podpisi na 17 polah. Ponekod so posebej označeni posamezni manjši
kraji v župniji, iz katerih so zbrani podpisi ljudi kot npr. Kraljevci, Grabonoš,
Rožički Vrh, Kupetinci, Selišči, Slaptinci, Okoslavci, Berkovci … Ker so v tej poli zbrani podpisi prebivalcev iz tega kraja, za ilustracijo navajam nekatera imena:
Marija Brumen, Frančiška Grossman, Tonika Klemenčič, Terezija Cvetko, Ana
Korošec, Micka Kreft, Alujzija Košar, Nežka Fekonja. Pri tej izjavi s podpisi je
zanimivo, da je to edini primer, kjer sta dve imeni med podpisanimi prečrtani
in ob tem pripisano: »preklicala«.
V gornjeradgonskem sodnem okraju sta se poleg občinskih odborov in prebivalcev izrekli za deklaracijo tudi dve društvi, in sicer Kmetijsko bralno društvo
15
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v Ivanjcih (22. 1. 1918) in na Plitvičkem Vrhu (31. 1. 1918), ki sta v izjavi zabeležili, da sta o zbranih podpisih v njunih krajih že obvestili »mariborske liste«.
Zaključek
S predstavitvijo različnih besedil izjavljanj za majniško deklaracijo sem želela
pokazati utrip množic, ki so deklaracijo sprejemale in podpisovale, na razpoloženje ljudi, ki ni bilo protiavstrijsko ali protihabsburško in na dokaj nejasne predstave o bodoči novo nastajajoči državi. Deklaracijske izjave in njihova vsebina
oziroma nasploh deklaracijsko gibanje na Slovenskem daje sliko in utrip množic
v zadnjem letu vojne. Izjave nam kažejo občutke in razpoloženje najširših slojev
v želji po rušenju dualizma in ustvarjanju nove državne tvorbe.
Velik del izjav, na Štajerskem več kot 90 %, vsebuje osnovno idejo o ohranitvi
monarhije. Združitev z brati Hrvati in Srbi so si mnogi Slovenci predstavljali le v
okviru habsburške monarhije – »lahko bi celo rekli, da je avstrijska klavzula majniško deklaracijo naredila sprejemljivo za večino slovenskega prebivalstva.«20
V vojni vse do zadnjega ni bilo jasno, kakšna Jugoslavija bo nastala, avstrijska ali skupna, in koliko časa bo preteklo med nastankom države Slovencev,
Hrvatov in Srbov ter njeno združitvijo s Srbijo. Veliko je bilo odvisno od naglo
spreminjajočega se mednarodnega položaja. Sredi avgusta 1918 je nemško vrhovno poveljstvo ugotovilo, da je nadaljevanje vojne nesmiselno. Avstro-Ogrska
se je 14. septembra 1918 z mirovno noto obrnila na vse vojskujoče sile. Država
Slovencev, Hrvatov in Srbov je nastala 29. oktobra, Srbija pa je nato hitro izsilila
njeno združitev v kraljevino SHS. Veselju nad združitvijo z najbližjimi jezikovnimi sorodniki se je zelo hitro pridružilo razočaranje nad mentaliteto novega
državnega središča, nad drugačnimi gospodarskimi in političnimi navadami
in nad »orientalsko miselnostjo«, kakor je to imenoval Ivan Hribar v svojih
spominih.21
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Janez Cvirn, Obesiti za pete in scvreti nad ognjem. Slovenci in Habsburška monarhija.
Zgodovina za vse 2, 1995, 2, 13.
Ivan Hribar, Moji spomini, 650.
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Declaration Movement 1917/18 in Lower Styria
Abstract
The Declaration Movement began with the signing and support of the May Declaration of the
Yugoslav Club in the years 1917 and 1918.
On the basis of an analysis of the declaration statements that were sent personally to Anton
Korošec and the Yugoslav Club or to the editors of newspapers, the throb of the crowds who
accepted and signed the declaration, the mood of the people and their somewhat unclear conception of the newly forming country were given; therefore it is an assessment or at least partial
following of the political throb in Slovenia during the last year of the Hapsburg monarchy.
Presented is the relation of the clergy to the May Declaration. It is evident that the clergy signed
the declaration in great numbers and in a newspaper stressed the benevolent purposefulness
and significance of the statement for the Slovenes.
The May Declaration and policy of the Yugoslav Club were among other things also supported
by mass-meetings, camps and conventions that were organised in some places and at which
large numbers of people gathered – enthusiastically they supported the declaration; politicians
and members of parliament presented the plans and policy of the Yugoslav Club.
The analysis of the declaration statements show that the Declaration Movement was a political
movement that achieved its peak in December 1917 and in the first months of 1918. Namely,
along with the statements made by communal councils, school boards and associations more
than 75.000 inhabitants’ signatures were collected in support of the May Declaration and
Yugoslav Club policy in Lower Styria.
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Odnos med Korošcem in ljubljanskim
škofom Antonom Bonaventuro
Jegličem v luči njegovega dnevnika
Stane Granda*

UDK 929 Korošec A.:929 Jeglič A.B.

Stane Granda: Odnos med Korošcem in ljubljanskim škofom Antonom Bonaventuro
Jegličem v luči njegovega dnevnika. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor

77=42(2006), 2–3, str. 45–53
Ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič ni nikoli spremenil svojih negativnih stališč o
Antonu Korošcu, je pa z njim sodeloval, a mu pri tem nikoli ni povsem zaupal. Prijatelja
nista bila, sodelavca pa gotovo, in sicer v korist Slovenije in Cerkve – predvsem Jeglič je
oboje enačil, Korošec pa je bil večji politični realist.
UDC 929 Korošec A.:929 Jeglič A.B.

Stane Granda: Korošec and Škof Jeglič. Review for History and Ethnography, Maribor

77=42(2006), 2–3, pp. 45–53
Ljubljana Bishop Anton Bonaventura Jeglič never changed his negative standpoint towards
Anton Korošec, but he cooperated with him although he never completely trusted him.
They were not friends, but they were certainly collaborators and moreover so for the benefit
of Slovenia and the Catholic Church – for Jeglič both were equal but Korošec was more
of a political realist.

V slovenskem zgodovinopisju je marsikaj mogoče, tudi to, da v zvezi s slovensko osamosvojitvijo ni omenjen Jože Pučnik. Nemogoče pa se zdi, da bi
nekdo resno pisal slovensko zgodovino 19. in 20. stoletja in bi pri tem pozabil
na Korošca in Jegliča, moža, ki sta tako zaznamovala prvo polovico 20. stoletja.
* Dr. Stane Granda, izredni profesor in znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka
Kosa ZRC SAZU v Ljubljani, stane.granda@zrc-sazu.si
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Ali pač? Samo kot primer: veliko komaj znanih ljudi ima v Sloveniji svojo ulico,
trg, naselje, ne poznam mesta, ki bi to čast namenil Jegliču ali Korošcu.
Med obema velikanoma slovenske novejše zgodovine je veliko ali malo zgodovinskih stičnih točk, odvisno od odnosa do njiju. Po zunanjosti bi ju težko
primerjali. Jeglič, garač in asket, Korošec uživač v politiki in radostih življenja.
Prvemu je bil duhovniški poklic najodgovornejša služba, drugemu pogosto jarm,
ki ga je vdano nosil, čeprav je bil zaradi njega pogosto ožuljen. Škof je bil naiven, politik zvit in premeten. Ljubljanski nadpastir je moral skrbno gospodariti,
njegov duhovniški sobrat je umrl praktično brez premoženja, saj je bil sposoben
podariti zadnji dinar, ki ga je imel v žepu; v mladosti je bil krepak Štajerec,
kasneje verjetno dvakrat težji od ljubljanskega škofa. Za zgodovinarje pa je pomembneje izpostaviti, da sta bila oba zelo zavedna Slovenca in dobra kristjana
– kolikor nam je slednje sploh dovoljeno ugotavljati.
Razlike in podobnosti med škofom Antonom Bonaventuro Jegličem (1850–
1937) in Antonom Korošcem (1872–1840) ne izvirajo samo iz različnih rojstnih
letnic. Prvi je bil skoraj za generacijo starejši. Kot mladenič je doživljal slovenske
tabore, slogaštvo in tudi politični razcep. Korošca je naredilo za politika strankarsko življenje. Krščanski socializem, ki sta mu v bistvu oba pripadala, ju je v
globini povezoval, na zunaj ločeval.
Oba sta bila kmečka otroka, oba že v mladosti nadpovprečna in oba sta
izbrala duhovniški stan, v katerem so jima predstojniki namenili veliko in odgovorno prihodnost. Trmasti Gorenjec se je povsem predal duhovništvu in po
viskošolski profesorski ter kanoniški karieri v Sarajevu postal ljubljanski knezoškof. Praktičnega Prleka je premamil dnevni politični boj in ni nikoli nosil barv,
ki v katoliški cerkvi opozarjajo na posebno visoke časti. Z vključitvijo Antona
Korošca v vseslovensko politiko, kar se je zgodilo s priključitvijo Ivanu Šušteršiču
in Janezu Evangelistu Kreku 1906. leta, sta se njuni poti začeli križati. Seveda le
politično, kajti Korošec je do smrti ostal duhovnik lavantinske škofije in ni imel
ljubljanski škof nad njim nobene oblasti po cerkvenem pravu.
Obema so v Ljubljani pripravili veličastna pogreba. Jegliča so pustili po drugi
svetovni vojni v glavnem pri miru, zaradi Korošca so zanemarili Navje.
Do neskončnega bi lahko naštevali dejstva, ki so ju ločevala ali povezovala.
Velja končati z ugotovitvijo, da sta si bila po mnogih lastnostih tako različna, da
nista nikoli mogla postati osebna prijatelja, ampak je med njima obstajala distanca, ki je izhajala iz navedenih duševnih in fizičnih lastnosti ali bolje razlik.
Vprašanje, ki se ga tu konkretneje lotevam, je pred leti obravnaval že Janez
Juhant.1 Ker je bil njegov koncept nekoliko drugačen, kljub prijateljstvu pa naju
ločuje ožja strokovna specializacija, se mi zdi vsekakor primerno ponovno lotiti
se tega vprašanja. Juhant je upošteval ves čas njunega skupnega življenja, dotak
nil pa se je tudi odnosa z Jegličevim naslednikom Rožmanom, sam pa se bom

1

Janez Juhant, Odnos škofa Jegliča do politika in duhovnika Korošca. Prispevki za novejšo
zgodovino 21, Življenje in delo dr. Antona Korošca, 1991, 75–81.
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omejil le na čas med koncem prve svetovne vojne in koncem pisanja Jegličevega
dnevnika, ki je obema temeljni vir za raziskavo.
Odločitev, da začnem z letom 1918, oziroma s časom po prelomu s Šušteršičem, je v bistvu lahka. Poleg monumentalne knjige Feliksa J. Bistra, obstaja
za ta čas toliko znanstvenih del, da bi bilo težko kaj bistveno novega povedati.
Tudi o naslednjem obdobju je v povezavi s Korošcem veliko napisanega, zlasti
izpod peresa Janka Prunka, vendar vseeno velja poizkusiti pri iskanju novega.
Še enkrat poudarjam, ne gre za revizijo, čeprav načelno nisem proti njej, gre za
poglobitev, oz. za drugačno branje.
Janez Juhant je poudaril, da škof Jeglič o Korošcu kot duhovniku ni imel
najboljšega mnenja.2 Gotovo je to načelnega Jegliča v odnosih sprva motilo. Zadržki pa so zgubili ostrino po smrti Janeza Evangelista Kreka 1917. leta (tudi o
njem kot duhovniku ni imel dobrega mnenja) in razkolu z Ivanom Šušteršičem,
ko je ljubljanski škof zgubil politično enakovrednega sogovornika. S tem ne mislim, da škof Jeglič ni spoštoval nekaterih prvakov SLS-a, zlasti Brejca, vendar
je bil njihov politični vpliv premajhen. Poleg škofovskega položaja kot takega pa
je Jegličev položaj okrepilo še dejstvo, da je bil po razpadu Avstro-Ogrske škof
osrednje škofije, ko je bil njen sedež hkrati tudi glavno mesto nove politične
enote. Škof je potreboval stike z Beogradom, pa tudi informacije, ki navadnim
smrtnikom niso bile dostopne.
Da bi okrepil osebni položaj v Beogradu, predvsem pa položaj katoliške
cerkve, je v začetku januarja 1919 nameraval skupaj s Hrvati izdajati katoliški
časopis v Beogradu. Tiskarske stroje je mislil dobiti v Novem mestu in dati
100.000 K. Izbral je že tudi slovenskega urednika, vendar do uresničitve projekta
ni prišlo, ker je izpadel hrvaški delež. 1921 sta s Korošcem iskala primernega
katoliškega tajnika pri ministrstvu za bogočastje. Jeglič naj bi skušal pridobiti
Slamiča iz Zagreba, ki je takrat končal pravne študije v Rimu. Korošec je Jegliča
opozoril tudi na ustanavljanje katoliške škofije v Beogradu, kar je predvideval že
konkordat med papeško državo in Srbijo. Škof naj bi dajal slovenskim predstavnikom v beogradu »navodila v cerkvenopravnih zadevah«. Jeglič mu je izročil
elaborat o avtonomiji cerkve v kraljevini SHS in ga opozoril, da je za take načrte
odgovoren Rim. Korošec je Jegliča tudi opozoril, naj utiša republikance v SLS-u,
zlasti pa naj vpliva na pisanje večernega lista, ki se je izrekal za republiko. Pašiča
naj bi to tako prizadelo, da je Korošcu celo pravil, da bo združil vse Srbe ter
naredil koridor skozi Hrvaško in Slovenijo do Italije, Slovenci in Hrvati pa naj
gredo, kamor hočejo. To zamisel je skušala konec 20. stoletja uresničiti srbska
akademija znanosti s svojim znamenitim memorandumom. Tako sta Korošec
in Jeglič počasi pripravljala pogoje za svoje delovanje in se na nek način tudi
povezovala.
Ne glede na velike zasluge, ki jih je imel škof Jeglič za jugoslovansko opredelitev SLS-a in s tem tudi za nastanek Jugoslavije, pa njegov položaj v Jugoslaviji
ni bil ravno ugoden. Odgovoren in na videz vpliven položaj je že imel, hkrati
2

Juhant, Odnos škofa Jegliča do politika in duhovnika Korošca, 75.
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pa je nosil tudi veliko hipoteko razklanega SLS-a in političnega delovanja vrste
uglednih duhovnikov, tako v stolnem kapitlju kot med ostalimi duhovniki v
škofiji, ki so se v zadnjem letu vojne aktivno opredelili za Šušteršiča in s tem
proti Jugoslaviji. Prvi meseci obstoja nove države so njihovim strahovom glede
razmer v novi državi pritrjevali. Jeglič prav zaradi tega ni mogel vnovčiti svojih
političnih zaslug v novi državi, kar so liberalci s pridom izrabili in ga politično
onemogočili. Dodatno je njegov položaj v državi slabilo še dejstvo, da je bilo
novo državno vodstvo, predvsem pa monarh, pravoslavno. Čeprav je imela Srbija
od leta 1914 konkordat z Rimom, so bili odnosi med novo državo in Sv. sedežem mednarodnopravno zapleteni – papeška država ni priznavala nove države
zaradi mednarodno nepriznanih državnih meja. To so izrabljali liberalci, ki so
poudarjali odvisnost jugoslovanskih katoličanov od Rima – bili naj bi avtomatično drugorazredni ali celo sumljivi, ker je na njihovi vrednostni lestvici višje
stal tujec kot pa lastni suveren. Liberalci so zavestno obšli dejstvo, da je papeška
država sui generis, da je njen državni poglavar za vernike najprej »vicarius Dei«
in potem še marsikaj, da je vloga državnega suverena v tem pogledu zanemarljiva,
da spoštujejo njegovo moralno moč, ne pa realno politično ali vojaško silo. Gre
pravzaprav za populistično in demagoško izrabljanje polresnic, ki so še danes
izjemno uporabne. K temu moramo dodati, da je bil sicer izjemno občutljivi škof
vajen tudi hladnih odnosov z Dunajem.
Škof Jeglič je imel kljub prirojenemu nezaupanju pravoslavnega monarha do
katoličanov prednost, ki je kralj ni smel zanemariti. Jeglič je bil znan kot »projugoslovanski« katoliški škof, imel pa je tudi dobre pozicije med jugoslovanskimi
katoličani, ki si jih je pridobil s kanonikatom v Sarajevu in osebnimi znanstvi s
katoliškimi škofi, ki so se udeleževali znamenitih katoliških shodov.
Jasno je bilo, da se je škof Jeglič moral čim prej povezati s Korošcem zaradi
osebnih interesov, interesov ljubljanske škofije, katoliške cerkve v Sloveniji in
Jugooslaviji, Slovenije in SLS-a. To je bilo ne glede na njegov položaj v nekdanji
monarhiji nujno – šlo je za tradicijo in za velike težave cerkve, ki je z vojnimi
posojili izgubila ogromno premoženja in bila na nove, v temeljih spremenjene
razmere v veliki meri nepripravljena.
Poglavitni vir za analizo njunih odnosov je znameniti dnevnik škofa Jegliča.
Njegova pomanjkljivost je v tem, da je enostranski, manjkajo nam Koroščevi
pogledi. Seveda bi bilo potrebno za celostno podobo pridobiti še nekatere druge
vire, vendar za to ni bilo realnih možnosti. Zavedati se moramo, da je dnevnik
intimen, da nikoli ni bil namenjen objavi in javnosti; gre za izjemen zgodovinski
vir.3
Juhant ugotavlja, da se je Koroščev ugled v Jegličevih očeh dokončno utrdil med prvo svetovno vojno.4 Stike, ki so neposredno ustvarjali odnose med
3

4

Uporabljam »udbovski« tipkopis, ki sem ga pred leti pridobil za Zgodovinski inštitut Milka
Kosa z Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in njegovo ročno pisano paginacijo.
Juhant, Odnos škofa Jegliča do politika in duhovnika Korošca, 76.

Stane Granda, Odnos med Korošcem in ljubljanskim škofom Antonom Bonaventuro …

49

velikima možema slovenske politike prve polovice 20. stoletja (podcenjevati ne
smemo tudi posrednih vplivov na javnih ali pa tudi manj javnih nastopih enega
ali drugega), lahko razdelimo na vljudnostne, informativne in programske.
V Jegličevem dnevniku imamo najmanj podatkov o vljudnostnih stikih. Če
lahko verjamemo podatkom iz literature, naj bi se spoznala leta 1906 ob tretjem
katoliškem shodu, ki je bil od 26.–28. avgusta. V Jegličevem dnevniku o tem
prvem srečanju ni ničesar zapisanega. Zadovoljen je bil tako z obiskom kot gosti, med njimi je bil tudi lavantinski škof, ki je prišel že 25. avgusta. Zadovoljen
je bil z govorniki. Govora Ivana Šušteršiča in Kreka je označil kot genialna, o
Korošcu pa ni zapisal niti besede.5 Gotovo ga je opazil, gotovo sta izmenjala vsaj
vljudnostne fraze, vendar pa je imel Jeglič takrat stike s povsem drugačnimi politiki kot je bil ambiciozni Prlek, ki se je šele uveljavljal v slovenskem političnem
prostoru.
Številni vljudnostni stiki so nastali zlasti po prvi svetovni vojni, ko je vsak
Koroščev obisk v Ljubljani skoraj obvezno vključeval tudi bežen stik s škofom
– ker pa je bil ta zaradi svojih dušnopastirskih in tudi nekaterih posvetnih zadev (gospodarstvo ljubljanske škofije) pogosto odsoten, taki stiki danes niso
pomembni za zgodovinarje; iz Jegličevega dnevnika je razvidno, da je pričakoval
take obiske prvaka SLS-a.
Zgolj informativne sestanke je težko ločiti tako od vljudnostnih kot programskih. Znano je namreč, da je pri tako izpostavljenih osebnostih, ki si ne
morejo privoščiti in ne smejo in nenazadnje tudi ne znajo zapravljati časa za nepomembne stvari, vsak stik informativen. Pravzaprav gre pri njihovih pogovorih
in stikih za običaje, ki so doma v diplomatskem svetu, kjer se pogosto marsikaj
pove tako, da se niti ne omeni. Razlika je v tem, da so pri vljudnostnih obiskih
lahko prisotni tudi drugi ljudje, pri informativnih pa potekajo pogovori na štiri
oči. Informativne bi od programskih lažje ločili po njihovi dolžini. Gotovo k
takim sodijo naslednji primeri:
25. septembra 1918 je bil Korošec v Ljubljani in Jeglič ga je povabil na razgovor. Zvedel je, da naj bi bili na Dunaju precej jezni na Jegliča. Korošec je škofa,
ki so ga taka poročila prizadela, tolažil, da vlada nima pravih informacij. Korošec
je omenil, da bi šla skupaj k ministrskemu predsedniku Hussareku, vendar sta
možnost nato zavrnila. Konec septembra je dobil Jeglič svarilno pismo ministrskega predsednika Hussareka glede jugoslovanskega vprašanja. Svetovano mu je
bilo, naj se umakne v ozadje in naj bo korekten do dunajske vlade.6
Korošec mu je tudi poročal o delu narodnega sveta, ki naj bi bil pripravljen na
možne politične rešitve.7 Informacije, ki niso bile zgolj to, ampak v določenem
smislu tudi emisarske, so bile še bolj pogoste v času stare Jugoslavije.
23. julija 1919 se je Jeglič vrnil iz Beograda. V dnevnik je zapisal, da se je
sestal tudi s Korošcem, ki je bil podpredsednik vlade. Povedal mu je, da je Beo5
6
7

Dnevnik škofa Jegliča, 531–532.
Prav tam, 1173.
Prav tam, 1171–1172.
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grad nezadovoljen s Sv. sedežem, ker še ni priznal jugoslovanske države. Osrednji
cerkveni časopis Osservatore romano naj bi celo pisal proti Jugoslaviji. Vlada
v Beogradu naj bi želela v katoliški cerkvi slovansko bogoslužje, vendar misli,
da Rim na to ne bo pristal. Gradivo o konkordatu bodo pripravljali neuradno.
Vlada naj bi želela, da bi šel Korošec v Rim in posredoval pri Sv. sedežu, da bi
upošteval in sprejel beograjske želje in pripombe.
Dvor in vlada sta bila nezadovoljna, ker je Rim imenoval Akšamoviča za
djakovskega škofa ne da bi se o tem posvetoval z Beogradom. Protič je grozil, da
škofa ne bo priznal.
»Korošec je v silni zaderegi, češ to je prvi korak za ločitev cerkve od države …
Sklenila sva, da pojdem koj v Rim, da skušam položaj ublažiti in Rimu svetovati,
naj se daljni razvoj tega vprašanja zavleče do boljših časov. Korošec in vsi naši
mislijo, da je Vatikan pogrešil, ker je za tak korak odbral najbolj nepriličen čas,
pa bi mogel cerkvi pri nas, mnogo škodovati.«
Jeglič naj bi v Rimu utiral tudi pot za nov konkordat.8 Korošec je informacijo
razumel. Vlada je očitno želela, naj opravi zanjo neuradno posredovalno misijo. Posredno je dobil dokaz, da ga cenijo in mu na določen način zaupajo. 24.
avgusta je bil Jeglič sprejet pri papežu. Posredoval je za diplomatsko priznanje
jugoslovanske države in dobil odgovor, da bo to Rim rad storil, ko bodo meje
mednarodno priznane. Ugotovil je, da »Osservatore« in papež Jugoslaviji ne
nasprotujeta. Na srbskem odposlanstvu v Rimu so trdili, da tako pišejo drugi
italijanski katoliški časopisi, s katerimi je Vatikan povezan; vendar je Vatikan to
zanikal. Jeglič je ugotovil, da ima velike zasluge za slabe odnose med Sv. sedežem
in Beogradom srbsko zastopništvo. Zvedel je, da Vatikan ni potreboval soglasja
za imenovanje škofov, ker avstrijski sporazum ni več veljal, jugoslovanska država
pa ni bila priznana. Glede »katoliških« italijanskih časopisov je bil nedvomno
problem njihov nacionalizem, ker so podpirali italijanske zahteve do slovenskega
ozemlja in s tem do Jugoslavije.
Podobne mednarodne vsebine imajo tudi naslednje informacije:
3. februarja 1922 je Korošec obiskal Jegliča. Naročil mu je, naj piše finančnemu ministru Kumanudiju, da bo v proračunu upošteval stroške za semenišči v
Mariboru in Ljubljani ter vsote za duhovnike. Nova vlada naj bi bila cerkvi bolj
naklonjena, zunanji minister Ninčić pa naj bi želel konkordat. Korošec mu je
obljubil, da bo pri Jegliču dobil ustrezna navodila. Ninčić si je namreč zamišljal,
da bi raztegnili srbski konkordat iz leta 1914 na celo Jugoslavijo. Korošec je tudi
predlagal, naj ljubljanski škof posreduje v Rimu za posvetitev sarajevskega nadškofa. Opozoril ga je, da je Beograd nezadovoljen tudi s katoličani v Makedoniji.
Vlado naj tamkajšnji katoliški duhovniki bolj upoštevajo in sporočijo, da so
prizrenskega škofa premestili v Skopje, za prizrenska upravitelja pa so imenovali
dva župnika.
Vlada se je pritoževala nad italijansko »Partito popolare«, ki naj bi načrtovala
odcepitev Črne gore. Korošec je Jegliča »zaprosil«, naj skuša zadeve s stranko
8
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urediti s pomočjo poslanca Ščeka iz Trsta. Vlada ni zaupala nunciju v Beogradu,
ker naj bi pričakoval razpad Jugoslavije. Jeglič je obljubil, da bo o tem poročal
Rimu.9 Beograjska vlada ga je zelo upoštevala in je v njem videla svojega človeka,
za kar je imel zasluge tudi Korošec.
Jeglič je kmalu spoznal, da država želi tudi njegovo zunanje in manifestativno
priznanje. Ministrstvo vere ga je povabilo na deseto obletnico kumanovske bitke.
Škof je Koroščevo povabilo pravilno razumel in je kljub dolgi poti obljubil, da
pride na proslavo. Tak odnos med škofom in Korošcem je Jegliču omogočal, da
je dvoru lahko sporočal tudi svoja mnenja in tako vplival tudi na politiko. Korošec je po naročilu ljubljanskega knezoškofa pri ministru dvora protestiral zaradi
kraljevega govora, v katerem je kralj vzgojo vezal le na sokolstvo in tako razžalil
katoličane.10 1. marca 1923 je Jeglič obvestil Korošca o fašističnem preganjanju
slovenskih duhovnikov in ga prosil, naj obvesti Ninčiča, da bi se zanje zavzel.
Posredoval je tudi glede ljubljanske teologije in Pašič je 12. oktobra obljubil Korošcu, da teološka fakulteta ostane v okviru ljubljanske univerze.
Za škofa so bile nadvse koristne tudi navidezne čenče. Tako je 1. 11. 1926
zapisal, da mu je Korošec razlagal o krizi vlade v Beogradu in možnostih, kako
jo rešiti, če bi se Pašič pobotal z kraljem. Kralj naj bi imel Korošca (po njegovem
zatrjevanju) rad, priznaval naj bi njegovo vrednost in odločnost, moti pa ga, ker
je »pop«. Zanje bi bil veliko bolj sprejemljiv, če bi prestopil v pravoslavje. Kralj
in Korošcu nasprotne stranke mislijo, da dobiva navodila iz Vatikana in da tja
tudi sam poroča. Kralj takim govoricam verjame in se ne da prepričati, da to ni
res. Obtožujejo ga, da obiskuje papeža, čeprav že mnogo let ni bil v Rimu.
»Nedavno so mu očitali, da je šel skrivaj v Rim, in sicer skozi Atene. Povod:
ni vzel diplomatskega potnega lista, češ da je mogel potovanje prikriti. Vse nič
ni res. Vzel je navaden potni list, da je mogel potovati nemoteno v Atene, ki jih
prej nikdar ni videl. Nedvomno je dobil celo povabilo, naj pristopi k pravoslavju! Človek bi mislil, da bi bilo takšno povabilo nemogoče, in vendar. In kaj bi
koristilo! S tem korakom bi Korošec popolnoma vso veljavo izgubil. Pri nas in,
kakor je na Hrvaškem, glede na Radiča.«11
Seveda pa informacije niso bile samo »jugoslovanske« in celo »mednarodne«,
ampak tudi samo slovenske. Korošec je hotel z njimi vplivati posredno na razmere v SLS-u. Leta 1926 je nastal spor v ljubljanskem SLS-u zaradi Stanovnika, ki
so ga siromašnejši želeli postaviti na čelo stranke v ljubljanskem mestu, pri tem
pa jih je do neke mere podpiral tudi škof. Jeglič je o tem pisal tako Natlačenu
in Korošcu – slednji mu je odgovoril, da pozna težave, vendar pa misli, da spor
ni nevaren in da ne bo poglobil težav v stranki. Očitno je, da vodstvo SLS-a oz.
Korošec sam ni želel prevelikega Jegličevega vpletanja.12 Škofa so potrebovali,
kadar je bilo potrebno stvari umirjati, sicer pa si niso želeli njegovega prevelikega
9
10
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vpliva v stranki. Jegličev njegov položaj v SLS-u ni bil več primerljiv s časi, ko sta
v njej še odločala s Šušteršičem. Zdi se, da je bil Jeglič bližje preprostim ljudem
in njihovim težavam, Korošec pa je bil predvsem politiki; Jeglič je bil predan
krščanskemu socializmu, Korošec pa predvsem politiki.
24. februarja 1926 so bili pri Jegliču ponovno odposlanci ljubljanske organizacije SLS-a, in sicer tisti njeni pripadniki, ki so bili za Stanovnika. Bili so
prepričani, da je Korošec nejevoljen zaradi Stanovnika, ker ga je le-ta kritiziral.
Prosili so škofa, naj Stanovniku uredi sestanek z ministrom Korošcem v Beogradu, saj je Stanovnik želel urediti odnose s Korošcem. Jeglič je pisal Korošcu, naj
Stanovniku namigne, da mu »bo drago, ako ga obišče«. Pisal je tudi Kulovcu,
naj posreduje pri Korošcu.13 Jeglič si je prizadeval, da bi spor bil presežen. V
Beograd je nato odšel posrednik Globevnik, vendar Korošec ni bil pripravljen
popustiti glede Stanovnika, saj je bil prepričan, da je premalo zanesljiv.14 To kaže, da Korošec ni vedno poslušal škofa Jegliča, predvsem pa ga je nekoliko izrival
iz neposrednega vpliva v stranki; Jeglič mu je zato očital, da ima avtokratska
nagnenja, ki pa so bila zelo odvisna od trenutnih (političnih) razmer – kadar je
bil v vladi, je bil veliko bolj samozavesten kot takrat, ko je bil v opoziciji.
Zdi se, da se je ljubljanski škof skušal otresti prevelike odvisnosti od Korošca
v svojih zvezah z Beogradom. 17. maja 1927 je bila v Ljubljani proslava 30-let
nice škofovske službe Antona Bonaventure Jegliča. Vlada mu je takrat podelila
visoko odlikovanje Karadjordeve zvezde IV. stopnje. Čeprav je bil Korošec na tej
svečanosti pričakovan gost kot zastopnik vlade, ga Jeglič v svojem dnevniku ne
omenja – le nuncija in škofe. Bil je vesel, da je prvi med jugoslovanskimi škofi
dobil tako odlikovanje in zapisal: »Pred par leti na dvoru osovražen in sedaj tako
visoka odlika.«
Škofovo pomoč pa je potreboval tudi Korošec. Jeseni 1928 je bil nuncij z njim
zelo nezadovoljen, ker ni dovolj zastopal interese cerkve in njenih veleposestev.
Pričakoval je, da se bo z njim posvetoval, Korošec pa si tega ni upal, ker se je bal,
da bo s tem kršil suverenost lastne države. Jeglič je moral nuncija prepričati o
težkem Koroščevem položaju in mu dopovedati, da bi v primeru, če bi Korošec
deloval po kanonskem pravu, vlada padla. Nuncij mu je prav tako očital, da
premalo naredi za cerkev. To naj bi bilo razvidno zlasti v naraščanju števila pravoslavnih v Sloveniji. Korošec vatikanskemu diplomatu ni uspel dokazati, da bi
bilo brez njega še slabše. Jeglič je spore zgladil, nuncija pa ni v celoti prepričal.
Z uvedbo diktature se je začel Jegličev položaj slabšati. Dvor je bolj pazil na
Hrvate in jih skušal pridobiti. Tako je v začetku leta 1930 hrvaški duhovnik
Rittig zvedel od predsednika vlade, da je Korošec redigiral šolski zakon, ki naj
bi zelo omejil cerkev oziroma pouk verouka v šoli. Nasprotoval naj bi tudi konkordatu in zagovarjal izdajo posebnega zakona, podobnega kot za pravoslavno
cerkev. Jeglič je o tem seznanil Korošca, ki je obtožbe zanikal. Glede konkordata
13
14

Prav tam, 1543.
Prav tam, 1545–1546.
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je povedal, da bi on pristal na kratkoročno pogodbo, če bi to preprečilo diplomatske in politične spore.
11. marca 1931 je ljubljanskega škofa Jegliča zadela rahla možganska kap.
Sklenil je, čeprav je hitro okreval, da se bo s 1. avgustom upokojil, kar se je tudi
zgodilo. Korošca o tem ni obvestil, pač pa je to storil nuncij.
21. novembra 1931 je ljubljanski škof nehal pisati dnevnik.
Zdi se, da ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič ni nikoli spremenil svojih negativnih stališč o Korošcu, je pa z njim sodeloval, ker je moral. Nikoli mu
ni povsem zaupal, prijatelja nista bila, sodelavca pa gotovo, in sicer v korist Slovenije in cerkve. Predvsem Jeglič je oboje enačil, Korošec pa je bil večji politični
realist.

KOROŠEC AND ŠKOF JEGLIČ
Abstract
Ljubljana bishop Anton Bonaventura Jeglič and Anton Korošec are undoubtedly the two main
personages of Slovene and Yugoslav politics from the first half of the 20th century. Although
there was a generation gap between them they agreed to cooperate, and this was extremely
important for the lives of the Slovenes in Old Yugoslavia. Bishop Jeglič did not have ecclesiastical jurisdiction over Anton Korošec, as he remained the whole time a priest of the Lavantine
diocese. Jeglič did not directly have the highest opinion of his ecclesiastical fellow brother
Korošec, but he did value him as a politician, and it was precisely the affiliation to different
dioceses that in a certain way relieved their relationship.
As is evident from Bishop Anton Bonaventura Jeglič’s diary, Korošec was not his personal friend,
despite this their points of view were similar or even the same. Creative cooperation existed
between them. With the help of Jeglič, Korošec got a certain measure of political support in
Slovenia, and in exchange he mediated information on political conditions in the capital,
especially information about the government. With the help of Korošec the bishop frequently
tried also to have an influence on Slovene party conditions, especially in the Slovene People’s
Party. It seems that that the bishop was more sincerely devoted to democracy and more favourably disposed to young people, the politician was a greater tactician and above all he was not
naive. In some way they were also bound by personal disappointment with the new country,
its non-Slovene politicians and the royal court.
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V članku je predstavljen razvoj Koroščevega videnja slovensko-hrvaškega sodelovanja. V
obdobju habsburške monarhije je bilo podobno kot za druge prvake Vseslovenske ljudske
stranke tudi za Korošca značilno zagovarjanje slovensko-hrvaškega političnega zavezništva.
Ob prehodu v jugoslovanski državni okvir pa je Korošec usodo svoje stranke vezal predvsem
na sodelovanje s srbskimi politiki. V članku je posebna pozornost posvečena antagonizmu
med Korošcem in hrvaškim političnim voditeljem Stjepanom Radićem, ovrednoteno pa je
tudi sodelovanje s Hrvaško ljudsko stranko.
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Andrej Rahten: Korošec and Croatian Politics. Review for History and Ethnography,
Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 54–65
Presented in this paper is Anton Korošec’s relation to Slovene-Croatian cooperation – du
ring the period of the Hapsburg monarchy he advocated political alliance between the Slo
vene People’s Party and the Croatians; in the Yugoslav states and kingdom he predominantly
bound the fate of his party on cooperation with Serbian politicians. This discussion draws
attention to opposition between Anton Korošec and the Croatian political leader Stjepan
Radić, and also cooperation with the Croatian People’s Party is evaluated.

Potem je Aleksander Karađorđević proglasil šestojanuarsko strahovlado, s katero se je kot tiger vrgel na hrvatski narod, pri čemer ga je dr. Korošec podpiral,
kakor mu je obljubil. Zaradi tega je njegovo ime vklesano v spomin hrvatskega
naroda kakor tudi ime Aleksandra Karađorđevića in bo v našem spominu
zapisan kot največji neprijatelj hrvatskega naroda, dokler bo stal svet.1
* Dr. Andrej Rahten, docent na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, andrej.rahten@
uni-mb.si
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Joško Krošelj, Dr. Korošec in Hrvati, Zbornik koledar Svobodne Slovenije 1961, 88.
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S temi besedami je bivši hrvaški poslanec Stipe Matijević leta 1958 ovrednotil
Koroščevo politiko do Hrvatov. Članek je objavil v ustaškem glasilu Hrvatska
v Buenos Airesu, a kljub temu so takšne in podobne ocene Koroščevega sodelovanja s srbsko vladarsko hišo v hrvaški politični publicistiki in memoarskih
virih pogoste. Spomini Koroščevih slovenskih sodobnikov take očitke večinoma
zanikajo. Jasno je, da bi bilo oceno njegovega odnosa do hrvaške politike nekorektno opirati zgolj na memoarske vire, ki so v veliki meri nastali pod vtisom
dogodkov po usodnih strelih v skupščini 20. junija 1928. Potrebna je bolj poglobljena analiza.
V obdobju habsburške monarhije je Korošec podpiral trialistično politiko
kranjskih prvakov Ivana Šusteršiča in Janeza Evangelista Kreka. Njegov odnos
do povezovanja s hrvaško politiko je bil izrazito pozitiven in povsem v skladu s
takrat prevladujočo doktrino slovensko-hrvaškega zavezništva. S Krekom je pred
prvo svetovno vojno redno obiskoval društvo hrvaških katoliških akademikov
Hrvatska in tam navezal številna poznanstva in prijateljstva.2 Kot državnozborski poslanec je dobro sodeloval tudi s hrvaškimi kolegi, ki jim je od 4. marca
1914 tudi načeloval kot vodja Hrvaško-slovenskega kluba, od 29. maja 1917 pa
Jugoslovanskega kluba.3
Ko je v spopadu s Šusteršičem v Vseslovenski ljudski stranki prevladala Krekova in Koroščeva struja, se je spremenil njen odnos do Srbov, posledično pa tudi
do Hrvatov. Za razliko od kroatofilskega Šusteršiča, ki je bil do srbskih politikov
nezaupljiv, je Korošec usodo Vseslovenske ljudske stranke ob prehodu v jugoslovanski državni okvir pragmatično vezal na srbske stranke. Verjetno je sklepal,
da bo pod srbsko dinastijo ne glede na sestavo vlade vedno vsaj ena izmed njih
na oblasti. Unitaristično formulo o »troedinem narodu« so takrat poudarjali
tudi prvaki Vseslovenske ljudske stranke. Posledica takega razmišljanja je bila
tudi Koroščeva odločitev na seji Začasnega narodnega predstavništva 12. marca
1919, ko je med razpravo o verifikaciji mandatov prekinil branje slovenskega
poročila verifikacijskega odseka z besedami, da »vsi slovenski poslanci razumejo
srbohrvaščino«.4
Koroščevega paktiranja z beograjsko čaršijo pa vsi v Vseslovenski ljudski
stranki niso spremljali z navdušenjem. Duhovnik Matija Škerbec ga je obtožil, da
je podrl politični koncept solidarnosti s hrvaškimi pravaši in kmečkim gibanjem
Stjepana Radića, ki ga je stranka zgradila pred prvo svetovno vojno:
»Druga bistvena Koroščeva politična napaka pa je bila: preveliko naslanjanje
na Srbe in odbijanje Hrvatov in njih narodne politike. Dr. Šušteršičev politični
koncept je bil: Skupaj s Hrvati na osnovi hrvatskega državnega prava, Koroščev
pa je bil: Skupaj s Srbi brez zadostnega ozira na Hrvate. Koroščeva politika je
2
3
4

Prav tam, 89.
Feliks J. Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju. Življenje in delo 1872–
1918, Ljubljana 1992.
Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini. Jugoslovanski klub v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919–1929, Ljubljana 2002, 40–41.
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podrla narodno-politični koncept, ki je bil zgrajen pod dr. Šušteršičem s hrvaškimi pravaši in Radićevo stranko. Hrvatski narod je katoliški po svoji tradiciji
in prepričanju ter Slovencem po veri in kulturi neprimerno bliže kot pa Srbi.
Slovenci smo sosedje Hrvatov! Tako bi bilo naravno, da bi se bila slovenska politika morala prilagoditi hrvaški v novi državi … Koroščeva politika pa je vodila
SLS v novi državi na nenaravnem tiru in je privedla do naravnost sovražnega
razpoloženja med Hrvati proti Slovencem, do razida Hrvaške pučke stranke in
končno do razsula Jugoslavije.«5
Škerbec je tudi po razpadu habsburške monarhije ostal zvest Šusteršiču in
je v stranki predstavljal opozicijo Korošcu. Njegove ugotovitve imajo določeno
podlago v zgodovinskih dejstvih. Korošec brez zavezništva z Radićevo Hrvaško
republikansko kmečko stranko resnično v svoji politiki ni mogel računati na
podporo hrvaškega prebivalstva. Radić je namreč s svojo karizmo in radikalnimi gesli proti centralistični politiki jugoslovanskih unitaristov ter velikosrbskih
krogov kmalu po prevratu na svojo stran pridobil ogromno večino Hrvatov.6
Kljub temu da je Radić v času habsburške monarhije veljal za prijatelja slovenskih katoliških narodnjakov, so se v novi državi ohladili odnosi med nekdanjimi
zavezniki.7
16. januarja 1919 so prišli v Ljubljano Radičevi odposlanci, da bi se s Koroščevo stranko dogovorilo o prihodnjem sodelovanju. V Zagreb so se vrnili praznih
rok. Prvaki Vseslovenske ljudske stranke so jim namreč zatrdili, »da neomajno
vztrajajo na proglašenem narodnem edinstvu in ujedinjenju, da smatrajo sedanje stanje kot izvršeno samoodločbo našega naroda«.8 Propadlemu sestanku so
sledili ostri Radićevi napadi na Korošca in slovenske klerikalce. Hrvaški tribun
je kmalu dobil odgovor v Slovencu, ki mu je naprtil odgovornost za »hrvatski
kaos«. Glasilo Vseslovenske ljudske stranke je obžalovalo nesoglasja v odnosih z
nekdanjim zaveznikom:
»Ko se je svoj čas pojavila med našimi brati onstran Sotle pod vodstvom
bratov Radićev nova stranka z izrazitim malokmetijskim programom in s pozitivnim verskim stališčem ter razvijala z geslom ‘Vera u Boga i seljačka sloga!’
veliko agilnost, smo spremljali s simpatijami ta pojav in voditelj Radić je sam
čutil nekako sorodnost z našim stremljenjem.« Vendar so bile stare simpatije
premalo, da bi Vseslovenska ljudska stranka podprla Radićev boj proti velikosrbskim krogom, saj naj bi bil njegov strah pred Veliko Srbijo »naravnost
naiven«. Prav tako je obsojala Radićevo zavzemanje za republiko, pa čeprav so
bili tudi v njenih vrstah številni republikanci. Po mnenju Slovenca naj bi šlo za
»tragedijo nadarjenega človeka, a tudi traged[ijo] stranke, ki je … obsojena na
brezpomembnost in izpostavljena smešenju«.9
5
6
7
8
9

Matija Škerbec, Pregled novodobnega katoliškega gibanja, II, Cleveland 1956–1957, 124.
Prim. Ivan Mužić, Stjepan Radić u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (Ljubljana 1987).
Janko Prunk, Radić in Slovenci 1919–1928, Zgodovinski časopis 39 (1985), 25–34.
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Precej bolj uspešni so bili prvaki Vseslovenske ljudske stranke pri povezovanju
s političnim krilom hrvaškega katoliškega gibanja, v katerem so prevladovali
Krekovi učenci. Slednji so v njem videli političnega mentorja in so gojili Krekov
kult tudi po njegovi smrti leta 1917, ko so sami že začeli prevzemati pomembne
funkcije v Hrvaškem katoliškem senioratu. Krekovi učenci so predstavljali tudi
jedro maja 1919 ustanovljene Hrvaške ljudske stranke. Nanjo se je naslonil Korošec pri uresničevanju ambicij vodstva Vseslovenske ljudske stranke, da v novem
državnem okviru razširi svoj vpliv tudi preko slovenskih meja.
Janko Šimrak, eden izmed voditeljev političnega krila hrvaškega katoliškega gibanja in uniatski duhovnik, se je sredi februarja 1919 udeležil zborovanja
vodstva Vseslovenske ljudske stranke v Ljubljani. V govoru je pozdravil namero
Vseslovenske ljudske stranke, »da se razširi po celi Jugoslaviji« in zbere »vse, kar
je krščanskega in demokratičnega« 10 v državi. Stranki sta bili programsko sorodni, saj se je Hrvaška ljudska stranka v svojem programu sklicevala na Kreka in
njegove zamisli o ureditvi jugoslovanske države.11
Hrvaška ljudska stranka je bila v Kraljevini SHS Koroščev najbolj lojalen zaveznik v beograjski skupščini. V začetku marca 1919 so zastopniki Vseslovenske
ljudske stranke skupaj s hrvaškimi poslanci Šimrakom, Stankom Banićem in
Velimirjem Deželićem ml. ustanovili Jugoslovanski klub.12 Za načelnika je bil
izbran Korošec, podnačelniško mesto 19-članskega kluba pa je pripadlo Šimraku.13 11. aprila 1919 je klub sprejel sklep, da se pristopi k ustanovitvi vsejugoslovanske stranke, »ki bo na kulturnem polju delala za religiozno vzgojo naroda
po avtonomnih veroizpovedovanjih«. Stranka naj bi zastopala interese kmetov,
delavcev in obrtnikov. Njen državnopravni program naj bi temeljil na načelu
»državnega in narodnega edinstva«, izvedla pa naj bi se »notranja ureditev države
na temelju kulturnih ter gospodarsko-geografskih razmer«.14
V okviru prizadevanj za ustanovitev Jugoslovanske ljudske stranke je Korošec
konec aprila in v začetku maja 1919 obiskal Dalmacijo ter Bosno in Hercegovino.15 Koroščeva dalmatinska turneja se je začela 26. aprila v Splitu, sledil pa je
obisk Sinja in Trogirja. Dalmatinska mesta je obiskal v spremstvu duhovnika
Banića in Petra Rogulje, Krekovega učenca in ideologa hrvaških krščanskih
socialcev. Načelnika Jugoslovanskega kluba so povsod pričakali z godbo in ga
posipali s cvetjem.16 Splitski časopis Jadran je njegov obisk ocenil s superlativi:
10
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Slovenec, 21. 2. 1919.
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»Ne bo Dalmacija pozabila, … da se je [Korošec] s svojim velikim drugom
Krekom ob vsaki priliki zavzel za to zanemarjeno deželo. Prihaja k nam kot
nosilec novih idej, moči in reda v državi. Pred njim gredo glasovi o reviziji prehranjevalnih uradov, o suspenzijah in aretacijah uradnikov najvišjih činov, ki
so grešili nad narodom. Ljudstvo se veseli in ga pozdravlja kot močnega svojega
predstavnika in osvoboditelja.«17
29. aprila 1919 se je Korošec udeležil ustanovnega sestanka Hrvaške ljudske
stranke za Dalmacijo.18 V krajšem govoru je orisal cilje Jugoslovanske ljudske
stranke:
»S tem, da snujemo stranko, kažemo, da naše delo ni končano z delom za
osvoboditev … Mi smo osvobodili in ustvarili domovino in mi hočemo sodelovanja. Naša stranka hoče, da bo država dom vseh onih, ki so uverjeni, da delajo
na pozitivnih krščanskih načelih. Na podlagi večnih krščanskih načel naj se v
državi uredi državno in socialno delo. Mi ne pravimo: mi smo sami tukaj. Mi
pozdravljamo tudi druge, ki so istih krščanskih načel. Naj so z nami ali delajo
vzporedno z nami. Očitajo nam, da smo mi klerikalna, cerkvena stranka. Na to
odgovarjamo, da smo mi politično popolnoma svobodna stranka, a krščanska
načela so podlaga našega delovanja v javnosti. Mi nismo proti drugim veroizpovedim, nasprotno, mi bomo sodelovali s pravoslavnimi in muslimani. Mi bomo
z vsemi onimi, ki so zatirani in trpijo. Naša vodilna misel je, da pomagamo
pojedincem, ubogim in siromašnim.«19
Korošec je 2. maja 1919 obiskal tudi Sarajevo, kjer se je sestal z visokimi
dostojanstveniki katoliške Cerkve in političnimi somišljeniki, ki so postavili
temelje Hrvaške ljudske stranke za Bosno in Hercegovino.20 Kljub začetnim organizacijskim uspehom pri ustanavljanju Hrvaške ljudske stranke na Hrvaškem
ter v Bosni in Hercegovini pa ni nikoli prišlo do ustanovitve enotne vsejugoslovanske stranke na katoliški podlagi. Tudi znotraj Jugoslovanskega kluba sta obe
sestrski stranki ohranili svojo individualnost. Vseeno je Vseslovenska ljudska
stranka še naprej podpirala hrvaško zaveznico pri prizadevanjih za večji vpliv
med hrvaškim prebivalstvom. Zato so pučkaše nasprotniki pogosto napadali, da
so zgolj privesek Koroščevih klerikalcev.21
Če bi Korošec nekako lahko prezrl izpade hrvaškega tribuna, ki je zelo pogosto radikalno menjal svoja stališča, pa je imel zelo zožen manevrski prostor za
sodelovanje z njim. Radić je bil namreč kot nasprotnik političnega katolicizma
tudi nasprotnik Hrvaške ljudske stranke, ki pa je vendar bila zvesta zaveznica
Vseslovenske ljudske stranke in se je zato Korošec seveda težko povezoval z njeno
neposredno tekmico na volitvah.
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Korošec ni bil izključni krivec za hladne odnose med Slovensko ljudsko stranko in Radićevim gibanjem. Radić si je zaradi svojih protiklerikalnih izjav in
pozivov k ustanovitvi republike sam močno otežil sodelovanje s Korošcem, ki
je bil duhovnik in monarhist. Radić se je 18. julija 1925 v izjavi za beograjsko
Politiko zavzel celo za nekakšno »versko edinstvo« med srbskimi pravoslavci in
hrvaškimi katoličani, kar naj bi slednjim omogočilo, da se »osvobodijo Rima«.
Radić je kasneje v razpravi o konkordatu temu nasprotoval z različnimi argumenti, in sicer ga je motilo tudi to, da njegova vsebina ustreza ljubljanskemu
škofu Antonu Bonaventuri Jegliču.22
K otoplitvi odnosov tudi ni prispevalo vztrajno agitiranje hrvaškega tribuna
za Prekmurje. Korošec je na shodu zaupnikov v Ljubljani 23. novembra 1924
obtožil Radića, da naj bi si želel prigrabiti Prekmurje in »ga uvesti v hrvatski
narodni in kulturni krog«, nato pa še »vpreči Slovence v svoj hrvatski voz«. Načelnik Slovenske ljudske stranke ni skrival ogorčenja nad Radićevimi potezami,
ki jih je označil za »grd imperializem«. Hrvaškemu tribunu je dal jasno vedeti,
čigavo je Prekmurje: »Prekmurje se je zavedalo slovensko, se danes zaveda slovensko in ne bo zapustilo nikdar slovenske zajednice. In vsi Slovenci bomo budno
stali na straži, da nam našega lepega Prekmurja nihče ne otme.«23 Na volitvah
8. februarja 1925 je Slovenska ljudska stranka osvojila 20 mandatov. Radiću je
v Sloveniji vendarle uspelo osvojiti 3 poslanske sedeže.
Pritisk beograjskega režima na Radića se je stopnjeval. Kralj ni nameraval popustiti in Radić je bil, potem ko ga je vlada strpala v ječo, prisiljen, da se odpove
republikanskemu programu. Hkrati se je začel približevati Pašiću.24 Korošec
je preko svojega časopisja spremembo Radićeve politike označil za »sramotno
kapitulacijo«.25 Nad ravnanjem hrvaškega tribuna že v preteklosti ni bil ravno
navdušen, čeprav sta bila skupaj v opoziciji. Še toliko bolj pa ga je razjezila Radićeva ambicija, da bi sestavil vlado skupaj s Pašićem in brez SLS-a.
18. julija 1925 je Pašić sestavil novo vlado, v katero so vstopili tudi ministri
Radićeve stranke. Blok narodnega sporazuma in kmečke demokracije je s tem
praktično razpadel,26 čeprav je vodilno glasilo Koroščeve stranke trdilo, da naj
bi se z odhodom radićevcev zgolj »iznebil balasta in je postal s tem notranje še
trdnejši in čisto svoboden«.27 Vendar je bila realnost drugačna. Razbiti blok opozicijskih strank ni postal »čisto svoboden«, temveč je Slovenska ljudska stranka
dobila »svobodne roke« pri oblikovanju novih političnih zavezništev.
Čeprav je bil od srede novembra 1925 prosvetni minister, so bili Radićevi
govori na strankarskih shodih še vedno takšni, kot da je v opoziciji. Tako je še
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naprej opozarjal na nepravično obdavčenje prečanskih krajev, agitiral v Vojvodini ter v Bosni in Hercegovini in s tem hodil v zelje politikom Narodne radikalne
stranke, občasno pa je načenjal tudi vprašanje revizije vidovdanske ustave. Njegovi koalicijski partnerji so ga zato vedno težje prenašali.28 Ob živahni protikorupcijski agitaciji, ki je pomladi 1926 zajela vso državo, Radić ni mogel ostati
ravnodušen. V opoziciji je slovel kot največji borec proti malverzacijam v državni
upravi. Ko je marca opozicija v interpelaciji razkrinkala korupcijske posle Pašićevega sina, jo je podprl tudi Radić. S tem je bilo potrpljenja prvakov Narodne
radikalne stranke konec. Pašić je sicer moral 4. aprila odstopiti in zamenjal ga je
Uzunović, vendar so bili dnevi v vladi šteti tudi Radiću.29
Narodna radikalna stranka je našla novega zaveznika v Koroščevi stranki.
Korošec je na zboru zaupnikov 14. novembra 1926 v Celju zahteval, »da pridemo Slovenci v vlado«. Med drugim je ugotovil, da so Slovenci potem, »ko nas
je Radić izdal in pokopal svoj program«, na političnem prizorišču »neprimerno
bolj osamljeni«. Zato je potrebno spremeniti taktiko. Korošec je zborovalcem
zagotovil, »da Jugoslovanski klub vedno najde pravo pot v vsakem političnem
položaju«.30 1. februarja 1927 je Uzunović ob rekonstrukciji vlade namesto Radićeve stranke vanjo povabil tri člane Slovenske ljudske stranke. Ta vlada je bila
zgolj prehodna, pa tudi Korošec v njej ni sodeloval. Opozicijske stranke so bile
do nje strpne, saj so računale na razširitev vladne koalicije.31
Korošec pri kovanju zavezništva s srbskimi radikalci ni pozabil na Hrvaško
ljudsko stranko. 3. julija 1927 je na zboru zaupnikov Slovenske ljudske stranke
izrazil upanje, da bo »naša posestrima« Hrvaška ljudska stranka, »katera nam
je po solidnem programu in poštenih ciljih med Hrvati najbližja«, na volitvah
dobila več zaupanja in okrepila Jugoslovanski klub.32
Ob rekontrukciji vlade Velja Vukićevića 23. februarja 1927 je vanjo vstopila
tudi Slovenska ljudska stranka, Korošec pa je prevzel področje za notranje zadeve.33 Korošec, ki so ga karikaturisti radi risali s pendrekom v roki, je postal
najbolj priljubljena tarča napadov prvakov Kmečko-demokratske koalicije, v
katero sta se povezala Radić in njegov nekdanji nasprotnik Svetozar Pribićević.
Ta sta mu posvetila svoja govora tudi 18. marca 1928, ko sta z velikim pompom
obiskala Ljubljano. Radić ga je označil za »slepo črevo« vladajoče »cincarskoradikalske večine«, Pribićević pa je o politiki voditelja Slovenske ljudske stranke
povedal:
»G. Korošec ima zgodovinsko zaslugo, da se je skupno s Hrvati, Srbi in
Slovenci iz naših krajev pridružil v usodepolnem času Narodnemu Vijeću v Zagrebu, toda zagrešil je tudi zgodovinski zločin, da je v enako usodepolnem času
28
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postal nekak cincarski sluga, ki pomaga se boriti proti enakosti in enakopravnosti v naši državi. Namesto da bi SLS nas podpirala, je poceni prodala narodni
interes za majhno provizijo, da sme preganjati svoje nasprotnike v Sloveniji.«34
Črnogorski poslanec Puniša Račić je 20. junija 1928 s pištolo obračunal z
nasprotniki iz Radićeve stranke. Dva je ubil, Stjepana Radića pa težko ranil.35
Takoj po atentatu so se v tisku Kmečko-demokratske koalicije pojavile obtožbe
na račun Korošca, ki naj bi bil vedel, kaj se pripravlja, pa tega ni preprečil. Ivan
Pucelj je za tragične dogodke v skupščini obtožil »klerikalne hijene«.36
Dokazov o vpletenosti Slovenske ljudske stranke v atentat ni, se je pa ohranil
spominski zapis, da naj bi se bil notranji minister na predvečer atentata pogovarjal z Račićem in izvedel, da bo »nesreča«.37 Hrvaški poslanec Ivo Pernar je
izjavil, da med streljanjem v skupščini ni bilo nikogar od članov Jugoslovanskega
kluba, češ da so se »poskrili«, ker naj bi vedeli, kaj se pripravlja. Takšne očitke
je Jugoslovanski klub v sporočilu za javnost označil za »navadne laži« in zatrdil:
»Razen dr. Korošca in par poslancev, ki so bili slučajno na intervencijah, so bili
vsi drugi v dvorani.«38 To izjavo potrjujejo tudi spomini prekmurskega poslanca
Ivana Jeriča, ki je bil takrat prisoten na zasedanju.39 Poslanec Janez Brodar je kasneje celo zatrjeval, da je bil navzoč v bližini streljanja. Obstaja pa tudi posredno
pričevanje Frana Kulovca, ki je nasledil Korošca na mestu načelnika stranke, da
je bil med streljanjem v dvorani.40
V skrajno zaostrenih političnih razmerah po atentatu je Korošec rešil iz težav kralja in zavezniško Narodno radikalno stranko. 27. julija je prišel prvič v
zgodovini na čelo ministrskega sveta Kraljevine SHS premier slovenskega rodu.
Od poslancev Jugoslovanskega kluba je bil imenovan za ministra tudi prvak
Hrvaške ljudske stranke Stjepan Barić.41 Radićev naslednik Vladko Maček je
ob tem izjavil, da se je Korošec v boju med Zahodom in Vzhodom postavil tja,
»kamor se ni bi smel postaviti niti kot človek zapadno-evropske civilizacije, niti
kot Slovenec, najmanj pa kot katoliški duhovnik«.42
34
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Koroščevo predsedovanje vladi naj bi bilo po Pucljevem pričevanju negativno
vplivalo na zdravstveno stanje Radića, ki je počasi okreval od dobljene rane. Ko
je izvedel, da je njegov stari nasprotnik pripravljen sprejeti predsedniško mesto,
naj bi ga od razburjenja celo zadela srčna kap. Sicer to zanj ni bilo usodno, vendar
ga nato vse do smrti (8. avgusta) niso več seznanjali s političnim položajem, da
se ne bi še bolj razburil.43 Pucljevo pričevanje ni zanesljivo, vendar pa Koroščevo
predsedovanje vladi gotovo ni pripomoglo k izboljšanju Radićevega počutja.
Koroščevo ravnanje so časopisi Kmečke demokratske koalicije prikazovali kot
izdajo slovenskih in hrvaških nacionalnih interesov. Voditelja Slovenske ljudske
stranke so opozarjali, da bo frčal iz vlade, brž ko bo opravil »umazano delo« za
beograjsko politično elito:
»Mi vemo, kako krčevito se Srbijanci v normalnih razmerah branijo, da bi dali
kakšno le količkaj važno ministrstvo iz svojih rok, najmanj seveda predsedništvo
vlade in pa notranje ministrstvo … Srbijanci so torej dodelili dr. Korošcu posel
žandarja nad Hrvati oziroma nad prečani! Tudi nad Slovenci!! … On naj oblati
in umaže čisto slovensko ime na srbijansko povelje pred vso Evropo, če bo treba,
ko bo pa nevarna doba minila, ga bodo pa po svoji stari navadi – brcnili.«44
Kritike si je nakopal tudi Barić, ki je s svojim starim zaveznikom sodeloval v
vladi. Radić v očeh hrvaške javnosti namreč ni bil samo voditelj največje stranke,
ampak je veljal za pravega narodnega mučenca. Pristaši Hrvaške ljudske stranke
so izredno težko zagovarjali sodelovanje v vladi, ki so jo sestavljali tisti, »ki so dali
iz svoje srede morilce najboljših Hrvatov«.45 V vrstah Hrvaške ljudske stranke
je iz dneva v dan naraščalo nezadovoljstvo nad Barićevim ravnanjem, hrvaški
škofje pa so s svojimi izjavami bolj ali manj odkrito kazali, da Koroščeve politike
ne odobravajo.46
Korošec je kot ministrski predsednik s svojo avtoriteto verjetno preprečil, da
bi ob pogrebu Radića prišlo do nemirov. Vodstvo Radićeve stranke je namreč
zahtevalo, da bo samo skrbelo za varnost, srbsko poveljstvo vojske in žandarmerije pa je zagovarjalo poostrene ukrepe. Korošec je zagrozil, da bo odstopil in
tako je dosegel, da se je upoštevalo hrvaške želje.47
Obtožbe Koroščevega paktiranja z dinastijo so dobivale pogosto tudi iracionalne razsežnosti. Slovenski prvak je začutil, da je jugoslovanska država, ki jo je
pomagal soustvarjati, pred zgodovinsko prelomnico. V času, ko so praktično na
vseh jugoslovanskih mejah svoje ambicije neprikrito izražale revizionistične sile
in je državi pretil notranjepolitični spopad večjih razsežnosti (velikosrbski krogi
so ponovno oživili idejo o amputaciji Slovenije in dela Hrvaške),48 je ocenil, da
so potrebne pragmatične in hitre rešitve. Postavitev Slovenca na čelu vlade, ki
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se je soočala z zaostrovanjem srbsko-hrvaških odnosov, sploh ni bila slaba ideja.
Nagibi, ki so Korošca prepričali, da je po atentatu na Radića sprejel kraljevo
povabilo v vlado, so verjetno prevladali tudi v začetku šestojanuarske diktature,
čeprav je bila Koroščeva dilema objektivno gledano še večja.
V hrvaški javnosti se je Koroščev položaj nekoliko izboljšal 28. septembra
1930, ko je izstopil iz vlade. Proslave njegove 60-letnice maja 1932 v Ljubljani so
se udeležili tudi Šimrak in drugi bivši pučkaši.49 Krog politikov nekdanje Hrvaške ljudske stranke ga je pogosto obiskoval, ko je bil od aprila 1933 v konfinaciji
v Tuzli oz. na Hvaru, še zlasti Vlado Smolčić, Pavle Grubišić, Petar Grabić in
dr. Juretić.50 Po atentatu na kralja Aleksandra 9. oktobra 1934 so se ponekod
začeli protihrvaški izgredi, vendar je vmes posegel Korošec, ki se je tedaj vrnil na
politično sceno v velikem slogu. Po Ahčinovem pričevanju »je bilo Koroščevemu
vplivu na dvoru treba pripisati, da v tistih kritičnih tednih po Aleksandrovem
umoru ni prišlo do izrazito sovražnega političnega kurza napram Hrvatom in
do krvavih obračunavanj, kakor so jih zahtevale nekatere nacionalistične organizacije«.51
Pomirjevalno je Korošec deloval na razmere v nemirni Hrvaški tudi, ko je v
vladi Milana Stojadinovića od 24. junija 1935 do 21. avgusta 1938 zasedal notranje ministrstvo.52 Med pripravami na volitve leta 1938 ni popustil zahtevam
srbskih krogov, ki so želeli z vladnimi pritiski onemogočiti Mačkove ambicije.53
6. marca 1936 je Korošec v skupščini med drugim izjavil:
»Mi hočemo z vsemi Hrvati najtesnejše sožitje, skupno življenje, življenje
zdrave družinske zadruge. Številni Hrvatje stoje danes še ob strani. Naša naloga
je, da pridobimo njih zaupanje, njih ljubezen. Najboljša pot za to je popolna
enakopravnost. V tem oziru ne bomo omahovali in v tej smeri bomo šli naprej.
Čim manj pa se o tako težkih vprašanjih govori in čim več se dela, tem boljša
je stvar.« Ahčin k temu dodaja: »Odkrito in z vsemi močmi si je prizadeval za
sporazum s Hrvati, o čemer pa ni veliko govoril, ampak kot notranji minister
praktično delal. Kot notranji minister je dr. Korošec po državi in zlasti na Hrvaškem ustvaril ozračje, ki je omogočalo poznejši sporazum.«54
Opozicija mu je zato »kot notranjemu ministru očitala, da je s svojo popustljivostjo posebno napram Hrvatom omajal državno avtoriteto.«55 Še zlasti sta
proti njemu besnela srbska senatorja Jovan Banjanin in Petar Zec.56 A Korošec je
imel dovolj veliko avtoriteto, da se mu ni bilo treba veliko ozirati na napade dveh,
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četudi srbskih senatorjev. Še več, v administrativni aparat je kljub omenjenemu
nasprotovanju vključeval velik del hrvaškega uradniškega kadra.57
Čeprav nekateri viri pišejo, da je Korošec vedel za pogovore med Stojadinovićevim naslednikom Dragišo Cvetkovićem in Mačkom o pripravi sporazuma
s Hrvati,58 pa je za končni rezultat pogajanj, iz katerih je bila Slovenija izvzeta,
izvedel šele po sprejemu dogovora, ki je bil podpisan 26. avgusta 1939. Ob tem
je bil sicer razočaran in se je čutil prevaranega, a sporazuma ni preprečil.59 S tem
je še enkrat dokazal, da ni bil samo politik, ampak predvsem državnik.
Pretirano bi bilo v Korošcu prepoznavati »odličnega zagovornika hrvaških
pravic«, kot ga je kasneje označevala memoarska literatura njemu naklonjenih
slovenskih sodelavcev.60 Tudi v hrvaškem tisku zaradi paktiranja s srbskimi vladnimi krogi ni žel velikih pohval. Korošec se je zavedal, da med Hrvati ni popularen. Tako je leta 1939 ob prihodu v Zagreb hrvaške novinarje vprašal: »No,
kako ste sedaj z menoj? Kako me sovražite, ali manj, ali huje kot zadnjič?«.61
Slovenski prvak pa svojega odnosa do Hrvatov ni oblikoval na negativnih čustvih, ampak je tudi v tem primeru prevladala njegova realna politika. V njenem
okviru je bila glavna stalnica ohranitev Jugoslavije kot garanta avtonomnega
razvoja slovenskega naroda. Korošec je dobro vedel, da Jugoslavije brez Hrvatov
ni mogoče ohraniti. Kako tudi ne bi, saj jo je skupaj z njimi tudi ustvaril.

Korošec and Croatian Politics
Abstract
During the period of the Hapsburg monarchy Anton Korošec supported the “Trialistic” policy
of the Carniolan leaders Ivan Šusteršič and Janez Evangelist Krek. His relation to linking
up with Croatian politics was extremely positive and above all in accordance with the then
governing doctrine of the Slovene-Croatian alliance. As a National Council deputy he cooperated well with his Croatian colleagues, and from 4th March 1914 he acted as leader of the
Croatian-Slovene club, and from the end of May 1917 the Yugoslav Club. When in a conflict
with Šusteršič in the All Slovene People’s Party the Krek and Korošeč stream prevailed, his
relation to Serbs changed, and as a consequence also to the Croats. Unlike Ivan Šusteršič, who
was mistrustful of the Serbian politicians, Anton Korošec pragmatically bound his political
fate to the Serbian parties.
Without an alliance with Stjepan Radič’s Croatian Republican Peasant Party Anton Korošec
could not count on the support of Croatian inhabitants for his political policies. Namely, after
the turnaround Radič with his charisma and radical mottos soon gained an immense majority
of Croats on his side. Despite the fact that during the time of the Hapsburg monarchy Radić
was known to be a friend of the Slovene Catholic nationalists, in the new country relations between the one-time alliances cooled. Korošec’s party was much more successful in linking with
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the political wing of the Croatian Catholic movement, the Croatian People’s Party founded in
May 1919, which in the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs was Korošec’s most loyal ally
in the Belgrade assembly. Korošec was not the only culprit for the cold relations between the
(All) Slovene People’s Party and Radič’s movement. Due to Radić’s anticlerical statements and
call to create a republic it made it very difficult for him to cooperate with Korošec, who was a
priest and monarchist. Certainly the constant agitating of the Croatian tribune for Prekmurje
did not contribute to a warming of relations.
When Korošec became Prime Minister on 20th June 1928 he faced numerous recriminations
from both Croatian politicians and the public. The same applies to the period of his activities
at the beginning of the 6th January 1929 dictatorship. When after the assassination of King
Aleksander on 9th October 1934 he returned in big style to the political scene after a period
of internment Korošec, using his influence at the royal court, managed to prevent negative
tendencies towards Croatia heighten. He was also reassuring about Croatian relations when
he was Minister for Home Affairs in Stojadinovič’s government. However, recriminations by
Croatian politicians about a certain form of treason did not succeed in getting rid of Korošec
right up to the time of his death; in the Croatian historic consciousness these recriminations
are preserved to this very day.
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Slovenska ljudska stranka je po volitvah leta 1923 sklenila politično zavezništvo v Federalističnem oz. Opozicijskem bloku, v okviru katerega je na podlagi politike narodnega
sporazuma do skupščinskih volitev leta 1925 sestavljala močno opozicijo proti centralistični
državni ureditvi. Po spremembi politike Stjepana Radića poleti 1925 se je stranka pričela
odmikati od zahteve po uvedbi zakonodajne avtonomije v Sloveniji in februarja 1927 vstopila v vlado s programom, ki je bil prilagojen uresničevanju oblastne samouprave.
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This paper analyses the policy of the Slovene People’s Party in the government of Prime
Minister Nikola Uzunović in 1927. After the elections in 1923 the representatives of the
Slovene People’s Party formed a political alliance with the Federalistic or Opposition block
– it was about a national political agreement, that is powerful resistance against centralistic
state regulations; they demanded a revision of the Vidovdan Constitution; in the summer
of 1925 Korošec began to drop his demand for legislative autonomy for Slovenia, on 1st
February 1927 the Slovene People’s Party joined the government with a program that was
adapted for the realization of self-government.
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Karizmatični in avtoritarni načelnik Slovenske ljudske stranke Anton Korošec je v obdobju med obema svetovnima vojnama slovenske politične interese oz.
politične interese stranke uresničeval zlasti s sklepanjem političnih kompromisov
s srbsko Narodno radikalno stranko (dalje NRS). Najvplivnejša stranka v državi, glavna zagovornica (uzakonjenega) narodnega in državnega unitarizma, je
ostro nasprotovala slovenskim zahtevam po zakonodajni avtonomiji, vendar je
SLS potrebovala za obvladovanje konfliktnih hrvaško-srbskih odnosov, ki so v
obdobju med obema svetovnima vojnama predstavljali osrednji notranjepolitični
problem jugoslovanske države
Po spremembi političnega kurza v državi poleti 1925, ki jo je povzročila
sklenitev sporazuma med vodjo NRS Nikolo Pašićem in vodjo Hrvatske (republikanske) seljačke stranke (dalje: HSS) Stjepanom Radićem, se je zaključilo
obdobje parlamentarnih prizadevanj Slovenske ljudske stranke za dosego zakonodajne avtonomije v Sloveniji, čeprav je ostal Korošec še naprej povezan z
Ljubomirjem Davidovićem in Mehmedom Spaho, opozicijskima političnima
zaveznikoma iz nekdanjega Bloka narodnega sporazuma in kmečke demokracije.
Opustil je načelno opozicijsko držo in se pričel intenzivno približevati NRS. Za
uspešno izvedbo oblastne samouprave v Sloveniji, kot jo je predvidevala ustava1 je
stranka kot pogajalsko izhodišče sprejela razširjeni načrt o spremembah državne
uprave Vojislava Marinkovića (Demokratska stranka), ki je predvideval razširitev
pristojnosti samoupravnih organov v oblasteh.2
Aktivno delovanje SLS-a v okviru opozicijskega parlamentarnega partnerstva
poleti 1926 ni povečevalo Koroščevega zanimanja za oblikovanje skupne politike
opozicijskih strank.3 Stališča vodstva stranke sta na srečanjih opozicijskih voditeljev zastopala podpredsednik Jugoslovanskega kluba Anton Sušnik in poslanec
Fran Kulovec,4 Korošec pa je medtem iskal sodelovanje z NRS-jem, da bi v primeru volitev v Narodno skupščino zaščitil interese SLS-a in zajezil politični pro-

1

Vidovdanska ustava je določala izvrševanje državne uprave po oblasteh, okrožjih, srezih
in občinah, za katere je bila predvidena oblastna sreska in občinska samouprava. Temeljna
organa oblastne samouprave pod nadzorstvom velikega župana sta bila oblastna skupščina
kot najvišje predstavniško telo in oblastni odbor kot izvršilni organ oblastne samouprave.
		Ustava Kraljevine SHS, Ljubljana 1925, členi 95–103, 36–42; Stiplovšek, 41, 48, 53–54,
134 in 241.
2
Mateja Ratej, Slovenski politični katolicizem s posebnim poudarkom na razvoju dogodkov
na Štajerskem med leti 1923 in 1927, doktorska disertacija, Univerza v Mariboru, 2004,
101−139.
3
Delovanje opozicije, Slovenec, 12. 6. 1926, 1; Celokupna opozicija proti nettunskim konvencijam, Slovenec, 16. 6. 1926, 1; Popolna nedelavnost sedanje vlade, Slovenec, 18. 6. 1926,
2; Seja opozicionalnih voditeljev, Slovenec, 1. 7. 1926, 1.
4
Velik shod dr. Korošca v Subotici, Slovenec, 20. 4. 1926, 1; Opozicija proti korupciji, Slovenec, 21. 4. 1926, 1; Seja Narodne skupščine, Slovenec, 13. 6. 1926, 1; Stališče ožjega opozicionalnega bloka, Slovenec, 2. 7. 1926, 1; Sestanek voditeljev opozicije, Slovenec, 3. 7. 1926,
1; Izjava poslanca dr. Kulovca, Slovenec, 20. 7. 1926, 1.
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dor HSS-ja v Slovenijo.5 SLS je poleti 1926 ponovno ostro nastopil proti največji
hrvaški politični stranki, ki je dobila na skupščinskih volitvah leta 1923 in 1925
v mariborskem volilnem okrožju 2 oziroma 3 mandate.6 Čeprav so Korošca na
shodu stranke v Brežicah 3. oktobra 1926 z govorniškega odra pregnali pristaši
močne Slovenske kmetske stranke, je njen prvak, politični zaveznik Stjepana
Radića v Sloveniji in minister za kmetijstvo Ivan Pucelj povečeval javni pritisk
na vodstvo SLS-a za priključitev vladni koaliciji.7 Slovenska kmetska stranka
(glasilo Kmetski list) je nastala 2. maja 1926 z združitvijo Samostojne kmetijske
stranke (glasilo Kmetijski list) in Slovenske republikanske stranke kmetov in delavcev, s tem pa se je formalno povečalo število simpatizerjev HSS-ja v Sloveniji.8
Pridružitvi SLS-a vladni koaliciji so bili naklonjeni predstavniki obeh največjih
vladnih strank.9 Njena podpora bi v primeru ratifikacije Nettunskih konvencij
vladi olajšala položaj, Ivan Pucelj pa je želel omiliti predvsem Koroščev odpor
do članov vlade iz HSS-ja.10
Medtem ko sta Pucelj in Radić pozivala k čimprejšnjemu vstopu SLS-a v
vlado,11 so Koroščevi pristaši odobravali načelnikovo zadržanost pri pogaja5

Odgovor dr. Korošcu, Kmetski list, 18. 8. 1926, 3–4; Govor dr. Korošca v Požegi, Slovenec,
8. 6. 1926, 1; Notranja borba v radikalski stranki, Jutro, 8. 6. 1926, 1; Klerikalna dvoličnost,
Jutro, 8. 6. 1926, 2; Kateremu radikalu se klerikalci še niso poklonili, Jutro, 9. 6. 1926, 2; Dr.
Korošec v Domžalah, Slovenec, 27. 7. 1926, 2; Razgovor z načelnikom SLS dr. Korošcem,
Slovenec, 18. 8. 1926, 1.
6
Poročila SLS, Slovenski gospodar, 29. 7. 1926, 4; Radić žali slovensko ljudstvo, Slovenski gospodar, 5. 8. 1926, 1; HPS v Dalmaciji, Slovenec, 12. 8. 1926, 2; Radićevci ven iz Slovenije!,
Slovenski gospodar, 26. 8. 1926, 1.
7
Veličasten shod dr. Korošca v Brežicah – govor dr. Korošca, Slovenec, 5. 10. 1926, 1; Razbit
dr. Koroščev shod v Brežicah, Jutro, 5. 10. 1926, 2; »Veličasten shod« dr. Korošca v Brežicah,
Kmetski list, 6. 10. 1926, 1.
8
Ustanovitev politične podružnice zagrebške gospode, Jutro, 4. 5. 1926, 2; Radić - Pucljeva
poroka v Celju, Slovenec, 4. 5. 1926, 2.
9
Sklepi vodstva SLS, Jutro, 12. 10. 1926, 2; Priprava SLS na kapitulacijo, Jutro, 14. 10. 1926,
2; Razgovor z dr. Korošcem, Kmetski list, 24. 11. 1926, 2; Klerikalci in vladna kriza, Jutro,
16. 10. 1926, 1; Kako je Radić potegnil klerikalce, Jutro, 17. 10. 1926, 1; Uvodnik, Jutro,
19. 10. 1926, 1; Sestanek dr. Korošeca z Radićem, Slovenec, 19. 10. 1926, 1; Konference med
dr. Korošcem in Stjepanom Radićem; Dr. Korošec se pogaja z radikali in radičevci, Slovenski
narod, 19. 10. 1926, 1; Koketiranje med klerikalci in RR, Jutro, 21. 10. 1926, 1; Uzunović
in Radić o vstopu SLS v vlado, Slovenec, 23. 10. 1926, 1; Radikalska odveza klerikalnim
bivšim avtonomistom, Jutro, 23. 10. 1926, 2; Blamirani klerikalci, Jutro, 26. 10. 1926, 1;
Žerjav Gregor, Avtonomija na mrtvaškem odru, Jutro, 29. 10. 1926, 2.
10
Pogajanja s klerikalci prekinjena, Jutro, 22. 10. 1926, 1; Jamstva, Slovenec, 28. 10. 1926, 2;
Politična bolezen dr. Korošca?, Jutro, 28. 10. 1926, 1; Shod zaupnikov SLS v Celju, Kmetski
list, 17. 11. 1926, 1–2.
11
Radić napoveduje vstop SLS v vlado, Slovenski narod, 7. 4. 1926, 1; Komunike šefov opozicijonalnih skupin, Jutro, 18. 4. 1926, 1; Manevriranje St. Radića, Slovenec, 20. 4. 1926, 1;
Dr. Korošec na Rakeku, Jutro, 28. 4. 1926, 2; Radićevi napori za obnovo RR, Slovenec, 29.
4. 1926, 1; Sijajni »uspehi« dr. Korošca, Kmetski list, 12. 5. 1926, 1–2; Na križ poti, Kmetski
list, 27. 10. 1926, 1; Vstop SLS v vlado in mi, Kmetski list, 3. 11. 1926, 2; SLS in vlada,
Kmetski list, 29. 9. 1926, 2; 10. 11. 1926, 1.
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njih s predstavniki NRS-ja.12 Ta zaradi neomajne zahteve o javni odpovedi
avtonomističnemu programu po vzoru sporazuma Pašić-Radić13 niso obetala
konsenza,14 dodaten razlog za Koroščevo previdnost pa je predstavljala okrep
ljena struja Nikole Pašića v NRS-ju.15 Pozorno je spremljal boj za prevlado v
najmočnejši srbski stranki, saj je bil od njegovega razpleta odvisen tudi politični
položaj SLS-a.16
Jeseni 1926 so se notranjepolitične razmere v Kraljevini SHS zaostrile zaradi
nesoglasij med vodstvoma koalicijskih NRS in HSS.17 Vodstvo SLS-a je na seji
10. oktobra 1926 sklenilo vladi predstaviti stališče o reševanju težkega socialnega in gospodarskega položaja države. Jugoslovanskemu poslanskemu klubu
je odobrilo proste roke pri izbiri taktike, kar je pomenilo odobritev nadaljnjih
pogajanj za vstop v vlado.18 Predsednik vlade Nikola Uzunović je 13. oktobra
1926 kralju ponudil svoj odstop, vendar ga je v nekaj dneh preklical.19 Korošec je poznojesenska srečanja strankarskih prvakov izkoristil za približevanje
vladnemu NRS-ju,20 da bi dosegel ugodnejši položaj za SLS do izvedbe volitev
12

Franjo Žebot, Ali bo naša SLS stopila v vlado?, Slovenski gospodar, 28. 10. 1926, 1; Stališče
Slovenske ljudske stranke, Slovenski gospodar, 4. 11. 1926, 1.
13
Nikola Pašić je besedilo sporazuma s Stjepanom Radićem z dne 16. julija 1925 objavil na seji
kluba Narodne radikalne stranke 16. februarja 1926, da bi s tem odvrnil prvake opozicijskih strank od političnega povezovanja s Stjepanom Radićem, ki je v sporazumu na osnovi
vidovdanske ustave priznal tako državno kot narodno edinstvo. Besedilo sporazuma med
radikalno in Radićevo stranko, Slovenec, 16. 2. 1926, 1.
14
Shod radikalne stranke v Mariboru, Slovenec, 15. 6. 1926, 6; Agitacijski shod NRS v Mariboru, Jutro, 15. 6. 1926, 2; Odgovor dr. Korošca, Slovenec, 18. 6. 1926, 2; Dr. Korošec v
Domžalah, Slovenec, 27. 7. 1926, 2; Klerikalci odrivajo g. Puclja iz vlade, Jutro, 19. 9. 1926,
1; Najnovejše želje dr. Korošca, Kmetski list, 22. 9. 1926, 1; Klerikalci se pogajajo za vstop v
vlado, Jutro, 19. 10. 1926, 1; Novi glasovi o SLS, Slovenec, 24. 10. 1926, 1; Vprašanje vstopa
SLS v vlado, Slovenec, 27. 10. 1926, 2; Radićevci in radikali odklanjajo klerikalce, Jutro, 17.
11. 1926,. 1.
15
SLS v središču političnega položaja, Slovenec, 23. 10. 1926, 1; Barantanje s klerikalci se
nadaljuje, Jutro, 23. 10. 1926, 1; Pravilna taktika dr. Korošca, Slovenec, 6. 11. 1926, 1.
16
Velik govor dr. Antona Korošca na Vrhniki, Slovenec, 4. 1. 1927, 1.
17
Gligorijević, 222–223.
18
Nadškofijski arhiv Ljubljana (dalje: NAL), A. B. Jeglič, Dnevnik, 24. 10. 1926; Seja vodstva
Slovenske ljudske stranke, Slovenec, 12. 10. 1926, 2; Resolucija SLS, Slovenec, 13. 10. 1926,
1.
19
Ferdo Čulinović, Jugoslavija između dva rata, I. knjiga, Zagreb 1961 (dalje: Čulinović),
486–487.
20
NAL, A. B. Jeglič, Dnevnik, 1. 11. 1926; Komentarji in kombinacije, Slovenec, 14. 10. 1926,
1; Politični položaj po obnovitvi RR vlade, Jutro, 19. 10. 1926, 1; Vlada in sodelovanje SLS
– izjava dr. Korošca, Slovenec, 19. 10. 1926, 1; Uzunovič vabi SLS v vlado, Slovenec, 21. 10.
1926, 1; SLS v središču političnega dogajanja, Slovenec, 23. 10. 1926, 1; Kapitulacijska pogodba radikalcev s slovenskimi klerikalci, Jutro, 24. 10. 1926, 2; Važna izjava dr. Korošca,
Slovenec, 27. 10. 1926, 1; Priznanje ustave, Slovenec, 28. 10. 1926, 2; SLS v tihi kompaniji
z vlado, Jutro, 29. 10. 1926, 2; Izjava dr. Korošca, Slovenec, 3. 11. 1926, 1; Zbor zaupnikov
Slovenske ljudske stranke – govor dr. Antona Korošca, Slovenec, 16. 11. 1926, 1; Shod zaup
nikov SLS v Celju, Kmetski list, 17. 11. 1926, 1–2.
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v oblastne skupščine, katerih cilj je bila združitev ljubljanske in mariborske
oblasti ter prevzem upravnih funkcij v Sloveniji.21 Novembra 1926 je za časopis
Slovenec povedal: »Naš program je eminentno državotvoren in dalekovidno reformatoričen,«22 ni pa pristal na formalno odpoved avtonomističnemu programu
stranke.23 V začetku novembra 1926 se je ponovno delno umaknil iz pogajanj
za vstop v vlado in obnovil sodelovanje z opozicijskimi voditelji.24 Sklenil je
počakati na jasnejše odnose med sprtimi skupinami v NRS-ju in na morebitno
politično upokojitev Nikole Pašića,25 ki ni odobraval pogajanj z SLS-om jeseni
1926.26
Zbor zaupnikov SLS-a v Celju 14. novembra 1926 je ob prisotnosti okrog
600 večinoma štajerskih zaupnikov potrdil načelnikove politične usmeritve,27
čeprav so pogovori vodstva za vstop v vlado povzročili nesoglasja v stranki.28 Korošec je skušal preseči nasprotja. Soočil je različne interese, pozival je k enotnemu političnemu nastopu Slovencev, njegovi (predvolilni) argumenti o narodovi
21

Časopisni glasovi o SLS, Slovenec, 22. 10. 1926, 2; Ali in kedaj bodo volitve v oblastne in
srezke skupščine!, Slovenski gospodar, 11. 11. 1926, 1; Velik govor dr. Antona Korošca na
Vrhniki, Slovenec, 4. 1. 1927, 1–2.
22
Izjava dr. Korošca, Slovenec, 3. 11. 1926, 1.
23
Radikali o vstopu SLS v vlado, Slovenski narod, 23. 10. 1926, 1; Ojačeno nasprotje med
radikali in klerikalci, Slovenski narod, 31. 10. 1926, 1; Zbor zaupnikov Slovenske ljudske
stranke – govor dr. Antona Korošca, Slovenec, 16. 11. 1926, 1–2; Shod zaupnikov SLS v
Celju, Kmetski list, 17. 11. 1926, 1–2; Ali je to pošteno?, Kmetski list, 24. 11. 1926, 1–2; Zbor
zaupnikov SLS v Celju, Jutro, 16. 11. 1926, 2.
24
Definitivno prekinjenje pogajanj med vlado in SLS, Slovenski narod, 27. 10. 1926, 1; Vstop
SLS odstavljen z dnevnega reda, Slovenski narod, 5. 11. 1926, 1; Opozicija poziva vlado k
delu, Slovenec, 5. 11. 1926, 1; Opozicija proti nedelavnim ministrom, Slovenec, 6. 11. 1926,
2; Konferenca voditeljev opozicije, Slovenec, 7. 11. 1926, 2; Opozicija bo javnosti pojasnila
položaj, Slovenec, 12. 11. 1926, 2; Utis Koroščevega celjskega govora, Jutro, 16. 11. 1926, 1;
Širša seja voditeljev opozicije, Slovenec, 19. 11. 1926, 1; Po premirju v radikalskem klubu,
Jutro, 19. 11. 1926, 1; Opozicija proti nasiljem režima, Slovenec, 23. 11. 1926, 1; Akcija
opozicije, Slovenec, 26. 11. 1926, 1; Šefi ožje opozicije za pravice parlamenta, Slovenec, 4.
12. 1926, 2.
25
Pred pomirjenjem med radikali?, Slovenski narod, 31. 10. 1926, 1; Pašić zahteva odstop
Uzunovićeve vlade, Slovenski narod, 3. 11. 1926, 1; Borba med Uzunovićem in Pašićem
na višku, Slovenski narod, 5. 11. 1926, 1; Premirje med Pašićem in Uzunovićem, Slovenski
narod, 9. 11. 1926, 1; Senzacijonalni dogodki v radikalni stranki, Slovenski narod, 17. 11.
1926, 1; Sprava med radikali, Slovenski narod, 21. 11. 1926, 1; Velik govor Antona Korošca
na Vrhniki, Slovenec, 4. 1. 1927, 1.
26
Pašić o Slovencih in novi vladi, Slovenski narod, 20. 10. 1926, 1.
27
Zbor zaupnikov Slovenske ljudske stranke – govor dr. Antona Korošca, Slovenec, 16. 11.
1926, 1–2; Shod zaupnikov SLS v Celju, Kmetski list, 17. 11. 1926, 1–2; Zbor zaupnikov
SLS v Celju, Jutro, 16. 11. 1926, 2.
28
NAL, A. B. Jeglič, Dnevnik, 3. 12. 1926; Kriza v SLS, Slovenski narod, 13. 10. 1926, 1; Absolutizem in razčiščenje v SLS, Jutro, 13. 10. 1926, 2; Vodstvo SLS, Slovenec, 14. 10. 1926,
2; Sestanek duhovščine proti vodstvu SLS, Jutro, 14. 10. 1926, 2; Uvodnik, Jutro, 16. 10.
1926, 1; Zbor zaupnikov SLS v Celju, Slovenski narod, 16. 11. 1926, 1; Volitve v oblastne
skupščine razpisane, Slovenec, 26. 11. 1926, 1.
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soudeležbi pri državnem odločanju in številni pozivi Slovencem, naj sklenejo
politični konsenz, ki bo vzpostavil gospodarsko močno Slovenijo kot branik na
severozahodu države (pod vodstvom SLS-a), pa so izhajali iz zaostrenih odnosov med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo.29 Italijanska oblast je nastopala
proti slovenski manjšini na Goriškem,30 zato je Korošec 14. novembra 1926 na
zboru strankinih zaupnikov v Celju v predstavitvi mednarodnega političnega
položaja med drugim dejal: »Nobenega dvoma ni, da Mussolini namerava nekaj
podvzeti.«31
Pogajanja med italijansko in albansko diplomacijo so se 27. novembra 1926
zaključila s sklenitvijo Tiranskega pakta, sporazuma o prijateljstvu med državama, ki je povečal italijansko prisotnost na Balkanu, hkrati pa omogočil
tudi napad opozicijskih strank na vlado.32 Korošec je po podpisu italijanskoalbanskega pakta prijateljstva odpotoval v Beograd na pogovore s predstavniki
29

Glej npr.: Važna izjava dr. Korošca, Slovenec, 7. 8. 1926, 1; Shod SLS v Trebnjem – govor
dr. Korošca, Slovenec, 10. 8. 1926, 1; Odgovor dr. Korošcu, Kmetski list, 18. 8. 1926, 3–4;
Razgovor z načelnikom SLS dr. Korošcem, Slovenec, 18. 8. 1926, 1; Klerikalci se pogajajo
na dve strani, Jutro, 31. 8. 1926, 2; Važna izjava dr. Korošca o političnem položaju, Slovenec,
14. 9. 1926, 2; Jugoslavija in njeni sosedje – predavanje dr. Korošca, Slovenec, 3. 10. 1926,
7; Veličasten shod dr. Korošca v Brežicah – govor dr. Korošca, Slovenec, 5. 10. 1926, 1;
Nedosledni dr. Korošec, Jutro, 5. 10. 1926, 2; Italijanska zunanja politika in naša država,
Jutro, 15. 10. 1926, 2; Alarmantne vesti o italijanskih vojnih pripravah, Jutro, 30. 10. 1926,
1; Obkroževalni poskusi Italije, Jutro, 6. 11. 1926, 2; Italijanska ekspanzija na Balkanu, Jutro, 12. 11. 1926, 2; Zbor zaupnikov Slovenske ljudske stranke – govor dr. Antona Korošca,
Slovenec, 16. 11. 1926, 1–2; Korošec Anton, Ob novem letu, Slovenec, 1. 1. 1927, 1; Velik
govor Antona Korošca na Vrhniki, Slovenec, 4. 1. 1927, 1; Govor Antona Korošca na predvolilnem shodu v Ljubljani, Slovenec, 18. 1. 1927, 1; Pred novo vlado, Slovenec, 1. 2. 1927,
1; Po sestavi nove vlade, Slovenec, 20. 4. 1927, 1; Anton Korošec, O političnem programu
Slovencev, v: Socialna misel, št. 1/1926, 3.
30
Zbor zaupnikov Slovenske ljudske stranke – govor dr. Antona Korošca, Slovenec, 16. 11.
1926, 1; Glej tudi: V znamenju splošne nesigurnosti, Jutro, 30. 10. 1926, 1; Fašistovsko
divjanje nad Slovenci v Gorici, Jutro, 6. 11. 1926, 1; Nujno vprašanje Jugoslovanskega
kluba na ministra Ninčića, Slovenec, 7. 11. 1925, 1; Nova fašistovska nasilja, Jutro, 10.
11. 1926, 1; Dr. Hohnjec ožigosa nekulturnost italijanskega gospodstva, Slovenec, 11.
11. 1925, 1; Manifestacija Narodne skupščine za zatirane brate, Slovenec, 11. 11. 1926,
1; Nasilstva proti našemu narodu, Jutro, 12. 11. 1926, 1; Interpelacija Jugoslovanskega
kluba radi aretacije poslanca Wilfana, Slovenec, 12. 11. 1926, 1; Mučeništvo našega življa
pod Italijo – govor dr. Hohnjeca, Naša Straža, 13. 11. 1925, 1; Zbor zaupnikov Slovenske
ljudske stranke – govor dr. Antona Korošca, Slovenec, 16. 11. 1926, 1; Nova nasilstva
nad goriškimi Slovenci, Jutro, 21. 11. 1926, 1; Italijanska ofenziva na Balkanu, Slovenski
narod, 5. 12. 1926, 1.
31
Zbor zaupnikov Slovenske ljudske stranke – govor dr. Antona Korošca, Slovenec, 16. 11.
1926, 1.
32
Oster italijanski afront proti naši državi, Jutro, 3. 11. 1926, 1; Posledice albanskega pakta,
Jutro, 4. 12. 1926, 1; Izjava dr. Korošca o italijansko-albanskem paktu, Slovenec, 4. 12. 1926,
1; Zahrbtna politika Italije, Jutro, 5. 12. 1926, 1; Interpelacije o italijansko-albanski zvezi,
Slovenski narod, 5. 12. 1926, 1; Tiranski pakt, Slovenec, 7. 12. 1926, 1; Italijanska ofenziva na
Balkanu, Jutro, 9. 12. 1926, 2; Gligorijević, 222; Krizman Bogdan, Vanjska politika jugoslavenske države 1918–1941. Diplomatsko-historijski pregled, Zagreb 1975, 46–47; Pirjevec Jože,
Jugoslavija. Nastanek ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, 53.
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parlamentarnih klubov,33 kjer so se opozicijski voditelji po opravljenih sestankih
z zunanjim ministrom Momčilom Ninčićem dogovorili za enoten parlamentarni nastop proti pasivnosti jugoslovanske vlade ob podpisu italijansko-albanske
pogodbe.34 Nikola Uzunović je moral na njihov pritisk 7. decembra 1926 odstopiti z mesta predsednika vlade, kar so prvaki opozicijskih strank razumeli kot
priložnost za prevzem oblasti, zato so postavljali visoke pogoje za sodelovanje
svojih strank v vladi.35
Korošec se je v razgovorih s kraljem Aleksandrom in Uzunovićem zavzemal
za »diktaturo parlamentarnih voditeljev«, torej za sestavo avtoritativne koncentracijske vlade na podlagi narodnega sporazuma s podrobnim gospodarskim
in socialnim programom, oziroma za razpis skupščinskih volitev v primeru, da
bi bila sestava takšne vlade nemogoča.36 Podobne vladne koalicije so pogoste v
primerih zunanje ogroženosti države, kar kaže na resnost, ki jo je načelnik SLS
pripisoval zunanjepolitičnemu položaju države po sklenitvi Tiranskega pakta.37
V podrobnostih so pogovori s predstavniki vlade potekali v smeri zagotovitve
finančnih pogojev za delovanje oblastnih samouprav in zakonskih določitev pristojnosti med državno upravo ter oblastno samoupravo, pri čemer se je vodstvo
SLS soočalo s težnjami vlade po razbremenitvi državne blagajne tako, da bi si
oblastne skupščine zagotovile lastne vire financiranja.38
Tri dni po odstopu Uzunovićeve vlade je umrl Nikola Pašić,39 kar je pomenilo
možno izboljšanje položaja Korošca pri približevanju NRS, kljub temu pa so bili
pogovori med predstavniki obeh strank 21. decembra 1926 ponovno prekinjeni.40 Načelnik je imel v prihodnjih dneh še informativne pogovore s predstavniki

33

Posvetovanje krone s političnimi voditelji, Slovenec, 1. 12. 1926, 1; Sestanek voditeljev opozicije, Slovenec, 3. 12. 1926, 1.
34
Dolga konferenca ministra Ninčića z dr. Korošcem, Slovenec, 5. 12. 1926, 1; Ožja opozicija za
temeljito spremembo, Slovenec, 5. 12. 1926, 1; Velekritičen moment, Slovenec, 7. 12. 1926,
1.
35
Gligorijević, 222.
36
Izjava dr. Korošca o italijansko-albanskem paktu, Slovenec, 4. 12. 1926, 1; Dr. Korošec
o položaju, Slovenec, 7. 12. 1926, 2; Korošec, Davidović, Pribićević pri kralju, Slovenec,
14. 12. 1926, 1; Kaj so voditelji strank nasvetovali kralju, Slovenec, 14. 12. 1926, 1; Šefi
opozicije nasvetujejo volitve, Jutro, 14. 12. 1926, 1; Kaj so voditelji strank nasvetovali
kroni, Jutro, 15. 12. 1926, 2; Naše stališče, Slovenec, 15. 12. 1926, 1; G. Uzunović vabi vse
stranke v vlado, Jutro, 16. 12. 1926, 1; Pogajanja Uzunovića z voditelji strank, Slovenec,
18. 12. 1926, 1.
37
Zajc Drago, Parlamentarno odločanje, Ljubljana 2000, 52.
38
Velik govor dr. Antona Korošca na Vrhniki, Slovenec, 4. 1. 1927, 1; Klerikalna politika zopet
na elastiki, Jutro, 4. 1. 1927, 2; Ljubljana na čelu slovenskega naroda – govor dr. Antona
Korošca, Slovenec, 18. 1. 1927, 1; Stiplovšek, 114.
39
Nikola Pašić umrl, Slovenski narod, 11. 12. 1926, 1.
40
Naše stališče, Slovenec, 15. 12. 1926, 1; Radikalni krogi o izjavi dr. Korošca, Slovenec, 23.
12. 1926, 1.
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vlade,41 ogorčenja nad razpletom vladne krize pa ni skrival, saj je vodstvo stranke
že predlagalo poslanca Andreja Gosarja in Frana Kulovca za vodenje ministrstev
za socialno politiko in kmetijstvo ter se je pripravljalo na kadrovske zamenjave
v upravnih odborih pomembnejših podjetij v Sloveniji: »Mi Slovenci se zopet
enkrat vračamo iz Belgrada razočarani. V tej krizi se je zahtevalo od nas tisto, kar
se ni zahtevalo od nobene druge stranke: da se odrečemo bistvenim točkam svojega
programa. To je nasilje, kateremu ni primere.«42 Neuspešno so se končala tudi
vladna pogajanja z ostalimi opozicijskimi prvaki, Uzunović pa je 24. decembra
1926 obnovil vlado s predstavniki HSS.43
V SLS pred koncem leta 1926 niso podali prepričljivih razlogov za prekinitev
pogajanj s predstavniki vlade,44 med najpomembnejše pa lahko štejemo Uzunovićeve trdne izhodiščne pogajalske zahteve glede prilagajanja avtonomističnega
programa centralističnim interesom vlade in pripravljenost Stjepana Radića za
nadaljnje sodelovanje v vladi.45 Nenadna odločitev Korošca o odstopu od pogajanj je kot kaže naletela na nestrinjanje že nastavljenih ministrskih kandidatov
SLS, saj jo je pospremil s pojasnilom, da mora strankin vstop v vlado koristiti
vsemu narodu in ne le posameznikom – ministrskim kandidatom.46 Zamrznitev pogajanj med njim in Uzunovićem je bila začasne narave, pripravljenost na
nadaljnje pogovore za vstop v vlado pa na nobeni strani ni zamrla. Vodstvo SLS
41

Vlada še vedno ni sestavljena, Slovenec, 24. 12. 1926, 1; Zadnja pogajanja med dr. Korošcem
in Uzunovićem, Slovenec, 28. 12. 1926, 1; Uzunović znova vabi SLS v vlado, Slovenec, 28.
12. 1926, 1.
42
Nečuveno postopanje z zastopniki slovenskega naroda, Slovenec, 22. 12. 1926, 1; Glej tudi:
Nov debacle dr. Koroščeve politike, Jutro, 22. 12. 1926, 1; Dr. Korošec ostro obtožuje radikale, Slovenski narod, 22. 12. 1926, 1; Kompromitirani in blamirani klerikalci, Jutro, 28.
12. 1926, 2.
43
Gligorijević, 223.
44
Anton Korošec je pred novim letom nepričakovano sklical sejo Jugoslovanskega kluba, ki je
trajala dva dni, saj je večina poslancev že odpotovala iz Beograda; v uradnem sporočilu s seje
so zapisali: »Jugoslovanski klub je na povoljno znanje sprejel poročilo predsednika dr. Korošca
o zadnjih političnih dogodkih in konstatira: Gospod Nikola Uzunović ni zadosti pravočasno
obvestil pooblaščenega zastopnika kluba o sestavi svoje sedanje vlade (Korošec je kot uradni
razlog svojega umika iz pogajanj navedel imenovanje aktivnega generala na mesto ministra
za promet, op. mt). Po dogodkih na katoliški sveti večer Uzunović ni obnovil zvez in razgovorov
s tem klubom, kar bi gotovo storil, ako bi resno hotel, da v njegovi vladi sodelujejo tudi zastopniki
slovenskega naroda.«
		Seja Jugoslovanskega kluba, Slovenec, 29. 12. 1926, 1; Komunike Jugoslovanskega kluba o
pogajanjih z Uzunovićem, Slovenec, 30. 12. 1926, 1; Čudovit komunike kluba SLS, Jutro,
30. 12. 1926, 1; Svetozar Pribićević o politiki dr. Korošca, Jutro, 4. 2. 1927, 2; Generala za
prometnega ministra, Slovenec, 6. 2. 1927, 2.
45
Radikali o vstopu SLS v vlado, Slovenski narod, 23. 10. 1926, 1; Pribićević in Korošec proti
Radiću, Slovenec, 18. 11. 1926, 1; Radić o Pašiću, krizi in klerikalizmu, Slovenski narod,
15. 12. 1926, 1; Radičevci in klerikalci se kregajo za oblast v Sloveniji, Slovenski narod, 25.
12. 1926, 1; Zakaj klerikalci niso v vladi, Slovenski narod, 28. 12. 1926, 1; Velik govor dr.
Antona Korošca na Vrhniki, Slovenec, 4. 1. 1927, 1; Konzultacije na dvoru, Jutro, 30. 1.
1927, 1.
46
Važna izjava dr. A. Korošca, Slovenec, 15. 1. 1927, 1.
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se je v prizadevanjih za vstop v vlado sklicevalo na zaostritev mednarodnega
položaja Kraljevine SHS po sklenitvi Tiranskega pakta,47 vlada pa je stranki
omogočila nemoteno volilno kampanjo za volitve v oblastne skupščine.48
V SLS-u so pričeli po sporazumu med Nikolo Pašićem in Stjepanom Radićem
poleti 1925 pomensko izenačevati izraza široka samouprava in zakonodajna avtonomija.49 Pravno nesprejemljiva interpretacija je bila politično potrebna, saj je
vodstvu SLS-a omogočila oblastno samoupravo in hkrati lojalnost do lastnega
avtonomističnega programa. Čeprav avtonomistični program na oblastnih volit
vah leta 1927 ni bil v ospredju volilne kampanje SLS-a, je stranka iz njega črpala
pomembno politično moč in se mu deklarativno ni odrekla. Razvoj strankinih
avtonomističnih državnopravnih prizadevanj v Narodni skupščini je po parlamentarnih volitvah leta 1923 potekal od zahtev po uresničitvi avtonomističnega
državnopravnega programa v okviru opozicijske politike narodnega sporazuma
v letih 1923–1925, do prilagajanj razširjenemu programu o samoupravah Vojislava Marinkovića po vstopu HSS-ja v vlado leta 1925.50 Tako se je SLS konec
novembra 1926 pripravljal na volilno kampanjo za volitve v oblastne skupščine.51
V tajništvu stranke so konec leta 1926 izdali brošuro Na novo delo za avtonomijo
Slovenije, v kateri so zahtevali zakonodajno avtonomijo Slovenije in predstavili
47

Ojačeno nasprotje med radikali in klerikalci, Slovenski narod, 31. 10. 1926, 1; Uzunović
znova vabi SLS v vlado, Slovenec, 28. 12. 1926, 2; Beograd si želi vlade Srbov, Hrvatov in
Slovencev, Slovenec, 2; Klerikalci se še pogajajo za vstop v vlado, Jutro, 28. 12. 1926, 1; Radikalni klub o vstopu SLS v vlado, Slovenec, 30. 12. 1926, 1; Velika debata v radikalskem
klubu, Jutro, 30. 12. 1926, 1; Nova klerikalna ponudba g. Uzunoviću, Jutro, 30. 12. 1926,
1; Uzunović odklanja razgovor s klerikalci, Jutro, 31. 12. 1926, 1; Korošec Anton, Ob novem
letu, Slovenec, 1. 1. 1927, 1.
48
Radićevci z demagoško obtožnico proti Maksimoviću, Slovenec, 5. 2. 1927, 1; Izbruhi Pavla
Radića proti škofu dr. Jegliču, Slovenec, 27. 2. 1927, 1; Govor Stjepana Radića na sestanku
v Ptuju, Kmetski list, 4. 5. 1927, 1.
49
Glej npr.: Protest Ljubljane – govor Antona Korošca, Slovenec, 15. 9. 1925, 1; Govor dr.
Korošca v Ptuju, Slovenec, 8. 12. 1925, 2; Proračunski govor dr. Antona Korošca, Slovenec,
9. 2. 1926, 1; Govor načelnika SLS na občnem zboru Jugoslovanske kmetske zveze, Slovenec, 5. 5. 1926, 1; Dr. Korošec v Domžalah, Slovenec, 27. 7. 1926, 2; Shod SLS v Trebnjem
– govor Antona Korošca, Slovenec, 10. 8. 1926, 1; Veličasten shod dr. Korošca v Brežicah
– govor dr. Korošca, Slovenec, 5. 10. 1926, 1; Zbor zaupnikov SLS – govor Antona Korošca,
Slovenec, 16. 11. 1926, 1–2; Velik govor Antona Korošca na Vrhniki, Slovenec, 4. 1. 1927,
1; Govor Antona Korošca na predvolilnem shodu v Ljubljani, Slovenec, 18. 1. 1927, 1; Zbor
zaupnikov SLS v Ljubljani – programatični volivni govor dr. Korošca, Slovenec, 5. 7. 1927,
1–2; Anton Korošec, Ljubljanski volivci!, Slovenec, 6. 7. 1927, 1; Klerikalna avtonomija,
socialistična samouprava, Delavska politika, 9. 7. 1927, 1; Znamenit (programatični) govor
dr. Korošca v Kranju, Slovenec, 2. 8. 1927, 1–2; Bit naše stranke, Slovenec, 8. 7. 1927, 1;
Dr. Korošec v Rajhenburgu, Slovenec, 17. 8. 1927, 2; Delo zastopnikov Slovenske ljudske
stranke, Ljubljana 1928, 3; Ljubljana je govorila – govor dr. Korošca, Slovenec, 9. 9. 1927,
1; Slovenskim volivcem za 11. september 1927, Ljubljana 1927, 51 in 58.
50
Mateja Ratej, Slovenski politični katolicizem s posebnim poudarkom na razvoju dogodkov na
Štajerskem med leti 1923 in 1929, doktorska disertacija, Univerza v Mariboru 2004.
51
Parcelacija Slovenije in Hrvatske, Slovenec, 13. 11. 1923, 1; Anton Korošec, Naš volivni
program, Slovenec, 28. 11. 1926, 1; Nepoboljšljivi dr. Korošec, Jutro, 30. 11. 1926, 2; En
korak bliže avtonomiji, Domoljub, 2. 12. 1926, 1.
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negativne vplive centralistične državne ureditve na politični, gospodarski in kulturni razvoj Slovenije.52 Pred oblastnimi volitvami so uresničitev zakonodajne
avtonomije Slovenije opredelili kot dolgoročni politični cilj – tako so dobili v
ljubljanski oblasti skupaj s poslanci, ki so se pridružili njenemu poslanskemu
klubu, 40 poslancev od 53 (oziroma 77,35 odstotkov glasov volivcev), v mariborski pa 40 poslancev od 54 (oziroma 68,7 odstotkov glasov volivcev).53 SLS je z
absolutno zmago na volitvah v oblastne skupščine januarja 1927 dobil politično
dominacijo v oblastnih skupščinah v Sloveniji, zato je bilo pomembno, da vstopi
tudi v vlado.54 Premagal je tudi Samostojno demokratsko stranko, tj. največjega
političnega nasprotnika v Sloveniji.55
Vodstvo vladnega HSS-ja po oblastnih volitvah januarja 1927 ni več želelo
sodelovati v vladi, ki je ovirala kampanjo za volitve v oblastne skupščine.56 Razpad koalicijske povezave med NRS-jem in HSS-jem je SLS-u povečal možnost za
vstop v vlado, saj si je z umirjeno politiko približevanja vladi zagotovil nemoteno
kampanjo za volitve v oblastne skupščine.57 Zaradi pogajanj z NRS-jem so bili
dobro obveščeni o odnosih med koalicijskima partnericama in so padec vlade
pričakovali.58 Koroščev volilni govor 14. januarja 1927 v Mariboru je podprl
skupno akcijo opozicijskih strank za sklic Narodne skupščine, a je hkrati izrazil
pripravljenost stranke za vstop v vlado: »Naša vrata niso zaprta. Mi smo čutili
trkanje g. Uzunovića in čakamo, da vstopi in se z nami razgovarja in pogaja.«59
Po izstopu HSS-ja iz vladne koalicije je Korošec kljub odporu do Pašićevega
naslednika Nikole Uzunovića60 1. februarja 1927 potrdil vstop SLS-a v vlado.61
V novi vladi so bili trije člani stranke: Dušan Sernec (minister za javna dela),
52

53
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56
57
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59
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Klerikalna dvoličnost, Jutro, 4. 1. 1927, 2; Ogorčenje nad klerikalno volilno brošuro, Slovenski narod, 1. 1. 1927, 1; Nova vlada, Kmetski list, 9. 2. 1927, 1; Načelo samouprave in
avtonomije naj zmaga!, Slovenski gospodar, 6. 1. 1927, 1; Na novo delo za avtonomijo
Slovenije, Ljubljana 1926, 3, 8–10 in 21.
Po zmagi v Mariboru, Slovenec, 25. 1. 1927, 3; Volilni dan v Mariboru, Jutro, 24. 1. 1927,
2; Volilni dan v Celju, Jutro, 25. 1. 1927, 2; Po volitvah v Celju, Slovenec, 2. 2. 1927, 5.
Svetozar Pribićević o novi vladi, Jutro, 2. 2. 1927, 1; Latentna kriza vlade se nadaljuje, Jutro,
5. 2. 1927, 1; SLS je iz strahu pred SDS šla v vlado, Jutro, 6. 2. 1927, 1; Zakaj so klerikalci
vstopili v vlado?, Jutro, 8. 2. 1927, 2; Še o novi vladi, Delavska politika, 9. 2. 1927, 1.
Več o tem: Stiplovšek, 113, 116 in 119–121.
Gligorijević, 224.
Pokrajinski arhiv Maribor, fond: Mestna občina Maribor, Zapisnik seje mestnega sveta z dne
12. 4. 1927; Radičevci z demagoško obtožnico proti Maksimoviću, Slovenec, 5. 2. 1927, 1;
Izbruhi Pavla Radića proti škofu dr. Jegliču in SLS, Slovenec, 27. 2. 1927, 1.
Ljubljana na čelu slovenskega naroda – govor dr. Antona Korošca, Slovenec, 18. 1. 1927, 1.
Važna izjava dr. Korošca, Slovenec, 15. 1. 1927, 1.
Glej npr.: Govor Josipa Hohnjeca ob sprejemanju deklaracije vlade Nikole Pašića, Stenografske beleške Narodne skupščine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, št. 54/28. 7. 1925, 45.
redno zasedanje, 646–647; Proračunski govor dr. Antona Korošca, Slovenec, 9. 2. 1926, 1;
Shod dr. Korošca v Subotici, Slovenski narod, 20. 4. 1926, 1.
Nastop nove vlade, Slovenec, 2. 2. 1927, 1; Velik govor Svetozarja Pribićevića v Narodni
skupščini, Jutro, 17. 2. 1927, 1; Govor Stjepana Radića na sestanku v Ptuju, Kmetski list, 4.
5. 1927, 1; Ribar Ivan, Politički zapisi, Beograd 1948, 194.
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Fran Kulovec (minister za kmetijstvo) in Andrej Gosar (minister za socialno
politiko).62 Razdelitev vladnih položajev je bila dobro izhodišče za uresničevanje
strankinih programskih zahtev o t. i. gospodarski demokraciji v stanovsko organizirani ljudski državi. Šlo je za strog nadzorom kapitalističnega gospodarstva,
posebno ker je mandatar vodstvu obljubil, da bo vlada spodbujala gospodarsko
in socialno politiko.63
Ministri SLS-a so imeli v Uzunovićevi vladi širši manevrski prostor kot poleti 1924 v vladi Ljubomirja Davidovića.64 V začetku leta 1927 jih je k povečani dejavnosti sililo uvajanje oblastne samouprave v Sloveniji in prizadevanje
za rešitev financiranja oblastnih samouprav; med drugim so ljubljanski borzi
priskrbeli dovoljenje za poslovanje z devizami.65 Fran Kulovec se je zavzel za
povečano pravno zaščito kmetov v okviru kmetijskih zbornic,66 Andrej Gosar
pa je izpeljal potrebno za ustanovitev sklada za najem delavskih posojil in s tem
učinkovito spodbudil reševanje stanovanjskega problema v Sloveniji.67 Lotil se
je tudi urejanja pravnega položaja invalidov, ki ga je leta 1924 s predložitvijo
predloga invalidskega zakona pričela obravnavati Davidovićeva vlada.68 Poslanci
Jugoslovanskega kluba (Franc Kremžar, Andrej Gosar, Fran Kulovec, Franjo
Žebot, Jakob Hodžar) so ob predložitvi predloga zakona vlade Nikole Pašića
spomladi in jeseni 1925 v Narodni skupščini skladno s strankinim opozicijskim
položajem do predloga zavzeli odklonilno stališče in v Narodni skupščini ponovno predstavili načrt iz leta 1924, ki je opozarjal na pravno izenačitve statusa
62

Čulinović II., 299–300.
Socialna politika SLS, Slovenec, 17. 2. 1927, 1; Kralj Janko, Program in taktika ljudske stranke, v: Socialna misel, l. I/1922, 12–13; Perovšek Jurij, Idejni, socialnogospodarski in narodnopolitični nazori slovenskega meščanstva, v: Zgodovinski časopis, št. 4/1997, 547–548.
64
NAL, A. B. Jeglič, Dnevnik, 2. 2. 1927; Dr. Kulovec za po živinski kugi prizadete kraje,
Slovenec, 6. 2. 1927, 1; Delo naših ministrov, Slovenec, 6. 2. 1927, 2; Seja ministrskega sveta;
Dr. Kulovec za potrebe kmetskega stanu, Slovenec, 9. 2. 1927, 1; Nameravano inozemsko
investicijsko posojilo, Slovenec, 11. 2. 1927, 1; Prva posledica zmage SLS, Slovenec, 12. 2.
1927, 1; Kako klerikalci gradijo ceste, Jutro, 15. 2. 1927, 2.
65
Ljubljanska borza je dobila pravico trgovanja z devizami, Slovenec, 9. 4. 1927, 1; Gabrovšek Franc (glavni tajnik Slovenske ljudske stranke), Dva meseca v vladi, Socialna misel, l.
VI/1927, 97–99.
66
Kmetski dnevi v Mariboru, Slovenec, 15. 8. 1926, 3; Praznik slovenskega kmetskega ljudstva
v Mariboru – govor dr. Korošca, Slovenec, 17. 8. 1926, 3; Resolucije kmetskih dnevov v
Mariboru, Slovenec, 28. 8. 1926, 5; Ekspoze poljedelskega ministra dr. Kulovca, Slovenec,
27. 3. 1927, 1; Znamenit govor dr. A. Korošca v Kranju, Slovenec, 2. 8. 1927, 1–2.
67
Skrb ministra Gosarja za stanovanja, Slovenec, 11. 2. 1927, 1; Dr. Gosar za neovirano delovanje Delavskih zbornic, Slovenec, 13. 2. 1927, 3; Socialni delovni program ministra Gosarja, Slovenec, 16. 2. 1927, 1; Socialna politika SLS, Slovenec, 17. 2. 1927, 1; Konservativna
in socialna SLS, Delavska politika, 5. 3. 1927, 1; Ekspoze ministra za socialno politiko,
Slovenec, 29. 2. 1927, 1; K ekspozeju dr. Gosarja, Slovenec, 31. 3. 1927, 1; Kresal France,
Zgodovina socialne in gospodarske politike v Sloveniji od liberalizma do druge svetovne
vojne, Ljubljana 1998, 79–80.
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Vladna deklaracija, Slovenec, 7. 8. 1924, 1–2; Program Davidovićeve vlade, Jutro, 7. 8. 1924,
2.
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vojnih invalidov.69 Andrej Gosar je invalidsko vprašanje uvrstil v svoj program
tudi ob prevzemu ministrstva za socialno politiko septembra 1927, kar kaže na
aktivno vlogo SLS-a.70
Novinarji so za Uzunovićev vladni kabinet skovali kratično poimenovanje
– v demokratskem Jutru je bila vlada predstavljena kot KUN-režim.71 V slovenskem zgodovinopisju se pojavlja napačna razlaga, da je kratica nastala iz imen
klerikalci – Uzunović.72 V času vladnih kriz od aprila 1926 se je namreč kot
možna pojavljala vladna koalicija med NRS-jem, SLS-om in Nikolo Nikićem,73
ki je julija 1926 izstopil iz HSS-ja, oktobra 1926 pa tudi iz vlade.74 Osnoval je
poslanski klub, na predvečer sestave nove Uzunovićeve vlade januarja 1927 s
Korošcem in Ljubomirjem Jovanovićem (disidentom NRS-ja) pa je bil najresnejši kandidat za vstop v vlado, nato pa je nepričakovano zavrnil mandatarjevo
ponudbo.75 V slovenskih političnih časopisih so prehitro skovano kratico KUNrežim (Korošec–Uzunović–Nikić) po odpovedi Nikićeve skupine preimenovali
v KU-režim.76
69

Invalidski zakon, Slovenski gospodar, 7. 5. 1925, 1; P−P režim proti invalidom, Slovenec, 28.
5. 1925, 1; Vlada proti invalidom, Naša Straža, 3. 6. 1925, 1; Invalidski zakon, Slovenec, 11.
6. 1925, 1; Iz Jugoslovanskega kluba, Slovenec, 22. 10. 1925, 2; Invalidski zakon pred skupščino, Slovenec, 23. 10. 1925, 2; Za pravice invalidov – posebno mišljenje Jugoslovanskega
kluba, Slovenec, 25. 10. 1925, 7; Vladna večina sprejela invalidski zakon v načelu, Slovenec,
31. 10. 1925, 1; Govor poslanca Kremžarja v Narodni skupščini o priliki načelne razprave
o invalidskem zakonu, Slovenec, 5. 11. 1925, 5; Dr. Hodžar sijajno brani pravice invalidov,
Slovenec, 11. 11. 1925, 2; R–R vlada in invalidi – govor Poslanca Žebota, Naša Straža, 13.
11. 1925, 1–2; 16. 11. 1925, 1; 18. 11. 1925, 1; Invalidski zakon sprejet, Slovenec, 14. 11.
1925, 1.
70
Slovenski minister pred finančnim odborom, Slovenec, 15. 1. 1928, 1.
71
Uzunović pripravlja za predpust vlado KUN, Jutro, 1. 2. 1927, 1; Prvi glasovi o novi vladi
KUN, Jutro, 1. 2. 1927, 1.
72
Glej npr.: Stiplovšek, 116.
73
Uzunović nima večine, Slovenski narod, 17. 4. 1926, 1; Uzunović išče zaveznikov, Slovenski
narod, 18. 4. 1926, 1; Po Nikićevi demisiji, Slovenski narod, 10. 10. 1926, 1; Rekonstrukcija
vlade, Slovenec, 10. 10. 1926, 7; Kaotična politična situacija, Slovenski narod, 14. 10. 1926, 1;
Svetozar Pribićević o politični situaciji, Jutro, 17. 10. 1926, 2; Razvoj vladne krize, Slovenski
narod, 10. 12. 1926, 1; Vlada še vedno ni sestavljena, Slovenec, 24. 12. 1926, 1; Razvoj druge
Uzunovićeve misije, Slovenski narod, 25. 12. 1926, 1.
74
Nikičevci, Slovenec, 14. 7. 1926, 1; Nenaden odstop ministra dr. Nikića. Slovenski narod,
9. 10. 1926, 1; Po Nikićevi demisiji, Slovenski narod, 10. 10. 1926, 1; Klub dr. Nikića,
Slovenec, 12. 10. 1926, 3.
75
Uzunović pripravlja za predpust vlado KUN, Jutro, 1. 2. 1927, 1; Nastale so nove težkoče?,
Jutro, 1. 2. 1927, 1; Pred novo vlado, Slovenec, 1. 2. 1927, 1; Včerajšnja Uzunovićeva pogajanja, Slovenski narod, 2. 2. 1927, 1; Dr. Nikić, Slovenec, 2. 2. 1927, 1; Včerajšnja Uzunovićeva
pogajanja, Slovenski narod, 2. 2. 1927, 1; Danes se je spuntal dr. Nikić, Slovenski narod, 2.
2. 1927, 1.
76
Glej npr.: Klero-radikalska vlada imenovana, Jutro, 2. 2. 1927, 1; Radikalno-klerikalna vlada
sestavljena, Slovenski narod, 2. 2. 1927, 1; Klerikalci razkrinkani in ožigosani, Jutro, 3. 2.
1927, 1; Kritičen položaj klero-radikalske vlade; Prva seja klero-radikalske vlade, Jutro, 4.
2. 1927, 1; Šesta: KU!, Delavska politika, 5. 2. 1927, 1; Deklaracija vlade, Jutro, 6. 2. 1927,
1; Naše stališče, Kmetski list, 16. 2. 1927, 1.
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Koalicijska vlada NRS-ja in SLS-a je bila v slovenskem političnem prostoru
znana tudi kot klero-radikalna vlada.77 Slovenski zgodovinarji v pogosto opozarjajo, da je potrebno ponovno ovrednotiti slovenski politični katolicizem,78
saj gre za vprašanje domnevno močno prepletenost SLS-a s cerkveno hierarhijo
in interesi Cerkve. Predstavniki SLS-a so bili med obema vojnama označeni za
klerikalce, Šlo je za dediščino dunajskega državnega zbora iz obdobja AvstroOgrske monarhije,79 tako pa je svoj odnos do SLS-a v Kraljevini SHS oblikoval
tudi kralj Aleksander.80 SLS je jugoslovanski politični prostor zaznamoval obtožbami nasprotnih političnih strank, ki so poudarjale njegovo podrejenost Cerkvi
− opisan način politizacij je bil (re)definiran s pojmom klerikalizem, ki za SLS ni
bil politično škodljiv, saj so ga člani stranke večkrat celo sami poudarjali.81
Prvi člen Pravilnika SLS-a iz leta 1919 je med drugim določal, da dela stranka
»za blaginjo slovenskega in jugoslovanskega ljudstva na krščanskem, narodnem in
demokratičnem temelju.«82 Vodstvo stranke je svoje politično delovanje naslonilo
na institucijo (Cerkev), saj so želeli vključiti slovenske volivce v parlamentarno demokracijo, niso pa postavljali interesov cerkvene institucije pred interese

77

Senzacionalno priznanje Slovenca o proračunu kleroradikalne vlade, Jutro, 20. 3. 1927, 2;
Na veliko soboto demisijonirala kleroradikalska vlada, Jutro, 19. 4. 1927, str. 1.
78
Janko Prunk, Politični profil in delo dr. Antona Korošca v prvi Jugoslaviji, Prispevki za
novejšo zgodovino, št. 1/1991, 35 in 38; Darko Friš, SLS in slovensko nacionalno vprašanje
med sprejetjem vidovdanske ustave in blejskim protokolom, Slovenija 1848–1998: iskanje
lastne poti. Zbornik, Maribor 1998, 184; Andrej Rahten, Predgovor k tematskemu sklopu o
zgodovini Slovenske ljudske stranke, Historični seminar 4. Zbornik predavanj 2001–2003,
Ljubljana 2003, 187; Walter Lukan, Zgodovinopisje o Slovenski ljudski stranki, Historični
seminar 4. Zbornik predavanj 2001–2003, Ljubljana 2003, 189–190.
79
Glej npr.: Govor Josipa Hohnjeca ob sprejemanju deklaracije vlade Nikole Pašića, Stenografske beleške Narodne skupščine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, št. 54/28. 7. 1925, 45.
redno zasedanje, 646–647; Ivan Ribar, Politički zapisi, Beograd 1948, 190–191; Pribićević
Svetozar, Diktatura kralja Aleksandra, Zagreb 1990, 77–78 in 96; Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini, Ljubljana 2002, 157; Igor Grdina, Slovenci med
tradicijo in perspektivo. Politični mozaik 1860–1918, Ljubljana 2003, 168.
80
Ljubljanski škof Jeglič je, denimo, v svojem dnevniku zapisal: »Kralj ima Korošca rad, spozna
njegovo vrednost in odločnost, samo zoperno mu je, ker je pop. On in nasprotne stranke mislijo,
da ga Vatikan informira in da tudi on v Vatikan referira.«
		NAL, A. B. Jeglič, Dnevnik, 1. 11. 1926.
81
Značilen primer opisanega načina politizacije je bil, denimo, javni protest poslanca Jugoslovanskega kluba Franca Kremžarja na seji Narodne skupščine 27. maja 1925, naslovljen
na skupščinskega predsednika: »V svojem včerajšnjem govoru je minister za kmetijstvo in vode
(Krsta Miletić, NRS, op. mt) enega naših tovarišev imenoval »klerikalca«. Dasi velja beseda
»klerikalec« za žaljivko in ni niti v stvari resnična in točna niti se mi tako nazivljemo, ampak se
naša stranka imenuje Slovenska ljudska stranka in naš klub Jugoslovanski klub, nihče pa nima
nas pravice imenovati z imeni, ki jih nimamo in nas žalijo, kljub temu predsedujoči predsednik
ni ukoril ministra radi njegove žaljive besede. Vprašamo vas, zakaj se to ni zgodilo in ali hočete
danes to pogreško popraviti.«
		Živahna seja Narodne skupščine, Slovenec, 28. 5. 1925, 1.
82
Pravilnik Vseslovenske ljudske stranke, Ljubljana 1919, 1.
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stranke.83 SLS ni javno nastopil proti razlastitvi cerkvenih veleposestev, kar je
povzročalo nesoglasja s Hermenegildom Pellegrinettijem, papeškim nuncijem v
Kraljevini SHS.84 Korošec je njegove prošnje, naj se zavzame za interese Katoliške cerkve glede agrarne reforme v drugi polovici leta 1928 kot predsednik jugoslovanske vlade zavrnil z besedami: »Ne morem, ker bi bilo to proti suvereniteti
države in ker bi tak predlog pri seji ministrstva gotovo vsi odbili.«85
Prvaki vladnega NRS-ja so v najmočnejši slovenski stranki iskali zaveznika v boju proti hrvaški opoziciji, ki je bila po volitvah v oblastne skupščine
okrepljena. Ob vstopu SLS-a v vlado od Korošca niso zahtevali, da se javno
odpove avtonomističnemu programu.86 Kljub temu je vladni položaj od vodstva
stranke zahteval precejšnja odstopanja od načelnih stališč stranke.87 Poslanski
klub NRS-ja je v Narodni skupščini imel 142 poslancev, Jugoslovanski klub pa
20,88 zaradi česar so poslanci SLS-a glasovali v nasprotju s svojimi načeli ali pa s
svojimi predlogi niso uspeli zaradi številčne premoči poslanskega kluba koalicijske partnerice; najznačilnejši je bil primer opozicijskega predloga Zakona proti
korupciji v anketnem odboru Narodne skupščine 10. februarja 1927, za sprejetje
katerega se je stranka v vladi Ljubomirja Davidovića aktivno zavzemala.89 SLS
83

84

85
86

87

88
89

Glej npr.: Arhiv Srbije i Crne Gore, fond: Ministarstvo vera Kraljevine Jugoslavije, št. 69,
fasc. 45/73, Interpelacija Jugoslovanskega kluba, 17. 10. 1927; Cerkvena stranka, (Novi) Domoljub, 27. 8. 1925, 346; Protest Ljubljane – govor dr. Antona Korošca, Slovenec, 15. 9. 1925,
1–2; Klerikalizem in katolicizem, Naša Straža, 16. 9. 1925, 1; Veličasten zbor zaupnikov SLS
– govor Josipa Hohnjeca, Slovenec, 22. 9. 1925, 2–3; Interpelacija poslanca dr. Hohnjeca na
zunanjega ministra, Slovenec, 17. 11. 1925, 1; Razgovor z narodnim poslancem dr. Josipom
Hohnjecem, Naša Straža, 23. 11. 1925, 1; Interpelacija dr. Hohnjeca na ministra zunanjih
del, Slovenec, 14. 2. 1926, 1; Govor dr. Hohnjeca k interpelaciji, Slovenec, 21. 2. 1926, 1;
Klerikalci kot sluge Vatikana, Jutro, 16. 2. 1926, 1; Satisfakcija nunciju Pellegrinettiju, Jutro, 17. 2. 1926, 1; Ninćićev odgovor na interpelacije o Pellegrinettiju, Jutro, 21. 2. 1926, 1;
Vprašanje poslanca Hohnjeca na ministra za vere, Slovenec, 19. 3. 1926, 2; Vera in politika
– govor Josipa Hohnjeca na taboru v Velesovem pri Kranju, Slovenec, 7. 10. 1926, 6; Korošec
Anton, Katoliki in stranke, Socialna misel, l. III/1923, 148–149; Isti, Kriza parlamentarizma,
Socialna misel, l. V/1926, 265–268.
Hermenegildo Pellegrinetti (1876–1943), apostolski nuncij v Kraljevini SHS/Jugoslaviji
od leta 1922 do 1937, ko je bil imenovan za kardinala. Arhiv Srbije i Crne Gore, fond: Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije v Vatikanu, št. 372, fasc. 2, Poročilo o imenovanju nuncija
Pellegrinettija, 7. 2. 1922; Annuario Pontificio, Rim 1953, 82.
NAL, A. B. Jeglič, Dnevnik, 8. 11. 1928; 4. 1. 1929.
Nastop nove vlade, Slovenec, 2. 2. 1927, 1; Velik govor Svetozarja Pribićevića v Narodni
skupščini, Jutro, 17. 2. 1927, 1; Govor Stjepana Radića na sestanku v Ptuju, Kmetski list, 4.
5. 1927, 1; Ivan, Ribar, Politički zapisi, Beograd 1948, 194; Gligorijević, 216.
Pred novo vlado, Slovenec, 1. 2. 1927, 1; Državnopolitične smernice SLS, Slovenec, 3. 2.
1927, 1; Pred parlamentom, Slovenec, 4. 2. 1927, 1; Svetozar Pribićević o politiki dr. Korošca,
Jutro, 4. 2. 1927, 2; Generala za prometnega ministra, Slovenec, 6. 2. 1927, 2; Žebot Franjo,
Kako je z novo vlado v Beogradu?, Slovenski gospodar, 10. 2. 1927, 1; Hrvatski federalisti
o vstopu SLS v vlado, Slovenec, 13. 2. 1927, 2.
Čulinović I., 455.
Sodni dan za klerikalno politiko v finančnem odboru, Jutro, 3. 2. 1927, 1; Zmaga odločnega stališča SLS, Slovenec, 10. 2. 1927, 1; Zmaga korupcije v anketnem odboru, Jutro, 10.
2. 1927, 1; Izjava dr. Hodžarja, Slovenec, 11. 2. 1927, 1; Dr. Korošec in poslanec Hodžar o
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je bil ob vstopu v vlado v ugodnejšem položaju kot vodstvo HSS-ja julija 1925.90
Vlada je napovedala nadaljevanje dotedanje politike, zato se je glede na skrom
no večino v Narodni skupščini in v skladu s sprejetim delovnim programom
ukvarjala večinoma s tekočimi posli.91 SLS je bil lojalen partner v vladi; 28.
februarja 1927 je bil zato nagrajen z imenovanjem Franca Schaubacha in Franca
Vodopivca za velika župana mariborske in ljubljanske oblasti, s tem pa je stranka
zasedla vodilna položaja na področju obče uprave v Sloveniji.92 Njeno vodstvo v
začetku marca 1927 ni bilo naklonjeno predsedniku vlade Uzunovića, ki je želel
razširitvi vladno koalicijo z nekaterimi opozicijskimi strankami.93
Poslanci Narodne skupščine so 31. marca 1927 s 157 glasovi proti 126 sprejeli proračun in Finančni zakon za leto 1927/1928,94 ki sta ju prvič podprli tudi
poslanci Jugoslovanskega kluba.95 Finančni zakon za leto 1927/1928 je vseboval
pomembna določila za uspešno delovanje oblastnih samouprav in je napovedoval
izboljšan položaja oblastnih skupščin ter utrditev oblasti Slovenske ljudske stranke v njih.96 Proračunska razprava je potisnila v ozadje obtožnico proti ministru
za notranje zadeve Božidarju Maksimoviću (nasilje vladnih strank in represivni
ukrepi vlade med volitvami v oblastne skupščine), njena uvrstitev na dnevni red
zasedanj Narodne skupščine pa je v začetku aprila 1927 zamajala obstoj vlade.97 Vladna večina je 26. februarja 1927 preglasovala obtožnico, predstavniki
opozicijskih strank pa niso odstopili od zahteve, da se kaznuje tiste, ki so bili
odgovorni za policijsko nasilje v času volilnega boja in so v Narodni skupščini
marca 1927 nastopali s poročili o pretepenih posameznikih iz različnih delov države. Predsednik vlade je 16. aprila 1927 odstopil, koalicijsko vlado pa je dan za
tem oblikoval minister za vere v Uzunovićevi vladi in vodja skupine Ljubomirja

glasovanju SLS, Jutro, 11. 2. 1927, 2; Demokratska zajednica prekinila vse zveze s klerikalci,
Jutro, 12. 2. 1927, 1; Naše stališče, Kmetski list, 16. 2. 1927, 1; Obtožnica proti Maksimoviću odklonjena, Slovenec, 27. 2. 1927, 1; Temeljit obračun s sedanjo vlado – govor poslanca
Puclja, Kmetski list, 9. 3. 1927, 1–2.
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Gligorijević, 219–220.
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Uvodnik; Vse ostane pri starem, Jutro, 2. 2. 1927, 1; Velika gospodarska reforma, Slovenec,
6. 2. 1927, 1; Gligorijević, 216.
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Stiplovšek, 151–152.
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Nepotrebne kombinacije, Slovenec, 5. 3. 1927, 1; Radić se ponuja v vlado – vlada ga ne mara
in ne potrebuje, Slovenec, 13. 3. 1927, 3; Neutemeljene kombinacije, Slovenec, 15. 3. 1927,
1; V vladi ne bo nobene izpremembe, Slovenec, 1. 4. 1927, 1.
94
Čulinović I., 496.
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Pušenjak Vladimir, Državni proračun za leto 1927–28, Slovenski gospodar, 17. 2. 1927, 1;
Proračunska načela SLS, Jutro, 10. 3. 1927, 2; Naša stranka za državo in Slovenijo, Slovenec,
12. 3. 1927, 1; SLS in proračun, Slovenec, 2. 4. 1927, 1.
96
Finančni zakon za leto 1927/1928, Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, št. 45/26. 4.
1927; Momčilo Zečević, Na zgodovinski prelomnici. Slovenci v politiki jugoslovanske države
1918–1929, Maribor 1986, 208; Stiplovšek, 156–158 in 293.
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Velja Vukićević pripravlja novo vlado, Jutro, 30. 3. 1927, 1; Razne kombinacije in njihova
vrednost, Slovenec, 2. 4. 1927, 1.
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Jovanovića v NRS-ju Velimir Vukićević (skupaj s člani Demokratske stranke in
Jugoslovanske muslimanske organizacije).98
Poglabljanje notranjih razlik v političnih strankah je v obdobju, ko je vlade
sestavljal Nikola Uzunović (od 8. aprila 1926 do 17. aprila 1927), oslabilo njihov
politični vpliv.99 Zaradi neizrazitih programskih usmeritev strank, nejasnih političnih opredelitev njihovih vodstev in šibke strankarske organizacije so bile za to
obdobje značilne številne politične krize zakonodajne in izvršne oblasti, ki so v
maju in decembru 1926 dosegle vrhunec. Osnovna nasprotja med strankami, tudi med koalicijskimi partnericami, so v tem času izhajala iz prizadevanj njihovih
vodstev, da prevzamejo oblast. Prvaki strank so se povezovali le ob posameznih
političnih akcijah, stalne parlamentarne skupine pa se v tem času niso oblikovale; to pa je močno povečalo politično moč kralja Aleksandra.100
SLS je bil edina opozicijska stranka, ki se ni deklarativno odpovedala zahtevi po reviziji vidovdanske ustave. To dokazuje, da je vodstvo stranke dobro
obvladovalo politično veščino, saj se je po razpadu Bloka narodnega sporazuma
in kmečke demokracije julija 1925 distanciralo od politike opozicijskih strank.
Vladni programi so vsebovali načelo narodnega sporazuma, ki je predpostavljalo
vključevanja najmočnejše slovenske politične stranke na oblasti, zato je Korošec
ohranil zgledne odnose z vodstvom NRS-ja, opozicijsko držo pa je vzpostavil
predvsem proti vodstvu HSS-ja; s sklenitvijo sporazuma Pašić-Radić mu je očital, da je preprečil uzakonjenje slovenske in hrvaške avtonomije. Korošec je bil
aprila 1927 nepripravljen na zamenjavo izvršne oblasti, po odstopu Uzunovića
pa ni bil povabljen na konzultacije h kralju. Zaradi bolezni je odpotoval iz Beo
grada, na seji vlade, ki je obravnavala odstopno izjavo, pa je bil od ministrov
SLS-a prisoten le Fran Kulovec.101 Ministri SLS-a niso uspeli dokončati široko zastavljenega gospodarskosocialnega programa Uzunovićeve vlade, ki so ga
pomembno sooblikovali, kar je vplivalo tudi na počasnejši prenos pristojnosti
državne uprave na slovenske oblastne samouprave in na zastoje v zagotavljanju
finančnih virov za njihovo delovanje.102
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Čulinović I., 493–496.
Čulinović I. 492; Čulinović II., 298–299.
Gligorijević, 210–215 in 219; Isti, Razlike i dodirne tačke u gledištu na nacionalno pitanje između Radikalne i Demokratske stranke 1919–1929, Jugoslovenski istorijski časopis, št.
3–4/1969, 154.
Vlada brez Slovencev in Hrvatov, Slovenec, 18. 4. 1927, 1; Na veliko soboto demisijonirala
kleroradikalska vlada, Jutro, 19. 4. 1927, 1; Žebot Franjo, Zakaj je naša vlada morala odstopiti?, Slovenski gospodar, 21. 4. 1927, 4.
Naši oblastni skupščini, Slovenec, 3. 5. 1927, 1; Stiplovšek, 159, 172 in 182.
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Anton Korošec and the ‘Kun Regime’ − The Slovene
People’s Party in the Government of Nikola Uzunović
in the Year 1927
Abstract
In the period between the two world wars the Slovene People’s Party actively co-formed the
political image of the Slovene space and Yugoslav states. After an absolute victory in Slovenia
at the parliamentary elections in 1923 its head Anton Korošec lent on the political influence
of Stjepan Radić, so that within the frame of the Federalistic block they could pull down the
government of Nikola Pašić and after concluding a national agreement with the representatives
of the National Radical Party more easily accomplish the demand for legislative autonomy in
Slovenia. Despite Korošec’s great expectations the negotiating position of the Slovene People’s
Party for entry into the government did not improve after the departure of Nikola Pašić from
his position as Prime Minister on 8th April 1926. Up until the end of 1926 the party was active
in a loose opposition coalition, and Anton Korošec fortified relations with the National Radical
Party. After the Slovene People’s Party victory in the Ljubljana and Maribor authorities on 23rd
January 1927 he signed a coalition agreement with Nikola Uzunović on the basis of a resolution
on expanding the competence of self-government authorities as a starting point for bringing
into force legislative autonomy. Korošec himself did not join the government. His argumented
that Slovenes must cooperate in state decision-making, and the numerous calls by Slovenes
to resolve the political consensus for the reinstatement of economically powerful Slovenia as
a bastion on the northwest of the country under the leadership of the Slovene People’s Party
were burdened by the aggravated relations between the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs
and the Kingdom of Italy, because the latter signed the Tirana Pact with Albania in November
1926. The Slovene People’s Party with its absolute victory at the elections in the governing
assembly gained political domination in the national assembly in Slovenia, consequently its
entry into Uzunović’s government was very important – thus the Slovene People’s Party also
achieved an important victory against the Independent Democratic Party, its biggest political
opponents in Slovenia. By the fall of Uzunovič’s government in April 1927 the Slovene People’s
Party ministers had not succeeded in completing their pledged, broad program within the
frame of the governing economic social program, which they so importantly co-formed. This
had a negative impact on the transfer of competence of the state administration to the Slovene
self-governing authority and on securing financial sources for their activity.
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on the international status of the Slovene nation. Korošec used his years in the Opposition
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In the Slovene Declaration of December 1932 Anton Korošec called for Slovenia’s autonomy.
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Položaj in delo SLS-a ter Antona Korošca so ves čas v prvi jugoslovanski
državi določale tri danosti.
(1) Domač, organsko zrasel položaj v Sloveniji, kjer je bila ljudska stranka,
kot politični izraz in organizacija katoliškega gibanja, najmočnejša sila javnega
in političnega življenja. V političnem in socialnem življenju je zaradi svoje številčno prevladujoče kmečke baze nekako trikrat presegača liberalni tabor. Imela
je močno razvejano organizacijo kmečke samopomoči – zadružno organizacijo
in imela je razvejano kulturno-prosvetno organizacijo – Prosvetno zvezo, ki je
segala v vsako faro. Bila je utemeljena na solidarističnem, krščansko-socialnem
stanovskem nauku, ki je v svojem okrilju poleg kmečkega sloja družila tudi obrt
niški, meščanski in delavski sloj. Slednji se je v njenih okvirih po prvi svetovni
vojni razvijal precej radikalno na levo, na pozicije že nekakšnega naprednega
krščanskega socializma in prehajal v socialno in politično nasprotovanje političnemu vodstvu SLS-a. Slovensko ljudsko stranko je temeljno opredeljevala tudi
njena nacionalna politika, ki se je zavzemala za široko avtonomijo Slovenije in
slovenskega naroda v jugoslovanski državi. Politični, socialni in kulturno-prosvet
ni pogledi SLS-a so se popolnoma razlikovali od pogledov slovenskih liberalcev
in med njimi je vladala huda konkurenca ter neizprosno tekmovanje, ki je s svojo
politično ostrino največkrat kazalo značaj nepomirljivega sovražnega kulturnega boja. SLS se temu boju ni izogibal, ampak ga je celo sam vzpodbujal, ker se
ni bal liberalcev, na daljši rok pa je računal tudi s spopadom z marksističnim
komunizmom.
(2) Ustavnopravni položaj Slovenije v jugoslovanski državi, ki je po ustavi bila
narodno unitaristična in upravno centralistična, ni ustrezal potrebam slovenskega naroda in ga je postopoma vse bolj frustriral. Politična kultura prve jugoslovanske države je bila sekularno-liberalna in je le težko prenašala pomembnejšo
javno-politično vlogo katoliške cerkve in katoliškega političnega gibanja, ki sta
prevladovala v Sloveniji. Slovenska ljudska stranka se je s svojim voditeljem in
načelnikom Korošcem kazala kot branilka slovenskih narodnih in katoliških
interesov, zato so jo v Beogradu precej časa imeli za opozicijsko in (popolnoma
krivično) tudi za separatistično. Beograd je precej časa v Sloveniji stavil na liberalno, unitaristično in centralistično stranko, dokler se ni prepričal, da je ta prešibka, da bi lahko bila njegov trajen, zanesljiv partner s prevladujočim vplivom
v Sloveniji – tako si je leta 1935 dokončno izbral za partnerja SLS.
(3) Mednarodni položaj slovenskega naroda med obema vojnama je opredeljevala teritorialna politična razkosanost med štiri države (Jugoslavijo, Italijo, Avstrijo in Madžarsko), ki je nastala leta 1918 po odcepitvi od Avstrije kot posledica
imperialistične konstalacije sil v Evropi. Razklanost je bila večja in usodnejša, kot
je bila kadarkoli prej v zgodovini. Večinski del slovenskega naroda, ki je prišel
v jugoslovansko državo, je v njej deloma izboljšal svoj narodno-politični položaj
v primerjavi s predhodnim v Avstriji, čeprav še vedno ne v zadovoljujoči meri.
Ni dobil nikakršne ustavnopravne avtonomije, ampak je živel neko avtonomno
narodno življenje via facti – upravljal in gospodaril je sam s svojimi predstavniki
v okviru jugoslovanske unitarne in za Slovenijo ne preveč primerne zakonodaje

Janko Prunk, Anton Korošec v opoziciji 1930–1934

85

in politike. Vseeno pa je v Jugoslaviji dobil precejšnjo možnost svobodno izražati
svojo voljo in svoje nacionalne zahteve. Usodna mednarodno-prava akta, koroški
plebiscit 1920 in rapalska mirovna pogodba novembra 1920, sta povzročila v slovenski narodni politiki pravi šok in obup in za trenutek dosegla, da se je slovenski narod oklenil jugoslovanske države, kakršna je že bila, gledajoč v njej edino
možnost in oporo za narodni obstoj Slovencev v Jugoslaviji, kakor tudi v Avstriji
in Italiji. Slednji so bili že kmalu po priključitvi k tema državam deležni sistematičnega raznarodovalnega pritiska, ki je v Italiji s fašistično stranko postajal leta
1920 tudi fizično nasilen. Slovenska ljudska stranka je v jugoslovanski državi po
letu 1920 zahtevala ustavno-pravno avtonomijo za Slovence v okviru jugoslovanske države, v začetku tridesetih let pa je svoj narodno-politični program postavila
na temelj zedinjenja Slovenije preko vseh imperialističnih meja; to je imenovala
kar eksistencialno osnovo slovenskega naroda. Leta 1932 je v t. i. Slovenski deklaraciji zahtevala za slovenski narod tako ugoden avtonomen položaj v Jugoslaviji,
da bi mogel biti privlačna sila tudi za Slovence v drugih državah.
Kakšne so bile možnosti Koroščeve politike in politike SLS-a? (1) Korošec
in SLS sta mogla suvereno in odločilno oblikovati politiko znotraj slovenskega
političnega življenja. (2) Znotraj vsejugoslovanske politike sta imela zelo omejene
možnosti in sta zato morala ravnati premišljeno, taktično in sklepati sporazume
z vodilnimi politiki jugoslovanske države, to pa so bili kralj Aleksander in obe
vodilni srbski stranki, radikalna in demokratska. Pri tem pa se dveh temeljnih
postavk, branjenja katoliških temeljev v slovenskem narodu in neke vrste slovenske avtonomije, nista nikoli odpovedala. (3) Na mednarodni položaj slovenskega
naroda nista imela nobenega vpliva, sta se ga pa dobro zavedala, zato sta tudi
vodila svojo narodno politiko, upoštevajoč ta položaj.
Koroščevo politično delovanje je bilo utemeljeno tudi v njegovi osebnosti, v
njegovih pogledih. Bil je markantna osebnost, radoživega značaja, šarmanten,
gosposki človek, toda prijazen v nastopu do preprostih kmečkih ljudi, ki so ga
oboževali. Duhovnik je takrat med ljudstvom, razen med zagrizenimi liberalci,
še vedno užival velik ugled. Koroščevega idejnega sveta še nihče ni poglobljeno
ocenil, kar ostaja naloga za slovensko zgodovinsko in politološko stroko. Toda
že iz znanega je moč zapisati, da so bila njegova idejna nazorska osnova in prepričanje o avtonomnem Slovenstvu katolicizem, krščansko-socialna organizacija
slovenskega ljudstva in katoliška politična stranka. Na teh temeljih je bil dokaj
trden in jih ni zapuščal ob vsej svoji zelo elastični in spreminjajoči se taktiki, ki
jo je zaradi potreb Slovenstva in katolištva uveljavljal v politiki SLS-a.
Najbolje sta ga ocenila dobra poznavalca njegove politike, sodobnika, ne prijatelja, pač pa spoštovalca. Ugledni hrvaški novinar liberalne smeri, Josip Horvat, je ob Koroščevi smrti decembra 1940 zapisal:
»V dvajsetih letih skupne jugoslovanske države je bil dr. Korošec magna carta
njene politike, bodisi da je bil član vlade, bodisi da je bil eden izmed opozicijskih
voditeljev. Politična gesla in sistemi imajo zanj le drugovrstno važnost. Poznal
je važnost resničnosti. Federalizem, avtonomizem, decentralizacija, centralizem
je sprejemal, prilagajal se jim je, pri čemer pa je vedno pazil na svoj končni cilj,
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čim bolj tesno zbrati slovenske sile. Vsako geslo, vsako sredstvo za dvigovanje
interesov Slovenije. Za spretnega političnega taktika dr. Korošca ni bilo nikoli
mrtvih situacij. Njegovi politični nasprotniki so njegove taktične poteze večkrat
razglašali za nedoslednost, v resnici pa se je za temi spremembami skrivala železna doslednost: zagotoviti življenjske interese Slovenije v skupnosti s Hrvati in
Srbi in prepričanje, da le v tej skupnosti leži varen obstanek njegovega naroda.«
Po drugi svetovni vojni je leta 1973 pretehtano oceno o Korošcu podal Dragoljub Jovanović, srbski sociolog in politik, vodja predvojne Zemljoradnićke
levice in Koroščev politični nasprotnik. Jovanović, človek izjemne moralne drže
in velikega publicističenga talenta, je med drugim o Korošcu zapisal:
»Političar i državnik znatnog ranga. Kao da nije dolazio sa državne periferije,
igrao je uvek velike uloge. Jako klerikalec u zemlji sa nekoliko religija mogao je
da drži najvišja mesta, zahvaljujuči širini i toleranci Beograda i Srbije. U Ljubljani so mu zamerali, da je premalo Slovenac, pa je tamo strože pazio na političko
ponašanje, odsedao uvek u Marjanišču i skidao kravatu. Drugi političari nalazili
so da mnogo vuče u svoju pokrajinu. U stvari Korošec se ponašao u večoj meri
Jugosloven nego ma koj ministar u prvoj Jugoslaviji. Imao je širok horizont i
veliku veštinu, dobre nerve i obštu kulturu. Niso ga sputavali skrupuli, pravio
je kompromise, mnogo taktizirao, ali se držao svoje glavne linije, slovenačke i
jugoslovenske. Minimalno mu je smetalo što je katolički sveštenik. I Hrvati i
Srbi su osečali da je on to u neznatnoj meri, u jednoj crkvi, koja tako mnogo traži
od svojih službenika. Nikomu nije zamerao, što pravi sprege sa dojučerašnjim
protivnicima, jer so svo znali, da njegovi protivnici, liberalci, jedva čekaju, da
uzmu mesto. Njemu je bilo sve dopušteno, kao čovjeku, bez koga se ne može.«
Leta 1930 se je po slabih dveh letih pokazalo, da šestojanuarska diktatura
ne rešuje nobenega od ključnih problemov jugoslovanske države. Nekateri njeni
ukrepi, to je razpustitev katoliške prosvetne fiskulturne organizacije Orel in
ostrejši nastop do katoliške cerkve sta Korošca in SLS hudo razočarala. Korošec je kot dober politični analitik in vizionar v okviru svojega slovenskega in
katoliškega nazora spoznal, da se je treba od tega režima čim prej odlepiti in se
pripraviti očiščen in pomlajen na novo politično obdobje novega režima, ki mora
kmalu priti. Konec leta 1930 se je z izgovorom, da je slabega zdravja, umaknil
iz vlade. Vsi so vedeli, da čaka na novo priložnost v spremenjenem režimu. Do
danes ni jasno, ali je to naredil popolnoma na svojo roko ali v dogovoru s kraljem
Aleksandrom, pri katerem je bil persona grata. Kralj je bil zaradi tega na Korošca
še nekaj časa jezen.
Korošec je dve opozicijski leti preživel med Ljubljano in Beogradom, in sicer
umaknjen iz vsakdanjih političnih bitk v Jugoslaviji. Predvsem se je posvečal
utrjevanju položaja prepovedane, dejansko pa še nadalje obstoječega SLS-a v slovenskem in jugoslovanskem političnem življenju, ki je bil zlasti težak po septembru 1931, ko je tudi Koroščeva stranka prešla v opozicijo oktroiranemu režimu
in so slovenski liberalci izvedli najhujšo ofenzivo na SLS in celotno slovensko
katoliško gibanje.
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Ob nastopu oktroiranega režima septembra 1931 je Korošec v Slovencu zapisal znamenit opomnik Slovencem, tako katoliškim kakor liberalnim, in Beo
gradu:
»Slovenski narod niso ohranili meči, ampak trdna vera v ljudsko pravo, v prvenstvo duha nad materijo, v končno zmago pravice nad krivico. To vero mu je
oznanjala katoliška Cerkev, ki jo je globoko vsadila v narodno dušo. Po katoliški
veri smo člani kulturne zajednice Evrope, iz nje izvira vsa naša narodna moč in
naša vera v bodočnost.«
Ta izjava je sama po sebi najbolje izrazila Koroščevo politično filozofijo in
njegov pogled na metode političnega dela, saj kaže njegovo čvrsto verovanje v
etos katoliške cerkve v slovenskem narodu, v njegove pretekle zasluge in njegovo
perspektivo. Razvidno je odklonilno stališče do nasilja in zaupanje v zmago neke
metafizične pravičnosti. To zadnje, pogojeno z bistvom krščanstva, je seveda v
načelnem metafizičnem smislu lepo in humanistično, manj pa v praktični nacio
nalni politiki, kjer je treba včasih pokazati borbenost z vsemi sredstvi. Slovenski
narod je tudi pod idilo katoliškega etosa takšno borbenost sicer že pokazal, npr.
med prvo svetovno vojno. Toda pozneje je v politiki katoliških voditeljev bolj
prevladala strategija pasivnega zaupanja v pravičen razvoj Evrope, v kateri se bo
našlo mesto tudi za »pravičen slovenski narod«. Taka politika je povzročila tudi
popolnoma pasivno in fatalistično držo v vrhu SLS-a, ko je leta 1941 prišlo do
nacionalne katastrofe (Korošca pa takrat ni več bilo).
To je bil slovenski katoliški manifest, ki je slovenske liberalce razorožil. Nasprotovali bi mu lahko le s slovenskim narodom in skrbjo za njegovo ohranitev
ter razvoj, česar pa niso zmogli, saj so bili unitaristi in centralisti – na idejnem,
moralnem in političnem področju so ostajali inferiorni, sklicujoč se le na protiklerikalizem.
Korošec se je v letih svoje opozicije 1930–1934 bolj kot kadarkoli prej in pozneje naslanjal na katoliško cerkev na Slovenskem, ker je bila to edina organizacija, ki je ohranjala svojo organiziranost in vpliv in je režim ni mogel neposredno
preganjati. V vodstvu katoliške cerkve so bili ljudje različnih značajev, ki so s
Korošcem lažje ali težje sodelovali. Z mariborskim škofom Andrejem Karlinom
Korošec ni bil v prijateljskih odnosih. Škof Karlin Korošca ni maral, ker ga ta
ni podpiral pri imenovanje za mariborskega škofa. Boljši, prijateljski odnos je
Korošec imel s Karlinovim naslednikom, škofom Tomažičem, svojim prleškim
rojakom, sproščenim, širokosrčnim ljudskim človekom. Odnos Korošca do Rož
mana ni znan, razen korektnega uradnega komuniciranja.
Spomladi 1932 je Korošec privolil, da se mu ob njegovi šestdesetletnici v
Ljubljani organizirali velika proslava v Unionu in tudi marsikje na podeželju.
Zlasti ljubljanska unionska proslava je bila pravi prikaz slovenskih katoličanov
in izraz opozicije do vladajočih liberalcev.
Takrat, tj. junija, pa se je zgodil tudi odločilen spopad konservativnega vodstva SLS-a z vodstvom njenega sindikata, z Jugoslovanko strokovno zvezo, v
kateri so se uveljavljali krščanski socialistični voditelji. Ljubljansko vodstvo je
poskušalo na letnem občnem zboru zamenjati vodstv JSZ-ja s svojim ljudmi, z
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Miho Krekom. Člani JSZ-ja so ta zarotniški manever preprečili in potrdili svoje
voditelje, to dejanje pa je izkopalo nepremostljiv jarek med SLS-om in JSZ-jem.
JSZ se je ločil od SLS-a in odšel po svoji politični poti. Zgodilo se je, na kar
je voditelje SLS-a opozarjal škof Jeglič. Kolikor je do sedaj znano, Korošec ni
posegal v ta spor, saj je upošteval svarilo iz Jegličevega političnega testamenta
iz novega leta 1930, naj SLS ne nastopa preostro proti JSZ-ju, ker se le-ta lahko upre in osamosvoji. Morda pa se je Korošec kot resnični vsenarodni politik
sam zavedal pomena delavskega elementa v okvirih SLS-a, saj je bil do JSZ-ja
prizanesljiv tudi v času najhujših sporov SLS-a s krščanskimi socialisti, tj. ob
parlamentarnih volitvah decembra 1938, ko je bil notranji minister in bi lahko
ostreje pritisnil na JSZ.
Od poletja 1932 je ilegalni SLS s pomočjo svoje legalne stanovske Kmečke zveze organiziral v Sloveniji množična opozicijska zborovanja, ki so tako
vznemirjala slovenske liberalce, da so ščuvali beograjsko vlado na obračun z
vodstvom SLS-a. Povod za to so dobili decembra 1932, ko je SLS objavil svoj
narodnopolitični program, imenovan Slovenska deklaracija ali punktacije (šlo
je za opozicijsko oblikovanje političnih programov za izhod iz politične krize v
državi). Vprašanje nastanka in avtorstva Slovenske deklaracije decembra 1932
je še vedno odprto. Največja verjetnost je, da so jo s Koroščevo vednostjo in
soudeležbo sestavili njegovi štajerski strankarski kolegi. Vplivni ideolog SLS-a
Ahčin v svoji spominih sporoča, da jo je na nek sestanek vodstva SLS-a prinesel
Korošec sam in da so drugi prej zaprošeni avtorji, med njimi tudi Ahčin, svoje
osnutke umaknili, ker je bil Koroščev predlog bolj jasen, odločen in primeren.
Ko sem pred leti poskušal odkriti, kdo je avtor te deklaracije, mi je nekdanji
uradnik Celjske posojilnice in pristaš SLS-a, Ivan Kocmur, v intervjuju leta
1976 dejal, da je osnutek punktacij iz Zagreba prinesel v Celje pristaš SLS-a,
odvetnik Ogrizek, Koroščev prijatelj, ki je skupaj s štajerskimi kolegi prepričal
prvaka SLS-a, da je punktacije podpisal. Iz tega lahko sklepam, da je Ogrizek v
Zagrebu videl punktacije HSS-ja in je po njihovem zgledu predlagal tudi punktacije SLS-a, ki so jih formulirali v Celju. Ne morem pa pritrditi Kocmurjevi
izjavi, da je Ogrizek prinesel napisane punktacije že iz Zagreba in da bi nastale
v tesnejšem političnem dogovoru med vodstvom HSS-ja in Korošcem. Korošec
takrat ni imel dobrih odnosov z Mačkom, ki je bil nanj jezen zaradi izjave iz
konca leta 1928, da je Maček politični maksimalist do Beograda in se z njim ni
mogoče pogovarjati o kompromisu.
Slovenska deklaracija, ki jo je SLS decembra 1932 širil po Sloveniji v obliki
letaka, je bila odgovor na krizo jugoslovanske politike in na položaj celotnega
slovenskega naroda v Jugoslaviji. V deklaraciji je SLS točno ugotavljal, da je
slovenski narod usodno razkosan med štiri države in je zato njegova temeljna
zahteva, da se združi v politično enoto, ki ga bo obvarovala in mu zagotovila
splošen napredek. Glavnina naroda, ki živi v Jugoslaviji, mora ta ideal ohranjati, dokler ne bo uresničen. Zato si mora slovenski narod v Jugoslaviji priboriti
samostojen položaj, ki bo privlačna sila za vse ostale Slovence, živeče v drugih
državah. »Zato je potrebno, da si Slovenci, Hrvati in Srbi ustvarimo po svobod
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nem sporazumu in na demokratični podlagi državo samoupravnih enot, katerih
ena bo tudi Slovenija«.
Slovenska deklaracija SLS-a in Antona Korošca je bila pomemben narodnopolitični dokument, ki je zahteval avtonomno zedinjeno Slovenijo ne glede na
vse imperialistične meje. Verjetno je bila najpomembnejši slovenski narodnopolitični program med obema vojnama, kipa je v naši zgodovinski zavesti vse
premalo vrednoten in cenjen. Krivica se mu je zgodila tudi letos, ko ga je vidni
slovenski zgodovinar v svoji slovenski zgodovini nesmiselno in napačno ocenil
za nepomembnega in utopičnega, čeprav se je njegova daljnovidnost in realističnost pokazala že prej kot v desetih letih, ko se je slovenski narod podal v boj za
njegovo uresničitev.
Slovenska liberalna stranka Slovenske deklaracije ni sprejela. Očitala ji je
narodni separatizem, ki vodi v razbijanje jugoslovanske države. Naščuvala je
Beograd, da je začel politično in policijsko preganjati vodstvo SLS-a. Nekateri
njeni aktivisti so bili v začetku leta 1933 aretirani in obsojeni pred sodiščem za
zaščito države v Beogradu na zapor, ki so ga morali prestajati v kaznilnici Sremska Mitrovica. Korošca so januarja aretirali in odpeljali v konfinacijo v Vrnjačko
Banjo. Tu si je s svojo spretnostjo in priljudnostjo kmalu ustvaril znosne pogoje
za življenje. Začeli so ga obiskovati razni srbski politiki iz opozicijskega in celo
vladnega tabora, zato ga je režim konec leta 1933 preselili v internacijo v Tuzlo,
kjer so se mu zaradi strožje kontrole poslabšali tudi osnovni življenjski pogoji.
Resno je zbolel in dvor, ki se je prestrašil posledic, ga je na kraljevi ukaz preselil
na Hvar. Tu se je Korošec leta 1934 počutil mnogo bolje. Lahko je sprejemal svoje slovenske prijatelje, pa tudi srbski politiki iz opozicije in režima so ga obiskovali ter ga nagovarjali, naj se ponovno politično aktivira. Junija 1934 je članom
akademskega kluba Straža, svojemu intelektualnemu naraščaju, predstavil svoja
idejna in politična stališča, pozneje imenovana hvarski program, ki ga je zaradi
historične zanemarjenosti vredno navesti v celoti:
»Povsod Boga! Proč z liberalnimi in marksističnimi frazami, ki so tuje našemu narodu. Brez moralne obnove v Bogu ne bo rešitve iz gospodarskega in
socialnega kaosa. Delujemo zato v tem oziru s Katoliško akcijo! Vera v družino,
šolo, literaturo in v vse javno življenje izpovedujmo v pisavi in govoru vselej svojo
katoliško stališče, ne bodimo bojazljivci! Skrbimo za čisto slovensko ozemlje, ob
avstrijski, madžarski in italijanski meji! Preprečujmo povsod (v vseh panogah)
tujerodno ekspanzijo na slovenskem ozemlju! Potenciranje slovenske narodne
zavesti in kulture v obrambo proti nevarnosti tujerodnih navalov! Družine naj
bodo ognjišče narodne, kakor tudi katoliške zavesti! Držeč se smeri, podanih v
papeževih okrožnicah, se izrekamo za korporativni družbeni in gospodarski red,
osnovan na krščanskem organskem pojmovanju družbe, da se zajamči interse
skupnosti in svoboda osebnosti! Čuvajmo naše zadrugarstvo, skrbimo za njegovo
idealnost in za njegovo razširjanje, da bo lahko prevzelo naloge korporativnega
gospodarskega reda! Ne izogibajmo se potrebnih socializacij! Obsojamo kapitalistični in komunistični gospodarski red, odklanjamo totalitarno ureditev države,
izoblikovano v komunizmu in fašizmu, ki odvzema ostalim družbenim edini-
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cam in poedincem vsako avtonomijo in svobodo. Dovedimo socialno pravičnost
in socialno ljubezen v človeški družbi do popolne zmage.«
Kritični zgodovinar mora ob Koroščevem hvarskem programu biti previden.
Gre za vprašanje avtentičnosti, saj je bil program v celoti objavljen šele po Koroščevi smrti v Straži v viharju. Kritična analiza besedila kaže na slogovno in
idejno sorodnost zapisanega s pogledi dveh stražarjev iz leta 1940, Franca Caserja
in Cirila Žebota. Seveda to še ne izključuje možnosti, da je tak program res
napisal Korošec, saj vemo, da se je ob obisku omenjenih mladeničev na Hvaru
z njima intenzivno pogovarjal.
Poleti 1934 so se že širile novice, da se namerava kralj Aleksander pomiriti s
Korošcem in ga povabiti k sodelovanju pri prenovi režima. Tik pred kraljevim
potovanjem v Marseille oktobra 1934 se je razširila novica, da bo Korošec izpuščen takoj po kraljevi vrnitvi. Atentat v Marseillu je te načrte preprečil, toda
Korošec se je na kraljevem pogrebu pojavil svoboden, kar je bil znak, da je bil
vzpostavljen stik med njim in kraljevim namestništvom, oz. prvim namestnikom
princem Pavlom Karađorđevićem. Iz tega se je po parlamentarnih volitvah maja
1935 rodil JRZ-režim, ki sta se mu pridružila tudi Korošec in SLS.
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Anton Korošec in the Opposition 1930–1934
Abstract
At the turn of the nineteen twenties at least three important things happened, which in the
following years essentially defined Korošec’s political conduct. In the year 1928 the leader of the
Croatian nation Stjepan Radić died as a victim of an assassination, committed by a nationalist
Serbian deputy that aggravated both Slovenia’s and Korošec’s relations with the Croatians. In
January 1929 King Aleksander abolished the democratic regime’s Constitution and before long
also prohibited political parties, including the Slovene People’s Party. Being a good political
analyst and visionary Korošec, who in the first two years supported King Aleksander’s so-called
6th January dictatorship, perceived the regime’s weaknesses and lack of perspectives and in the
year 1930, with the excuse that he was in poor health, he withdrew from the regime. Everyone
knew that he was waiting for a new political opportunity in the changed political surroundings. From 1930 onwards the Opposition lived in Slovenia and above all it was dedicated to
consolidating the inner state of the Slovene People’s Party, which in 1931 moved over to the
opposition. Within the Slovene People’s Party inner tension arose, especially between Ljubljana’s
very conservative Slovene People’s Party leaders and between it labour wing, in which already
Christian socialist were highly influential. In these disputes Korošec was very much more
moderate than the members of the party from Ljubljana. His greatest activities were striving
for Slovenia’s autonomy within the frame of Yugoslavia and mobilization of the Slovene public
opinion for that autonomy, as well as support for the officially disbanded Slovene People’s Party.
The most visible result came at the end of 1932 with the Slovene Declaration or the so-called
punctation. Korošec’s Slovene Declaration should be appreciated as the most important Slo
vene national political program issued between the two wars, although in his latest book Peter
Vodopivec renounces almost all of its importance and reviews it as utopian. Korošec wrote the
Slovene Declaration at the time he re-established good relations with Zagreb. In 1933 he was
arrested mainly on account of the punctation and was confined first in Serbia and then on the
island of Hvar, where he again established contacts with the most important and influential
politicians from the Opposition in the governing regime.
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Korošec in temeljna vprašanja
jugoslovanske države
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Jurij Perovšek: Korošec in temeljna vprašanja jugoslovanske države. Časopis za zgo-

dovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 92–103
Anton Korošec je v Kraljevini SHS/Jugoslaviji zagovarjal vzpostavitev avtonomne Slovenije
z lastnim parlamentom in vlado. Gospodarska in socialna vprašanja je najprej reševal na
krščansko socialni, nato pa na stanovsko korporativni osnovi. Poudarjeno je nastopal proti
komunizmu. Od 1935 do junija 1940 je bil odločno proti nacistični dejavnosti in nemštvu
v Sloveniji in Jugoslaviji, odnos do nemške manjšine pa je nato spremenil, saj je želel pridobiti naklonjenost nacistične Nemčije in jo tako odvrnil od agresije na Jugoslavijo.
UDC 323(497.1)''1930/1940'':929 Korošec A.

Jurij Perovšek: Korošec and Fundamental Questions about Yugoslavia. Review for

History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 92–103
In the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs/Yugoslavia Anton Korošec advocated for
an autonomous Slovenia with its own parliament and government. He first of all solved
the economic and social questions on a social Christian basis, after that on a professional
corporative basis. He emphatically arose against communism. From 1935 to June 1940 he
was decisively against Nazi activities and German nationality in Slovenia and Yugoslavia,
but then he changed his relation towards the German minority, as he wanted to gain the
favour of Nazi Germany and as such avert aggression in Yugoslavia.

Prvo jugoslovansko skupnost, Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina SHS), od leta 1929 imenovano Kraljevina Jugoslavija, je v sorazmerno
kratkem času njenega obstoja (od 1. decembra 1918 do 6. aprila 1941) zaznamo* Dr. Jurij Perovšek, docent in znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, jurij.perovsek@inz.si
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vala vrsta trajno odprtih vprašanj – nacionalno in socialno vprašanje, vprašanje
idejno političnega značaja jugoslovanske družbe, zunanjepolitični položaj kraljevine. Omenjena vprašanja so vzpodbujala jugoslovansko politiko k številnim
odločitvam in oblikovanju različnih političnih odnosov in razmerij v državi.
O njih so se opredeljevali vsi tedanji politični dejavniki, saj so jih vsak po svoje
različno doživljali v posameznih idejnih in družbenih sredinah. V prispevku se
osredinjam na vsebinsko jedro stališč, ki jih je v omenjenih vprašanjih oblikoval vodilni slovenski politik med svetovnima vojnama Anton Korošec, v letih
1917–1940 načelnik najmočnejše slovenske politične organizacije – katoliške
Slovenske ljudske stranke (SLS).
Izhodišče Koroščeve politične presoje in delovanja je bilo, da je kardinalno
vprašanje Kraljevine SHS oziroma Kraljevine Jugoslavije nacionalni problem.
V centralistično zasnovani državi z ustavno uveljavljenim jugoslovanskim nacionalnim integralizmom, po katerem naj bi bili Slovenci, Hrvati in Srbi le
»plemena« enotnega jugoslovanskega naroda, in ob nenehnem soočanju s srbsko
nadvladovalno politiko, ki si je lastila odločanje o usodi Jugoslavije, so bile namreč onemogočene možnosti nesrbskih narodov za samostojen in celovit narodnopolitični razvoj. Slovenska ljudska stranka je zato zahtevala avtonomistično
državnopravno preureditev jugoslovanske skupnosti, v kateri bi bila oblikovana
avtonomna in upravno enotna Slovenija z lastnim parlamentom in vlado. Korošec je leta 1923 to temeljno strankino stališče takole poudaril:
»Z avtonomijo nočemo oslabiti in raztrgati države, ampak dati vsakemu delu
države možnost, da nadaljuje svojo kulturno misijo in da vzljubi po avtonomiji
državno edinstvo, ki mu zasigurava in omogočuje njegov svoboden razvoj. Z
avtonomijo pa si hočemo zasigurati tudi, da smo na svoji zemlji mi gospodarji,
da si ohranimo svoj jezik, svojo kulturo, da si ohranimo našo solidno ekonomijo,
tradicijo poštene javne uprave z dobrim uradništvom, smisel za osebno in pravno
sigurnost v socialnem društvu, skratka da živimo in se razvijemo kot Slovenci
pod slovenskim solncem svobodno po svoji individualnosti. Ne oslabiti, ampak
ojačiti hočemo z avtonomijo državo, jo napraviti za prijetno bivališče vseh narodov /… /. In da se narodno nočemo potopiti v srbsko-hrvatskem morju, kdo
nam hoče to zameriti?«1
O tem je v svojem znanem proračunskem govoru, 8. februarja 1926 v Narodni skupščini Kraljevine SHS, zagovornikom jugoslovanske nacionalne enot
nosti dejal:
»Slovenci (smo) etnično bližnji Srbom in Hrvatom, bližnji enim in drugim,
nismo pa isti. Mi nismo neprijatelji narodnega edinstva, ker narodno edinstvo,
kakor ga vi hočete, ne obstoja. Tisti, ki pravijo, da obstaja, izražajo svojo željo,
ne izražajo pa dejstva. Oni govorijo samo tisto, kar bi želeli, da bo, česar pa ni,
ali kar nameravajo doseči. /… / Mi Slovenci pa lahko s sigurnostjo trdimo, da se
čutimo /… / kot svoj lasten narod, kot narod, ki hoče živeti svoje lastno življenje.
/… / Vam Srbom je lahko govoriti o narodnem edinstvu«, je nadaljeval. »Mogoče
1

Slovenec, 15. 3. 1923, Veličasten shod javnih in zasebnih nameščencev.
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bi tudi jaz tako govoril, če bi bil Srb. Vi nimate ničesar izgubiti, ampak samo
dobiti.« Nam pa je to težko, saj »imamo narodno zgodovino, ki je, čeprav je žalostna, vendar lepa«, nam je to težko, saj »imamo narodno kulturo, lepo bogato
literaturo, mi s tem ne moremo soglašati. Ako bi narod čez noč sprejel drug jezik,
bi prekinil kontinuiteto svojega dela in je ne bi mogel nadaljevati. Sigurno je,
da se narod ne more odvreči, kakor poleti odložimo zimsko suknjo. /… / Ako
hočete, da se odrečemo svojemu jeziku, svoji individualnosti, potem tega nikdar
ne sprejmemo in nikdar ne bomo mogli sprejeti.«2
Zaradi jugoslovanske državnopravne in politične stvarnosti sta lahko SLS
in njen načelnik Korošec le delno uresničila avtonomistični državnopravni program, in sicer v času delovanja t. i. oblastnih samouprav v letih 1927–1929, ko so
Slovenci pod vodstvom SLS-a na gospodarskosocialnem in kulturnoprosvetnem
področju pokazali, da so sposobni samostojno reševati pomembna vprašanja
svojega narodnega razvoja, in v drugi polovici tridesetih let, ko je Banski svet
Dravske banovine pod vodstvom SLS-a uspel, da je banovina v številnih pogledih že delovala samostojno. Eno od odločilnih dejstev, ki je SLS-u in Korošcu
pomagalo, da je v drugi polovici dvajsetih in nato tridesetih let zaživela t. i. tiha
slovenska avtonomija, je bilo vodenje pragmatične politike, to je sodelovanje
SLS-a in Korošca v vladah beograjskega režima. Do vzpostavitve avtonomne
slovenske državnopravne enote v prvi Jugoslaviji ni prišlo, temu cilju pa se ne
stranka ne Korošec na načelni ravni nista nikoli odrekla.3
Ob nacionalnem problemu, ki je najbolj zaznamoval njegovo dejavnost v prvi
Jugoslaviji, je Korošec obravnaval še vrsto drugih vprašanj. Ko je pred sprejemom
prve jugoslovanske ustave v politični javnosti in strankah potekala razprava o
monarhistični ali republikanski obliki vladavine, se je opredelil za monarhizem4
in tega stališča kasneje ni spreminjal. Spreminjal pa ni tudi načelnega stališča,
da imajo katoliška cerkev in njeni predstavniki pravico do javnega izražanja
svojih stališč v družbenih, idejnih in političnih vprašanjih. Korošec je vplival
tudi na to, da bi pedagoški proces in vzgojo mladine vodili učitelji, ki so pripadali katoliškemu idejnopolitičnemu taboru. Prav tako si je prizadeval, da bi
se lahko učitelji in učenci z državnih šol vključevali v katoliško telesnovzgojno
organizacijo Orel. To je pokazalo njegovo ravnanje poleti in jeseni 1924, ko je v
kratkotrajni vladi Ljube Davidovića vodil ministrstvo za prosveto.5 V tem času
2
3
4
5

Slovenec, 9. 2. 1926, Proračunski govor dr. Antona Korošca.
Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927–1929, 75–302, 316, 335, 338–345, 351–474;
Slovenska novejša zgodovina, 1, 290–301, 396–397.
Zečević, SLS in jugoslovansko zedinjenje, 335.
Dolenc, Kulturni boj, 195–198, 274. – Kot opozarja Jure Gašparič, Korošec ni sodeloval na
seji vlade, ki je slabo leto po uvedbi kraljeve diktature 4. 12. 1929 sprejela Zakon o ustanovit
vi Sokola Kraljevine Jugoslavije, na podlagi katerega je bila ukinjena orlovska organizacija.
Korošec »torej ni mogel sprejeti ali zavrniti predloga zakona. Toda dejstvo, da je kljub vsemu
bil minister vlade, ki je slednjega ‘vzela na znanje’, ostaja in ga posledično bremeni politične
odgovornosti«. (Gašparič, Diktatura kralja Aleksandra in SLS, 80. Več o ukinitvi Orla glej
na 78–81).
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je pokazal tudi razumevanje za reševanje težkega gmotnega položaja gledališč
v Ljubljani, Zagrebu, Splitu, Skopju in Beogradu. Ko je vodil prosvetno ministrstvo so podelili tudi »državne štipendije štirinajstim umetnikom, med njimi
je bilo pet Slovencev, za nadaljevanje študija v tujini. To je bila zadnja večja
ugodnost Koroščevega ministrstva za Slovence.«6
Korošec je imel vidno vlogo tudi pri reševanju nekaterih zunanjepolitičnih
vprašanj. To se je pokazalo že sredi oziroma v drugi polovici dvajsetih letih, ko
se je podrobneje posvetil obravnavi zunanjepolitične problematike. Za Korošca je
tedaj Italija predstavljala največjo zunanjepolitično nevarnost. Zato je ocenjeval,
da bi si morala Kraljevina SHS, ob dobrih odnosih s Francijo, prizadevati tudi
za boljše odnose z Veliko Britanijo. Zavzel se je še za vzpostavitev prijateljskih
odnosov z Albanijo in Bolgarijo.7 Junija 1927 je z vednostjo ministra za zunanje
zadeve Vojislava Marinkovića Bolgarijo tudi obiskal, da bi se kot načelnik SLS-a
seznanil z razmerami v tej državi.8 Ko je vodil jugoslovansko vlado, so v Narodni
skupščini 13. avgusta 1928 ratificirali tudi t. i. nettunske konvencije, gospodarsko-pomorske dogovore, ki sta jih sklenili Kraljevina Italija in Kraljevina SHS
20. julija 1925. Zagovarjanje in ratifikacija konvencij, ki so olajšale gospodarski
prodor Italije na ozemlje Kraljevine SHS, sta Korošca in njegovo stranko kot
deklarirana nasprotnika italijanske imperialistične politike postavila v neprijeten
položaj. Korošec se je za ratifikacijo Nettunskih konvencij odločil na podlagi
usmeritve svoje vlade, da bo spoštovala mednarodne pogodbe, izogniti pa se je
želel tudi zaostrovanju odnosov z Italijo. Ob tem je moral upoštevati tudi kraljeve želje po zbližanju med državama. Zato je ratifikacijo Nettunskih konvencij
štel za prednostne naloge svoje vlade.9
Korošec, ki se je že ob koncu svojih bogoslovnih študij izoblikoval v osebnost,
izrazito nagnjeno k reševanju družbenih vprašanj in s posluhom za socialne
probleme,10 je dobro zaznaval tudi socialne napetosti v tedanji slovenski in jugoslovanski družbi. Svoj pogled na reševanje socialnih in gospodarskih vprašanj je
zelo jasno opredelil že v svojem govoru v Ustavodajni skupščini Kraljevine SHS
15. aprila 1921. Poudaril je, da mora ustava državljanom zagotoviti tako gospodarsko kot socialno in politično enakopravnost. Zato je predlagal oblikovanje
dvodomne skupščine, ki bi jo poleg političnega sestavljala tudi socialno-gospodarska zbornica. Oba doma bi bila enakopravna, in sicer bi prvi sklepal o vseh
programskih političnih vprašanjih, drugi pa bi sprejemal socialne in gospodarske
zakone. Drugi skupščinski dom naj bi volili stanovi in stanovske organizacije.
Korošec se je ob tem zavzel še za socializiranje (podružbljanje) industrije in kapitala, saj: »osvobojenje srbskega, hrvaškega in slovenskega naroda ni popolno,
6
7
8
9
10

Dolenc, Kulturni boj, 198.
Korošec, Nekaj evropske politike, 53, 50.
Ratej, SLS pred sklenitvijo blejskega sporazuma 1927, 46–47.
Ratej, SLS v vladi Antona Korošca, 116–118; Rahten, SLS v beograjski skupščini, 147–148,
161.
Štuhec, Odgovor Korošca na socialne okrožnice, 120.
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dokler se ne osvobodimo vsega kapitalističnega sistema, pa naj si bode to zemljiš
ki kapital ali kapital industrijskih podjetij ali kapital, naložen v hišah ali bančni
kapital. /… / Socializacija v naši državi ne bo težka, ker je po večini agrarna«, je
dejal. »Zato pa mislim, da mi tem lažje ustrežemo principu socializacije, da ga
spravimo v ustavo in da tako odpremo vrata gospodarski ravnopravnosti v naši
državi.«11
Na podlagi teh stališč, ki so izhajala iz strankinega krščansko socialnega
družbenogospodarskega programa, ponovno poudarjenega na zboru zaupnikov
SLS 6. in 7. aprila 1920 v Ljubljani, je Korošec v dvajsetih letih zahteval rešitev najnujnejših gospodarskih in socialnih vprašanj.12 Zagotovila naj bi jo prav
uvedba socialnogospodarskega parlamentarnega doma.13 Kot je leta 1922 zapisal
v Socialni misli, je namreč »zavest socialne ravnopravnosti /… / tako napredovala,
da se ji bodo morala otvoriti nova torišča javnega delovanja in odločevanja«.14
Korošec je poudarjal, da »moramo dobiti nov družabni red, v katerem bo gospodarska in socialna enakopravnost vseh stanov postala dejstvo«, saj »socialna
evolucija človeštva (še) ni ustavljena. /… / Razredni boj (pa) sprejemamo samo
v toliko,« je opozarjal, »v kolikor razločujemo samo dva razreda: v enem gospodarsko šibke in tlačene, v drugem gospodarsko presaturirane«.15 Korošec je
imel najboljšo priložnost, da dejavno reši socialna vprašanja v drugi polovici leta
1928, ko je bil predsednik vlade Kraljevine SHS. Njegova vlada je sprva pokazala načelno pripravljenost za reševanje socialne problematike, saj je v nastopni
deklaraciji napovedala sprejetje Zakona o kmečkih posojilih in Zakona o končanju agrarne reforme. Vladna večina je nato sredi avgusta 1928 potrdila nujnost
predloga Zakona o razdolžitvi kmetov, nujnost predloga Zakona o končanju
agrarne refrome v Dalmaciji ter nujnost predloga Zakona o likvidaciji kmečkih
dolgov in o likvidaciji begovskih posestev v Bosni in Hercegovini. Vlada pa ni
hotela sodelovati s skupščinsko opozicijo v zakonodajnem delu, zato omenjeni
zakoni niso bili sprejeti.16
Po objavi papeške okrožnice Quadragesimo anno, 15. maja 1931, na podlagi
katere je večji del slovenskega katoliškega tabora v tridesetih letih zagovarjal
korporativni družbeni in gospodarski program, je tudi Korošec jasno optiral za
korporativni družbeni red, ki je hotel vzpostaviti ravnotežje med posameznikom
in kolektivom.17 Nove ideje je uresničeval kot predsednik slovenskega in jugo11
12
13

14
15
16
17

SB US K SHS, 1, 15, 16.
O krščanskosocialnem družbenogospodarskem programu SLS-a v dvajsetih letih glej Perovšek, Idejni, socialnogospodarski in narodnopolitični nazori slovenskega meščanstva, 548–549.
Slovenec, 8. 12. 1925, Govor dr. Korošca v Ptuju, 9. 2. 1926, Proračunski govor dr. Antona
Korošca, 31. 8. 1926, Veličastna manifestacija Slovenske krajine, 1. 1. 1927, Dr. Anton
Korošec: Ob novem letu, 5. 7. 1927, Zbor zaupnikov SLS v Ljubljani.
Korošec, Razred, stan, stroka, 123.
Slovenec, 1. 11. 1921, Dr. Korošec o dnevnih vprašanjih.
Slovenska novejša zgodovina, 1, 316–317.
Perovšek, Idejni, socialnogospodarski in narodnopolitični nazori slovenskega meščanstva, 549;
Štuhec, Odgovor Korošca na socialne okrožnice, 123.
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slovanskega zadružništva (Zadružne zveze v Ljubljani in Glavne Zadružne zveze
Kraljevine SHS/Jugoslavije), ki ju je vodil od leta 1917 oziroma 1919.18 Kot zagovornik stanovsko korporativne misli, ki je v svojih zahtevah po preoblikovanju
socialnega reda ostro nasprotovala komunizmu, pa je v tem času nastopal tudi
proti komunistom in njihovi revolucionarni družbeni doktrini.19
Korošec je o komunizmu spregovoril že na zboru zaupnikov Slovenske ljudske
stranke aprila 1920. Izrekel je znane besede, da ima »za edino resnega nasprot
nika, s katerim se moramo baviti (…) samo komunistično stranko«; tej stranki
ni odrekal »socialnega mišljenja«. Ker je liberalna politika do tedaj v glavnem
zanemarjala socialno vprašanje,20 je zato »boj prihodnosti, boj, ki se bo resno bojeval med strankami«, videl samo v boju »med krščanskim socializmom in med
komunizmom«.21 Proti komunistom je dejavno nastopil že v drugi polovici leta
1928. Kot predsednik vlade in notranji minister je nižjim državnim organom
ukazal odločno in strogo ukrepati proti vsem organizacijam in posameznikom,
za katere bi sumili ali ugotovili, da so povezani s komunisti.22 Opozarjal je, da
je treba storiti vse »za končno zadušitev komunističnega gibanja pri nas«.23 Boju
proti komunizmu se je odločno posvetil tudi v letih 1935–1938, ko je bil znova
minister za notranje zadeve.24 Komunistično gibanje je bilo tedaj zelo dejavno
v jugoslovanskem in mednarodnem prostoru. Korošec je na to posebej opozoril
6. marca 1936, ko je v proračunski razpravi v Narodni skupščini Kraljevine
Jugoslavije poročal o delu notranjega ministrstva v letu 1935. Poudaril je, da se
komunizma ne more premagati samo s »policijo, z zaporom, z obsodbami. /… /
Id e j o j e t r e b a p o s t a v i t i p r o t i i d e j i !« Dejavni morajo biti cerkev, šola,
politične stranke, kulturna in socialna društva, gospodarske organizacije in vse
njihovo članstvo.25
Korošec je razumel boj proti komunizmu kot osrednje vprašanje tedanjega
političnega in družbenega življenja. Kot notranji minister se mu je opazno posvetil in dosegel pomembne uspehe pri omejevanju komunistične dejavnosti v
18
19
20
21
22
23
24

25

Slovenec, 15. 12. 1940, Osmrtnica Zadružne zveze v Ljubljani; Štuhec, Odgovor Korošca na
socialne okrožnice, 123.
O Koroščevem odnosu do komunistov glej podrobneje Filipič, Korošec in marksisti, 83–
108.
Perovšek, Na poti v moderno, 49–59.
Slovenec, 8. 4. 1920, Zbor zaupnikov Slovenske ljudske stranke.
AS 1472, Okrožnice Korošca.
Prav tam, Okrožnica z dne 24. 8. 1928.
Na tem mestu lahko opozorimo tudi na znano Koroščevo protikomunistično stališče iz prve
polovice tridesetih let, ki ga lahko preberemo v t. i. Koroščevi Oporoki, izjavi, ki jo je dal
slovenskima visokošolcema Francu Casarju in Cirilu Žebotu, ko sta ga junija 1934 obiskala
na otoku Hvaru, kjer je bil konfiniran. Takrat je poudaril: »Proč z liberalnimi in marksističnimi frazami, ki so tuje našemu narodu. (…) Obsojamo kapitalistični in komunistični
gospodarski red. (…) Odklanjamo totalitetno ureditev države, izoblikovane v komunizmu
in fašizmu, ki odvzema ostalim družabnim edinicam in poedincem vsako avtonomijo in
svobodo.« – Filipič, Korošec in marksisti, 107.
Slovenec, 7. 3. 1936, Poročilo notranjega ministra.
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državi.26 Tudi kasneje, ko ni bil več na tem položaju, je večkrat spregovoril o
komunizmu in pozival k odločnemu boju »proti največji sramoti naše dobe«.27
Ta boj naj bi temeljil v jasnih socialnih, gospodarskih in moralnih načelih. Korošec jih je poudaril že v svojem novoletnem govoru na beograjskem radiu, 1.
januarja 1937, ko je na kratko predstavil svoj odnos do obeh katoliškemu taboru
nasprotnih idejnih in družbenih nazorov:
»Nočemo individualizma, ki nas vodi v skrajni liberalizem in v družabno
anarhijo. Odklanjamo tudi kruti kolektivizem, ki nas vodi v komunizem. Komunizem je pa največji in najhujši tiran vsake svobode in demokracije. Pot je
nasilja in krvi. Naša pot vodi v sredini. Nočemo uničiti sleherne svobode individua, kakor tudi odklanjamo, da bi se v morju kolektivizma potopili.«28
Korošec je bil kot notranji minister precej dejaven tudi glede občutljivega
vprašanja Nemcev v jugoslovanski državi. Odnos do nemške manjšine je namreč
vplival na mednarodni položaj Jugoslavije, v katerem je Nemčija po oblikovanju
vlade Milana Stojadinovića leta 1935 imela vedno bolj pomembno vlogo. Korošec, ki je imel do nemškega nacizma načelno in v praktični politiki odklonilno
stališče,29 je vodil ostro politiko proti nacistični dejavnosti in nemštvu v Sloveniji in Jugoslaviji.30 Odnos do nemške manjšine je spremenil šele po kapitulaciji
Francije junija 1940,31 ko je nastalo novo razmerje v mednarodnih odnosih z vsaj
začasno popolno prevlado sil osi na evropski celini. Po poročilih sodobnikov naj
bi bil Korošec zaradi strahu pred Nemci povsem na tleh. Po padcu Francije so
se poleg Korošca zaradi zunanjepolitičnega položaja države tudi v jugoslovanski
vladi zavedali, da se je potrebno približevati Nemčiji. Nov Koroščev odnos do
Nemcev, ki ga je od julija 1940 oblikoval kot minister za prosveto, tako načelno
ni bil sporen; podpirala sta ga tudi predsednik nove jugoslovanske vlade Dragiša
Cvetković in kraljevski namestnik kneza Pavle Karađorđević,32 čeprav je v vladi
resnično približevanje k Nemčiji zagovarjal le Korošec.
Cvetković in Korošec sta poleti in jeseni 1940 popuščala zahtevam nemške
manjšine. Korošec si je zadnje mesece življenja prizadeval za tesno politično sodelovanje med Jugoslavijo in Tretjim rajhom.33 Kot prosvetni minister je izdal
več uredb, ki so olajšale položaj nemške manjšine na šolskem področju;34 5.
oktobra 1940 je bila na njegovo pobudo izdana uredba o omejitvi vpisa za Žide
na jugoslovanske srednje, strokovne in visoke šole.35
26
27
28
29
30
31
32
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Slovenec, 8. 7. 1936, Občinske volitve jeseni, 3. 1. 1937, Dr. Korošec vošči srečno novo leto!,
4. 3. 1937, Ekspoze dr. Antona Korošca v Narodni skupščini.
Slovenec, 8. 3. 1940, Dr. A. Korošec slovenski mladini.
Slovenec, 3. 1. 1937, Dr. Korošec vošči srečno novo leto!
Prunk, Politični profil Antona Korošca, 45; Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji, 181.
Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji, 56, 64, 100, 101, 107, 125, 169–175, 203–204.
Prav tam, 225.
Godeša, Odnos SLS do državnopravnega položaja Slovenije, 92–93.
Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji, 227, 228.
Čulinović, Jugoslavija između dva rata, 2, 171.
O tem glej podrobneje Dolenc, Marginalije h Koroščevi antisemitski uredbi, 199–209.
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Anka Vidovič-Miklavčič opozarja, da se je Korošec v tem času lotil židovskega vprašanja »predvsem zaradi želje, da bi pridobil simpatije nacistične Nemčije
in jo odvrnil od agresije na Jugoslavijo in še posebej na Slovenijo«.36 Pred tem
do Židov ni bil sovražno usmerjen. 11. septembra 1938 je na velikem narodnem
taboru v Črenšovcih v Prekmurju kot notranji minister spravljivo govoril o židovskem vprašanju:
»Pri nas v Jugoslaviji, čemur ste vi priča, ne obstoji židovsko vprašanje. Jugoslavija je izmed redkih držav, katere to vprašanje ne vznemirja. To je najboljši
dokaz, da židje pri nas uživajo polno zaščito zakonov, da se židje pri nas tretirajo
kot ravnopravni državljani.« O priseljevanju Židov v državo pa je zagovarjal
naslednje stališče: »Nobena država na svetu v današnjih prilikah ne želi, da se
ji poveča število njenih manjšin, naj si bo manjšina jezikovna, verska ali druga.
Tega načela se drži tudi kraljevina Jugoslavija. Mislim, da je to v sedanjih prilikah pametno in zelo trezno stališče.«37
Ervin Dolenc zato stvarno ugotavlja, da si lahko Koroščev obrat v židovskem
vprašanju razlagamo »v kontekstu povečanega priseljevanja Židov v takrat še
nevtralno Jugoslavijo in v kontekstu ugajanja ter manifestativnega prilagajanja
nacistični rasistični politiki po padcu nacistom ljubega premiera Stojadinovića in
po padcu zadnje realne ovire nemški ekspanzionistični politiki v Evropi, Francije«.38 Tako je potrebno razumeti tudi njegovo odredbo avgusta 1940, naj v
šolah v bodoče omejijo pouk francoščine in angleščine ter omogočijo več ur za
pouk jezikov »naših velikih sosedov«, to je nemščine in italijanščine; enako tudi
pripravljanje ukrepov proti prostozidarjem.39 Nemška diplomacija je novo Koroščevo politiko ugodno sprejela, čeprav so njeni strokovnjaki ocenjevali, da za njo
še vedno stoji stari »nemški sovražnik, posebej zaradi tega, ker se boji nemških
zahtev po slovenskem ozemlju«.40 Korošec se je v odnosu do Nemcev in Nemčije odločil za pragmatično politiko.41 Spremenjeni odnos do Nemčije v zadnjih
mesecih njegovega življenja ni prinesel praktičnih zunanjepolitičnih učinkov,
nadaljnje razvijanje njegove nove politike do Nemčije pa je preprečila smrt.42
Po Koroščevi smrti je v jugoslovanski politiki nastala velika praznina. Res je
bil pred smrtjo le nekaj mesecev znova v najvišji politiki (od januarja 1939 je bil
politično nevplivni predsednik Senata Kraljevine Jugoslavije, od sklenitve sporazuma Cvetković-Maček avgusta 1939, ko sta bila razpuščena Narodna skupščina in Senat Kraljevine Jugoslavije, le še nekdanji predsednik), toda kot eden
ključnih označevalcev jugoslovanske politike vse od jugoslovanske združitve je
36
37
38
39
40
41
42

Vidovič-Miklavčič, Idejnopolitični značaj SLS 1935–1941, 52.
Slovenec, 12. 9. 1938, Dr. Korošec Slovenski krajini in njenemu voditelju Kleklu.
Dolenc, Marginalije h Koroščevi antisemitski uredbi, 200.
Prav tam, 204; Godeša, Odnos SLS do državnopravnega položaja Slovenije, 93.
Godeša, Odnos SLS do državnopravnega položaja Slovenije, 93; Boban, Maček i politika HSS,
367; o Koroščevem odnosu do Židov glej tudi 348–349, 350, 356–357, 422.
Dolenc, Marginalije h Koroščevi antisemitski uredbi, 204.
Prav tam, 209.
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bil osebnost, s katero je bil povezan ves dotedanji jugoslovanski politični in državni razvoj. V tem pogledu je Korošec predstavljal stalnico političnih odnosov
v prvi Jugoslaviji. Sooblikoval jih je na različnih ministrskih položajih, seveda
kot podpredsednik ter predsednik jugoslovanske vlade, prav tako pa je nanje
pomembno vplival tudi tedaj, ko je deloval kot opozicijski politik.
Koroščeva idejna, socialna in narodnopolitična misel ter delo v prvi Jugoslaviji razkrivata politika, ki je ohranjal in uveljavljal slovenstvo, za kar naj bi bila v
njegovem času najbolj primerna jugoslovanska državna skupnost. Kot katoliški
politik si je seveda prizadeval, da bi se idejni pogledi političnega gibanja, ki ga
je vodil, še bolj utrdili v slovenski družbi in izražali katoliški značaj Slovenije v
jugoslovanski skupnosti. Krščansko oziroma katoliško načelo ga je vodilo tudi
v presojanju socialnega vprašanja, ki naj bi ga reševali na krščansko socialni, po
kasnejših zamislih pa na korporativno stanovski podlagi. Korošec je odločno
nasprotoval revolucionarnemu komunističnemu gibanju, ki ga je prepoznaval
kot hudo nevarnost za jugoslovansko državo in družbo. Resno nevarnost za Jugoslavijo pa je videl tudi od zunaj – v dvajsetih letih je bila to fašistična Italija, v
drugi polovici tridesetih let pa nacistična Nemčija.43 Njegov končni premislek je
bil, da je politika približevanja, zlasti Nemčiji v začetku štiridesetih let, najboljše
zagotovilo za ohranitev Jugoslavije in s tem zavarovanje slovenskih narodnih
interesov. Razmišljal je tudi o drugih rešitvah slovenskega narodnega vprašanja, če bi prva Jugoslavija razpadla.44 Za Koroščevo politično dejavnost v prvi
jugoslovanski državi zato velja, da se je odzival na vsa bistvena vprašanja, ki so
zaznamovala njen obstoj – njegovo reševanje teh vprašanj je bilo pomembno za
sodobnike, pustilo pa je odločilne sledi tudi v zgodovinskem spominu na prvo
Jugoslavijo in življenje Slovencev v njej.
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Korošec and Fundamental Questions about Yugoslavia
Abstract
In his statesmanlike and political activity in the first Yugoslav community Anton Korošec
continuously faced basic questions that denoted the country’s social, economic and political
development. He advocated the autonomous reorganisation of centralistic and unitary Yugoslav
states and the setting up of an autonomous Slovenia with its own parliament and government.
Owing to the Yugoslav judicial state and political reality the Slovene People’s Party and its
leader Korošec only partly realized the autonomous program, and moreover between the years
1927–1929 and then in the second half of the nineteen thirties when Slovenia began to live
the so-called quiet Slovene autonomy. Korošec’s pragmatic politics, that is cooperation with
the Slovene People’s Party in the government of the Belgrade regime, significantly contributed
to that. Slovenia could not become an autonomous judicial unit in the first Yugoslavia, but
neither the party nor Korošec ever lost sight of that goal.
Korošec also well perceived the social tension in the then Yugoslav society. In the nineteen
twenties on the basis of the party’s Christian social-economic program he requested solutions
for the most urgent economic and social questions on the basis of forming a special socialeconomic parliamentary house, then in the thirties he supported his demands for solutions
to social-economic questions on the idea of professionalism. As its speaker he also spoke out
against communism The fight against him as Minister of Home Affairs was noticeable already
in 1928, and then again in the years 1935–1938.
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In his role as Minister of Home Affairs Anton Korošec led a sharp policy against Nazi activities
and German nationality in Slovenia and Yugoslavia. It was only after France’s capitulation in
June 1940 that he changed his relation to the German minority. As Minister of Education he
enacted several decrees, which eased the situation of the German minority in the field of the
educational system, and it was on his initiative that there was also a decree enacted restricting the registration of pupils and students of Jewish descent at secondary and professional
schools as well as universities. Korošec’s changed relation to the German minority and his
measures against the Jews came from the desire to win Nazi Germany’s favour and thus avert
aggression in Yugoslavia, and especially in Slovenia. The preservation and recognition of the
Slovene people was the basis of Korošec’s political objective during the time between the two
world wars. He was convinced that Slovenia could best realize its interests under a powerful
and united Yugoslavia.
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Bojan Godeša: Korošec in Jugoslavija na začetku druge svetovne vojne. Časopis za

zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 104–113
Korošec je veljal za lojalnega politika kraljevega dvora, čeprav so njegovi politični nasprot
niki med obema vojnama razširjali dvom o »iskrenosti« vodilnega slovenskega politika do
Jugoslavije. Korošec je bil prepričan, da je Jugoslavija najboljša rešitev za Slovence, čeprav je
na začetku druge svetovne vojne, tj. tik pred svojo smrtjo, podvomil v njen nadaljnji obstoj.
V razpravi sta prikazani Koroščevi t. i. zasilni rešitvi za Slovence (»slovaški« in »angleški«
načrt), če bi Jugoslavija zaradi druge svetovne vojne razpadla.
UDC 94(497.1)''1940'':929 Korošec A.

Bojan Godeša: Korošec and Yugoslavia at the Beginning of the Second World War.

Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 104–113
Korošec was regarded as a loyal politician of the royal court, although between the two
world wars his political opponents spread doubt about the “sincerity” of this leading Slovene
statesman to Yugoslavia. Korošec was convinced that Yugoslavia was the best solution for
the Slovenes, although at the beginning of the Second World War, just before his death,
he was in doubt about its subsequent existence. In the discussion are shown Korošec’s socalled emergency solutions for the Slovenes (the “Slovak” and “English” plan) if due to the
Second World War Yugoslavia should dissolve.

Dvom v Koroščevo iskrenost do Jugoslavije so v času njegovega delovanja
med obema vojnama skušali zasejati predvsem njegovi politični tekmeci, unitaristično in centralistično usmerjeni slovenski liberalci. Njihovo sistematično

* Dr. Bojan Godeša, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani,
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politično obtoževanje je opisal Koroščev tesni sodelavec in občudovalec, urednik
Slovenca Ivan Ahčin:
»Srbski centralizem je v »Jutrovem« krogu našel nadvse gorečega pomočnika,
ki je belgrajsko vladajočo plast stalno opozorjal na načine s katerimi bi nas mogel
še učinkoviteje zadeti. Liberalna stranka je tedaj že prejkoslej znala v Belgradu
ustvariti mnenje, da so slovenski klerikalci politično nezanesljivi, protidržavni
in da se ob najvažnejših političnih odločitvah obračajo na papeža v Rimu, od
koder dobivajo politična navodila. Naša zahteva po samoupravi se je od »Jutrove«
skupine v Belgradu stalno prikazovala kot separatizem in prikrita akcija proti
jugoslovanski akciji. /… / Delo lože je bilo, da je njegova stranka (op. misli na
Koroščevo) vedno bila »protidržavna«, »separatistična«, da se je sumilo v njeno
lojalnost; očitali so ji, da »prejema direktive iz Rima«, da »škili na Dunaj«, da
se zavzema za oblikovanje bloka »srednjeevropskih katoliških držav«, da »mrzi
pravoslavne Srbe« itd. /… /. Kot katoliški politik je bil Korošec od te strani vedno
sumljiv, vedno osumljen, pa čeprav je tisočkrat izpričal svojo iskreno privrženost
do Jugoslavije.«1
Liberalci so Korošca nenehno obtoževali in napadali. Šlo je za politično gonjo, ki je zelo motila katoliške politike, ne pa tudi kraljevega dvora, saj je Korošec
veljal za lojalnega in zaupanja vrednega politika. Obtožbe slovenskih liberalcev
za beograjsko državno politiko niso bile pomembne, saj sta bila SLS in Korošec
naklonjena (Korošec v izjavah celo vdan) kralju in monarhiji. Liberalni očitki
so bili tako le običajna praksa v politično-propagandnem obračunavanju med
dvema konkurenčnima političnima taboroma v Sloveniji.
Po drugi svetovni vojni se je med slovensko politično emigracijo, v kateri so
prevladovali častilci Koroščeve politike med vojnama, pojavilo vprašanje, ali so
predvojni vodilni katoliški politiki obžalovali odločitev za vstop v jugoslovansko
državo leta 1918.2 Zdi se, da je bilo to vprašanje bolj poskus, kako prikrojiti
Koroščevo podobo, saj so se za njegovo politično dediščino borili med seboj
sprti privrženci samostojne slovenske države in politiki SLS-a, ki so se tudi v
emigraciji še naprej zavzemali za jugoslovanski državni okvir. Šlo je predvsem
za prirejeno prikazovanje Koroščevega odnosa do Jugoslavije, namenjeno predvsem lastnim ciljem in potrebam, in sicer brez pravih dokazov in temelječe le na
nekaterih neoprijemljivih domnevah.
V zadnjih letih pred okupacijo je prišlo do pomembnih političnih sprememb,
ki so Korošca postavile pred nove izzive. V mednarodnih odnosih se je Avstrija
priključila nacistični Nemčiji, spomladi 1939 je z zemljevida Evrope izginila
Češkoslovaška, sledil je podpis prijateljske pogodbe med nacistično Nemčijo
in Sovjetsko zvezo in 1. septembra 1939 se je z napadom nacistične Nemčije na
1
2

Bojan Godeša, Ervin Dolenc, Izgubljeni spomin na Antona Korošca. Iz zapuščine Ivana Ahči
na. Ljubljana, Nova revija 1999, 51 in 212.
Ruda Jurčec, Skozi luči in sence (1914–1958) (Tretji del – 1935–1941), Buenos Aires 1969,
289–291 (dalje Jurčec, Skozi luči in sence) in France Dolinar, Ali je Korošec leta 1937 res
obžaloval svojo politiko v letu 1917? Glas Slovenske kulturne akcije, 30. avgust 1964.
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Poljsko začela druga svetovna vojna. Versajska ureditev je dokončno prenehala
obstajati, hkrati pa sta pod vtisom češkoslovaških dogodkov podpisala sporazum
Cvetković in Maček – to pa je bila največja notranje politična sprememba v tedanji jugoslovanski državi. Ustanovitev banovine Hrvaške je bila hud udarec za
dolgoletno Koroščevo pragmatično taktiziranje, ki Sloveniji ni prineslo zaželenega rezultata, tj. avtonomije. Korošec, pomembna politična osebnost v takratni
jugoslovanski državi, je bil s tem sporazumom potisnjen na obrobje političnega
dogajanja v Jugoslaviji, Slovenija pa je v mednarodnih okvirih postala ogrožena
zaradi vse bolj odkritih želja njenih sosedov, da si jo ozemeljsko razdelijo. Še
vedno (od leta 1935) pa je SLS trdno držal v rokah Dravsko banovino, kar je bil
tudi največji uspeh Koroščevega vstopa v JRZ in vlado. V takih okoliščinah je
ostajalo le malo maneverskega prostora za aktivno politično držo, zato si je Koroščeva politika postavljala le skromne politične in nacionalne cilje – Jugoslavijo
obdržati izven vojaškega spopada ter se še naprej tesno oklepati skupne države;
zaradi mednarodnih političnih razlogov je bila začasno celo opuščena zahteva
po avtonomiji Slovenije.
Korošec se s stransko vlogo v jugoslovanski politiki, v kateri je imel pomembno vlogo od njenega nastanka leta 1918, ni nameraval zlahka sprijazniti in je le
čakal na ugodno priložnost, da se znova vrne. Z vstopom v vlado in imenovanjem za prosvetnega ministra poleti 1940, povabil ga je knez namestnik Pavle
Karadjordjević, se mu je ponudila možnost, da znova preizkusi svojo spretnost v
krmarjenju med različnimi političnimi interesi. Koroščev prihod v vlado je časovno sovpadal s padcem Francije in popolno prevlado sil osi na evropski celini.
Dejavno se je na zahodu upirala le Velika Britanija z novim ministrskim predsed
nikom Winstonom Churchillom, Sovjetska zveza pa je zaradi sporazuma med
Hitlerjem in Stalinom ostajala v odnosu do vojne v zahodni Evropi nevtralna.
Novega razmerja moči v Evropi, kjer je imela vodilno vlogo nacistična Nemčija,
se je Korošec, ki je dve desetletji vodil nenaklonjeno politiko do Nemcev in je
nemštvo dobro poznal, zelo prestrašil.3 To dejstvo je odločilno zaznamovalo njegovo nadaljnje politično delovanje. Edino rešitev za slovensko domovino je odtlej
videl v tesni naslonitvi na nacistično Nemčijo. Čeprav so bili nemški diplomati
ob Koroščevem prihodu v vlado neprijetno presenečeni in nezadovoljni, pa si je
kmalu pridobil njihovo zaupanje ter je postal v nemških očeh celo najresnejši
kandidat za sestavo nove jugoslovanske vlade. Tako opogumljenemu Korošcu
so zrasle politične ambicije in se je začel jeseni 1940 povezovati s skrajnimi desničarskimi in proosno usmerjenimi politiki v Srbiji (ljotićevci) in na Hrvaškem
(ustaši, sestal pa se je tudi z Mačkom), saj je želel ustanoviti bolj dosledno pro
osno usmerjeno vlado. V zapletenih notranjepolitičnih razmerah je bil Koroščev
predlog za rekonstrukcijo vlade neuspešen, saj sta temu nasprotovala Cvetković
in Maček. Korošec pa je uspel vladi vsiliti protižidovske zakone, ki jim je najbolj
nasprotoval njegov največji vladni nasprotnik Mihailo Konstantinović, arhitekt
3

Mihailo Konstantinović, Politika sporazuma. Dnevničke beleške 1939–1941. Londonske
beleške 1944–1945. Novi Sad 1998, 140 (dalje Konstantinović, Dnevničke beleške).
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sporazuma Cvetković-Maček. Vlada se je tako znašla v težkem položaju in Koroščev prvotni optimizem je bil močno načet. Novo Koroščevo politično dejavnost pa je decembra 1940 prekinila nenadna smrt, tako da prvak SLS-a ni uspel
uresničiti velikih načrtov, ki si jih je zadal po vstopu v vlado poleti 1940.
Zadnje Koroščevo politično delovanje je bilo premočrtno, njegova temeljna politična usmeritev pa jasno prepoznavna, kljub temu pa ostajajo odprta še
nekatera vprašanja, ki se jih drži pridih skrivnostnosti, povezan s Koroščevim
avtokratskim načinom vodenja SLS-a. Ta se je med drugim kazal v nezaupljivem odnosu do svojih bližnjih strankarskih političnih sodelavcev, ki jih tudi ni
pretirano cenil. Korošec je iskrene prijatelje, ki jim je zaupal (tudi marsikatero
politično skrivnost), iskal tudi v krogih izven politike. Če k temu dodamo, da je
Korošec nerad zapisoval svoje politične zamisli, je zares težko oceniti, ali je šlo
pri spremembi politične usmeritve tik pred smrtjo za še eno izmed njegovih taktiziranj ali pa za resnični preobrat v njegovem političnem razmišljanju.4 Nemški
diplomat Ulrich von Hassel, je sodelovanju s Korošcem označil za pragmatično
politično odločitev, ki sta se je oba zavedala, ne izključuje pa možnosti, da je
Korošec tako zbliževanje razumel tudi bolj dolgoročno: »Korošec sedaj javno
zastopa nemško usmeritev, toda v sebi je še gotovo nemški sovražnik, posebej
zaradi tega, ker se boji nemških zahtev po slovenskem ozemlju«.5
Vprašanje je, kako je Korošec v zelo kratkem času pridobil zaupanje nemških
diplomatov, ki so ga septembra 1940 ocenili kot najbolj zanesljivega zastopnika
proosno usmerjene politike v Jugoslaviji, pred tem pa so bili konec junija zelo
nezadovoljni, ker je vstopil v vlado. Ali je bilo zavzemanje za protižidovsko in
protiframazonsko zakonodajo, ki naj bi jo po mnenju nemških diplomatov Korošec izvajal iz prepričanja, zadosten razlog za tak preobrat? Korošca je vendarle
bremenila dolgoletna nenaklonjena politika do nemštva. Koroščevo delovanje je
bilo prelomno predvsem v nacionalni politiki, medtem ko se je po ideološki plati
precej lažje prilagodil politiki nacističnega nove reda.6 Po beograjskih vladnih
kuloarjih se je govorilo, da naj bi septembra 1940 na Dunaju prišlo do tajnega
sestanka, na katerem se je Korošec z Nemci sporazumel o nadaljnjem proosnem
delovanju. Znano je, da je Korošec po poročilu zaupnika Südostdeutsches Instituta s pomočjo posrednika prosil predsednika Kulturbunda Seppa Janka, da mu
priskrbi povabilo v Berlin. Korošec je sam iskal stik z nemško vlado v Berlinu, a
pri tem ni bil uspešen – morda je zato poskušal s pomočjo posrednika, primorskega emigranta Engelbert Besednjak, ki je živel v Beogradu in je veljal za tesnega
4

5

6

Ervin Dolenc meni, da je šlo pri Koroščevi germanofilski usmeritvi zgolj za pragmatično
prilagajanje trenutnim razmeram, ne pa za resnično spremembo v njegovi politični filozofiji
(Ervin Dolenc, Zmaga ali poraz? Marginalije h Koroščevi antisemitski uredbi leta 1940,
Stiplovškov zbornik, Ljubljana 2005, 199–209.
Bojan Godeša, Odnos SLS do vprašanja rešitve državnopravnega položaja Slovenije po napadu sil osi na Jugoslavijo, Prispevki za novejšo zgodovino 2001, št. 2 (Slovenci in leto 1941),
93 (dalje Godeša, Odnos SLS).
Bojan Godeša, Tisova Slovaška »sen slovenskega klerofašizma«? Zgodovinski časopis 2004,
št. 1–2, 78–79 (dalje Godeša, Tisova Slovaška).
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Koroščevega sodelavca, pa tudi moža s precejšnjim vplivom na kraljevem dvoru;
kot član manjšinskega kongresa, ki je imel sedež na Dunaju, je lahko potoval
v tujino, imel pa je tudi stike z različnimi ljudmi, tudi številni vplivni Nemci.7
Ščekova struja na Primorskem, ki je bila povezana z Besednjakom, naj bi tako
predlagala, da bi se ravnali po zgledu Slovaške in se iz oportunističnih razlogov
začeli približevati Nemčiji. Besednjak naj bi pri tem imel pomembno vlogo, saj
je bil član tedaj že razpuščenega Kongresa evropskih narodnosti.8 Kljub temu pa
gre le za ugibanja, saj ne obstajajo dokazi za tako Koroščevo delovanje. Ostaja
pa pomembno vprašanje, ali je Korošec verjel v trajnost nacističnega novega
reda in ali je bila njegova nova usmeritev mišljena kot poskus dolgoročne rešitve
slovenskih in jugoslovanskih problemov tedanjega časa.
Koroščeva nova usmeritev je upoštevala predvsem nemško prevlado, do Sovjetske zveze pa je bil nezaupljiv in ni podpiral jugoslovanskega diplomatskega
zbliževanja z vzhodno velesilo, čeprav ni šlo za ideološko zbliževanje, temveč le
za iskanje diplomatskega ravnotežja v mednarodnih odnosih. Po tem, kako je katoliški časopis Slovenec jeseni 1940 pisal o »gnili zahodni demokraciji«, bi lahko
sklepali, da tudi njena tedaj osamljena evropska predstavnica Velika Britanija v
Koroščevih očeh ni več predstavljala sile, ki bi lahko odločilno krojila evropsko
in svetovno politiko. Korošec je bil edini član vlade, ki se je odločno opredelil
za Nemčijo, saj so ostalih le taktično in navidezno zagovarjali približevanje tedaj vodilni evropski sili. Povsem dokončnega odgovora o Koroščevih načrtov
ne moremo podati, lahko pa na podlagi nekaterih njegovih ukrepov in dejanj
sklepamo, da je verjel v trajnost oz. vsaj dolgoročnost nemške prevlade. Zdi se,
da je bila povezanost z nacistično politiko že tako globoka, da se Korošec ob
spremembi mednarodnega položaja v novih okoliščinah najbrž ne bi več mogel
obdržati kot verodostojni politik. Kneza namestnika Pavla Karadjordjevića, ki
je bil do nacistične Nemčije bolj taktičen in zadržan kot Korošec, so britanske
oblasti zaradi pristopa k trojnemu paktu (in nato puču) osamile in odstranile s
političnega prizorišča.
Koroščevo delovanje v zadnjem obdobju njegovega življenja je tesno povezano s vprašanjem njegovega odnosa do Jugoslavije. Politični nasprotniki v vladi
so razširili govorice, da naj bi se Korošec po pogovoru s slovaškim voditeljem
Jozefom Tiso zavzemal za samostojno slovensko državo pod nemško zaščito.
Glas o Koroščevem zavzemanju za tako rešitev slovenskega vprašanja je dosegel
tudi slovenske liberalne kroge, obelodanil pa jo je predvojni hrvaški gospodarski
strokovnjak Rudolf Bičanić na procesu proti Rupniku in ostalim leta 1946. Te
očitke so komunisti v povojni historiografiji še dopolnili s trditvijo, da je bila
Tisova Slovaška »priljubljeni sen slovenskega klerofašizma«.9 Izhodišče za tako
7
8

9

Godeša, Odnos SLS, 99.
Milica Kacin Wohinz, Razmere na Primorskem pred napadom na Jugoslavijo. Slovenski upor
1941. Osvobodilna fronta slovenskega naroda pred pol stoletja. Ljubljana, SAZU 1991,
32.
Godeša, Tisova Slovaška, 71.
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oceno Koroščevega delovanja je sicer izviralo iz verodostojne vesti, ki jo je v
začetku oktobra 1940 pridobil jugoslovanski generalni konzul v Zürichu Ante
Smith-Pavelić. V Berlinu je bila 1. oktobra 1940 predstavljena možnost, da bi
avtonomna Slovenija postala del tretjega rajha. Hitler naj bi ta načrt zavrnil,
ker spremembe na Balkanu še niso bile zaželjene.10 Korošec se je takrat sestal
tudi separatističnimi ustaši, to pa je Konstantinovića tako razjezilo, da ga je
razglasil za izdajalca, ki ga je treba čimprej likvidirati. Hkrati je Korošcu očital,
da deluje protidržavno in da Jugoslavijo razume kot »državo na odpoved«. Tudi
po Koroščevi smrti je bil prepričan, da je bil voditelj SLS-a zgolj konjukturni in
ne pravi Jugoslovan11 – v Koroščevi politični dejavnosti je prepoznaval rušenje
Jugoslavije, podobno kot je to npr. veljalo za hrvaške ustaše.
Povezovanje Koroščevega obiska pri slovaškem voditelju Tisi v Bratislavi in
predlogom za ustanovitev avtonomne slovenske države pod nemško zaščito je
sporno že iz kronološkega vidika. Do njunega srečanja je namreč prišlo maja
1940, ko pri Korošcu še ne zasledimo izrazite germanofilske usmerjenosti, na
katero je odločilno vplival padec Francije junija 1940. Vsebina pogovorov med
Korošcem in Tiso je še vedno precej nejasna in ne kaže na zavzemanje za samostojno slovensko državo. Tako naj bi celo Tiso zaprosil Korošca za posredovanje
pri vzpostavitvi odnosov z emigrantsko češkoslovaško vlado v Londonu, saj je
spoznal, da je sodelovanje z Nemci napaka in da je »grozno, kar počno Nemci
s Slovaško«.12 Potem ko je morala Slovaška odstopiti Madžarski dele svojega
ozemlja (1.700 km2 s 70.000 prebivalci), je skušala med Koroščevim obiskom pri
Tisu uravnotežiti svojo zunanjo politiko in navezati stike z zahodom – tako je
potrebno razumeti Tisovo prošnjo za Koroščevo posredovanje. Po padcu Francije
je moral Tiso na Hitlerjevo zahtevo reogranizirati vlado in odstaviti zunanjega
ministra Ferdinanda Durčanskega – z novim nacistično usmerjenim zunanjim
ministrom Vojtechom Tuko se je Slovaška znova enostransko povezala z nacistično Nemčijo.13 Tudi pri Koroščevem sodelovanju s hrvaškimi ustaši je potrebno
opozoriti, da je skrajnim hrvaškim nacionalistom v razgovorih za sodelovanje v
vladi postavil pogoj, naj se odrečejo boju za neodvisno hrvaško državo in pristanejo na jugoslovanski državni okvir.14
Od pomladi 1940 je napada na Jugoslavijo pripravljala Italija, Nemčija pa je
take načrte umirjala, ker se je želela osredotočiti na vojno z Veliko Britanijo in
je bila še zainteresirana za mir na Balkanu. Nemčija se je tako skušala predstaviti kot zaščitnik ozemeljske celovitosti Jugoslavije glede na zahteve sosednjih
držav (Italijo, Bolgarijo, Madžarsko). Te okoliščine so po besedah nemškega
veleposlanika Viktorja von Heerna jugoslovanski strani tudi predočili ter jih s
10
11
12
13
14
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tem opozorili, da je usoda države odvisna od tega, kako se bodo sami prilagodili
»novemu redu«.
Tedanja Koroščeva tesna naslonitev na nacistično Nemčijo še ni predstavljala
zavzemanja za rušenje jugoslovanske države, temveč je šlo predvsem za poskus,
kako jo ohraniti. Res pa je, da je bil Korošec glede dolgoročnega obstoja Jugoslavije po pričevanju sodobnikov zelo črnogled, na kar kaže tudi njegova domnevna
izjava, da bo Jugoslavija ob vstopu v vojno razpadla »wie ein Kartenhaus«. Zdi
se, da si je takrat Korošec prizadeval predvsem za usodo Slovenije – vodil je t. i.
germanofilsko politiko, s tem pa si je pridobil nemško zaupanje, ki ga je poskušal izkoristiti, če bi Jugoslavija razpadla, za avtonomno Slovenijo po slovaškem
zgledu. Njegova ideja o avtonomni Sloveniji pod nemško zaščito je bila izhod v
sili in kaže, da je bilo pri Korošcu prepričanje v dolgoročno nemško prevlado v
Evropi močno prisotno. Ideja o ustanovitvi slovenske države pod nemško zaščito se je znova pojavila pri Koroščevih naslednikih na krmilu Slovenske ljudske
stranke (Fran Kulovec, Miha Krek, Marko Natlačen) po puču 27. marca 1941,
ko je bilo jasno, da bo prišlo do napada na Jugoslavijo in ustanovitve hrvaške
države. Vendar pa v nemških očeh tako reševanje slovenskega vprašanja tedaj ni
bilo več aktualno. Hitler osebno je namreč namenil Slovencem drugačno usodo
– v njegovem »novem« evropskem redu zanjo ni bilo več prostora. Pojavlja se
vprašanje, ali je Korošcu res uspelo zagotoviti avtonomni položaj Slovenije v
novem evropskem redu (zaradi pridobljenega nemškega zaupanja), ali pa se je po
Koroščevi smrti nemška politika do Slovenije spremenila. Zanesljivega odgovora
na to vprašanje še nimamo.
Koroščevo delovanje se ujema z izjavo, ki naj bi jo dal na predvečer druge
svetovne vojne v Begunjah koroškemu Slovencu Jošku Tischlerju, in sicer da »je
najslabša Jugoslavija za Slovence najboljša rešitev«. V smernicah za delovanje med
drugo svetovno vojno naj bi Korošec tudi govoril o državni povezavi z Italijo, kjer
naj bi pričakali novo Jugoslavijo.15 V strokovni literaturi je ta domnevna izjava
precej razširjena, čeprav je njena verodostojnost vprašljiva. Delovanje Korošca
in njegovih naslednikov na čelu SLS-a je bilo usmerjeno v navezovanje stikov
z nacistično Nemčijo in je italijanska možnost postala zanimiva šele, ko so bili
na nemški strani zavrnjeni.16 Druga pomembna razlika med Tischlerjevim zapisom in dejanskim razmišljanjem v SLS-u pa se dotika Koroščeve domnevne
izjave, da Slovenci druge izbire kot je Jugoslavije nimajo. Morda je Korošec tik
pred začetkom druge svetovne vojne zares tako ocenjeval razmere, a je kasnejši
razvoj zahteval njegovo večjo prilagodljivost. V Koroščevih načrtih ni obstajala
le rezervna »slovaška« različica, temveč so se pripravljali tudi na možnost, da
bo z zmago zahodnih sil morda prišlo do preureditve srednje Evrope, v kateri
pa ne bi bilo več prostora za jugoslovansko državo v obliki, kot je obstajala do
tedaj. Načrti o tem so zares obstajali. Ob izbruhu druge svetovne vojne se je v
zahodnem svetu kmalu izkristaliziralo spoznanje, da v njej ne gre le za običajen
15
16
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vojaški spopad dveh bolj ali manj enakovrednih taborov za prevlado v svetu (kot
npr. v prvi svetovni vojni), temveč tudi za tekmovanje družbenih sistemov. Zato
se je bilo treba na ruševinah in napakah dokončno preživete versajske ureditve
upreti nacističnim idejam z novim vrednostnim sistemom, ki bo osnova za povojno ureditev Evrope. Obširna razprava, ki je sledila, je sprožila številne zamisli
in vrednote, ki so kasneje postale temelj novega povojnega sveta. Za razliko od
prve svetovne vojne, ko so se lotili načrtovanja povsem na koncu vojne, je bilo
tokrat drugače – načrtovanje povojne ureditve se je začelo že na začetku vojne,
ko je bila Velika Britanija še v globoki defenzivi in je bilo mnogo parametrov
še nejasnih.
Načrtovanje povojne ureditve Evrope je izpostavilo željo po omejitvi nacionalne suverenosti. V vojni, ki jo je povzročila tekmovalnost med državami, se
je zdelo, da bi lažje dosegli mednarodno skladnost s pomočjo federacije, ki ji bi
države predale nekaj svoje oblasti in s tem del suverenosti. Federalizem je postal
najbolj zanimiv v prvi polovici leta 1940; pri tem se je kot ključni problem postav
ljalo vprašanje, kako dolgoročno zaustaviti Nemčijo in hkrati ozdraviti »bolno
srce« sodobne Evrope.17 Pri reševanju tega vprašanja je dolgoročno načrtovanje
na zahodu izpostavilo revizionistične poglede na habsburško monarhijo in vlogo
nacionalizma v Podonavju. Na podlagi historičnega revizionizma so prišli do
sklepa, da predstavljajo ustavne strukture pred letom 1918 najprimernejšo obliko, vendar tokrat brez habsburške monarhije. Predlagano podonavsko federacijo
bi ekonomsko in diplomatsko podprle zahodne sile.18
Zaradi takega mednarodnega razmišljanja se je spomladi 1940 v Sloveniji
ustvaril vtis, kot se je izrazil Korošec, »da bomo morali nazaj v Avstrijo«. Časopis
Slovenec je aprila 1940 zapisal, »da moramo odločno poudariti, da slovensko
področje niti celotno niti deloma ne spada in ne sme nikdar priti v kakršnokoli
Avstrijo«. Šlo je za temeljno Koroščevo izhodišče, ki ga je skušal, kljub trditvam,
da »Slovenci spadamo samo v Jugoslavijo«, na primeren način uresničiti. Korošec
je ocenjeval, da »ta federacija, ako bo nastala, bo morala imeti morje, katerega ji
morejo dati le tisti, ki ga imajo, – to smo mi, Slovenci«. Tako se je kot protiutež
avstrijski vlogi v morebitni novi ureditvi Evrope pojavila ideja, po kateri bi nastala v zaledju Trsta samostojna državna tvorba, ki bi poleg celotnega slovenskega
etničnega ozemlja zajemala celotno Istro ter Reko in segala tudi na Koroško.
Predstavljala naj bi gospodarsko-prometno in kulturno vez med zahodno, srednjo, vzhodno Evropo in Balkanom. Bila naj bi pod mednarodnim nadzorom
z zajamačeno nevtralnostjo. V praksi naj bi to pomenilo britanski nadzor, saj se
je spomladi 1940 še pričakovalo, da bo po koncu vojne Britanija najmočnejša
evropska sila.19 Pri zasnovi srednjeevropskega načrta so se oprli na predloge, ki
17
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so se oblikovali že pred razpadom habsburške monarhije. Tako je britanski zgodovinar Arnold Toynbee leta 1915 v knjigi Nationality & War, ko je razmišljal
o usodi Trsta po preureditvi habsburške monarhije, predvidel tudi ustanovitev
neodvisne slovenske države s Trstom, katere porok bo Evropa.20 Tako zamisel
so v SLS-u večkrat imenovali kar »angleški načrt«. Toynbeejeva zamisel je bila
za SLS zanimiva, saj bi delno prilagojena novim razmeram slovensko ozemlje
ločila od Avstrije, če jugoslovanska država ne bi bila ponovno vzpostavljena (ali
pa preprečila, da bi deli slovenskega ozemlja, npr. Primorska s Trstom, prišli v
okvir avstrijske enote v podonavski federaciji).
Po zasedbi in razkosanju si je »angleški načrt«, kot je zamisel imenoval Korošec, znova pridobil določen pomen v načrtih slovenskih politikov. Po nekaterih
razmišljanjih naj bi bila Slovenija kneževina, ki bi ji načeloval lastni slovenski
knez (po nekaterih različicah naj bi bil angleški princ), ki bi ga po končani zmagoviti vojni in zedinjenju Slovencev ustoločili na Gosposvetskem polju. »Angleš
ki načrt«, ki je bil vpet v anglosaksonske načrte o srednjeevropskih povezavah,
je bil seveda odrinjen na rob in pozabljen tudi zaradi nasprotovanja Sovjetske
zveze in narodov Srednje Evrope.
»Slovaški« in »angleški« načrt sta bila v Koroščevih očeh vedno mišljena kot
zasilni rešitvi, zato se zdi, da je bilo Koroščevo prepričanje v Jugoslavijo kot
najboljšo rešitev za Slovence iskreno, čeprav je bil pred smrtjo glede nadaljnjega
obstoja Jugoslavije zelo pesimističen.
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Korošec and Yugoslavia at the Beginning of the Second
World War
Abstract
Between the two world wars there emerged doubts about the sincerity of Korošec’s relations to
Yugoslavia, although he constantly emphasized his Yugoslav allegiance. The Slovene Liberals
spread rumours about his reputed counter State and separatist aims. Accusations in the king’s
court, where Yugoslav policies were made, were not taken seriously as in their eyes Korošec
was a loyal statesman.
At the beginning of the Second World War important changes were brought about on a
European and Yugoslav level, which in Korošec’s relation to the state judicial situation of
Slovenia also brought new challenges. The signing of the Cvetković-Maček agreement took
place. The creation of the territorial ban’s region of Croatia was a hard blow to Korošec’s policy,
and Korošec was pushed to the edge of political decision-making in Yugoslavia. Due to this
Korošec’s policy only set moderate national goals: to keep Yugoslavia out of military conflict
and to tightly enclose the country, owing to international political reasons he even provisionally
dropped demands for Slovenia’s autonomy.
With the downfall of the Versailles Order there appeared also questions regarding the future
fate of Yugoslavia. Korošec no longer believed in its survival. He adjusted to the new political
Nazi regime in which he saw the only solution for Slovenia; once again he tried to rise to the
top of Yugoslav politics. He tried to ensure autonomy for Slovenia, according to the Slovak
example, in the case that Yugoslavia collapsed. The Slovak variant was not the only solution
for Slovenia, as Korošec also spoke in favour of the English plan, according to which Slovenia
would be an independent country in the hinterland of Trieste under British protection. The
possibility was foreseen that if the allies won and Europe was newly reorganised the Danubian
federation would be revived. The mentioned plans were in Korošec’s eyes emergency solutions
for Slovenia if Yugoslavia should collapse. However, Korošec was convinced that Yugoslavia
was the best solution for the Slovenes.
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Avtor v uvodnem delu razprave na kratko predstavi slovensko politično emigracijo, in sicer
izpostavi njeno politično in kulturno dejavnost. V nadaljevanju s pomočjo literature in
predvsem časopisnih virov prikazuje emigrantska praznovanja in proslave, ki so praviloma
obeleževale obletnice dogodkov in osebnosti iz predvojne Slovenije oziroma Jugoslavije
– med osebnostmi je bil najbolj spoštovan Anton Korošec.
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114–121
The author has in his introductory part of the debate briefly presented Slovene political emigration, and moreover pointed out its political and cultural activities. Further on with the
help of the literature and especially newspaper sources he presents the emigrant celebrations
and commemorations, which as a rule marked the anniversaries of events and personalities
from the period pre-war Slovenia or Yugoslavia respectively – among the personages Anton
Korošec was most respected.

Konec druge svetovne vojne je Slovenijo zapustil velik del predvojne politične
elite, predvsem iz katoliškega tabora. Največja slovenska stranka se je že na začetku vojne znebila prevzetega ali celo vsiljenega imena Jugoslovanska radikalna
zajednica ter je vsa naslednja desetletja tudi v emigraciji nastopala kot Slovenska
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ljudska stranka, in sicer članica emigrantske krščansko-demokratske internacionale, tj. v Krščanske demokratične zveze za Srednjo Evropo;1 zastopal jo je Miha
Krek. Stranka je v begunstvu formalno delovala do začetka 90-ih let, ko so se v
domovini posrečeno združile nove stranke krščanske oziroma ljudske usmeritve.
Krek je bil vse do smrti leta 1969 predsednik stranke in predsednik Narodnega
odbora, tj. begunske vlade, v kateri so nekaj predstavnikov imeli tudi liberalci
(Slovenska demokratska stranka), medtem ko je socialistični tabor predstavljal
samo Celestin Jelenc. Po Kreku, ki je bival v Združenih državah Amerike, se je
vodstvo emigracije preneslo v argentinski Buenos Aires, kjer je do 1984 oba omenjena položaja združeval Miloš Stare, nato pa je vodstvo Narodnega odbora do
njegove razpustitve prevzel Rudolf Smersu, stranko pa je vodil Marko Kremžar.
Od konca 40-ih let, ko se je kakih 6000 slovenskih beguncev iz avstrijskih in
italijanskih taborišč naselilo v Argentini, je bil Buenos Aires kulturno, politično
in versko središče slovenske politične emigracije. Šlo je za množično, strnjeno in
hkratno naselitve, predvsem pa se je tam naselilo nadpovprečno veliko političnih, gospodarskih, kulturnih in verskih delavcev, ki so dolgoročno organizirali
življenje Slovencev. Sledil je kulturni razcvet – ustanavljanje in delovanje društev,
šol, izhajanje periodičnih glasil ter izdajanje umetnostnih in strokovnih knjig.2
V Severni Ameriki in še posebej na drugih celinah so bili emigranti naseljeni
bolj razpršeno, z nepopolnimi družinami ter z manjšim številom predvojnih
voditeljev. V ZDA so novi emigranti prevzeli (tedaj še) dnevnik Ameriška domovina, ki so ga pred tem izdajali stari izseljenci; v Chicagu in Torontu pa so
bivši člani društva Straža, ki so se organizirali v Slovenskem državnem gibanju,
izdajali politično mesečno glasilo s pomenljivim naslovom Slovenska država.3
V Buenos Airesu je seveda izhajalo več glasil, med njimi npr. zanimiv tednik
Svobodna Slovenija, ki je začel ilegalno izhajati jeseni leta 1941 v Ljubljani in
izhaja še danes.
Emigrantska skupnost ni bila močna. V njej je prevladovala bivša SLS-elita
srednjega položaja, ki je v 20-ih in 30-ih letih živela in delovala v senci avtoritativnega Antona Korošca, zato je Koroščev duh še dolgo obvladoval emigrantsko
politično sceno. Šlo je za virtualno politično življenje, v katerem so nastopali
politični voditelji in stranke, imeli so celo volitve, predvsem pa politični tisk
ter zborovanja in druge manifestacije. Volivci so se združevali po t. i. personalnem načelu, saj niso imeli svojega (slovenskega) ozemlja in države, čeprav si je
1
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emigrantska elita prizadevala govoriti in nastopati v imenu slovenskega naroda
– tej skušnjavi je pogosto podlegala z razlago, da v domovini vlada diktatura in
da narod ne more svobodno izražati svoje volje. Vsebinsko je v ta okvir spadalo
stalno podoživljanje preteklih političnih bojev in spominjanje na zgodovinsko
prelomnico, predvsem pa analiza oz. včasih kar bolestno iskanje vzrokov za
razvoj dogodkov, ki so v domovini Sloveniji ustoličili komunistično revolucijo
in njihovo emigracijo. Emigrantski voditelji vzrokov za tak razvoj (razen izjemoma) niso iskali v morebitnih političnih napakah SLS-a ali Korošca, temveč
predvsem v zunanjih, objektivnih okoliščinah. Razmišljali so npr., kako bi se
razvijali dogodki v Sloveniji med drugo svetovno vojno, če Korošec ne bi umrl
že decembra 1940. Ciril Žebot je priznaval, da gre le za prazna ugibanja, kljub
temu pa se je spraševal, ali bi Korošec še pred aprilom 1941 onesposobil »peščico podtalnega komunističnega vodstva« in ali bi morda odkril in onemogočil
nameravani marčni puč. Zanimalo ga je, ali bi se Korošec (podobno kot Maček
v Zagreb) umaknil v Ljubljano ali pa bi morda omogočil urejen umik boljše
vlade v begunstvo in bi se tudi sam znašel v emigraciji. Ali bi to vplivalo na
drugačen razvoj odporniškega gibanja v domovini in bi morda celo preprečilo,
da bi zavezniki priznali Tita? Pravih odgovorov taka razmišljanja seveda niso
prinesla, so pa pokazala, da je bil Korošec za velik del slovenske politične elite,
ki se je naselila v emigraciji, »neke vrste poosebljena slovenska politična zavest,
modrost, spretnost, vztrajnost, uspeh«. Žebot je zato bil prepričan, da bi »v teh
važnih, čeprav morda šele daljnjih pripravah na svobodo Slovenci potrebovali
zanesljivo politično roko kot jo je imel dr. Korošec. Toda drugega Korošca ni
videti na obzorju«.4 Podobno je konec 80-ih let razmišljal tudi Ludovik Puš, ki
je zapisal, da »Slovenci danes nimamo politika Koroščevega kova, ki bi krotil
Srbe«.5 Pri tem pa je bilo tako za Puša kot druge slovenske emigrante jasno, da
glavne korenine zla v Karadjordjevičevski Jugoslaviji poganjajo iz »ujedinjenja« 1.
decembra 1918; to se je zgodilo brez garancij za Slovence, v centralističnem duhu
in brez Korošca ali celo proti njegovim načrtom. Begunski SLS je dolgo vztrajal
pri ohranitvi Jugoslavije in se je le postopoma približevala stražarskim idejam o
večji ali celo popolni slovenski samostojnosti. Idejo o samostojni Sloveniji je v
emigraciji začela zagovarjati le nekaj let pred slovensko osamosvojitvijo, in sicer z
jasno izraženo mislijo, da bo o tem moral odločati slovenski narod v domovini.6
Za emigracijo je bilo povsem razumljivo, da komunizem ne bo preživel.
Emigracija se je potrjevala tudi s praznovanji in proslavami tistih dogodkov
in osebnosti iz preteklosti, ki so določale njihov vrednostni sistem in politično
ter kulturno življenje. Najbolj jo je zaznamovala in »zadolžila« tragična usoda
domobrancev maja in junija 1945, oz. t. i. vetrinjska tragedija, ki so ji namenjali
4
5
6

Ciril Žebot, Dr. Anton Korošec (Ob štirinajsti obletnici smrti). Slovenska država, 4, 20. 12.
1954, št. 12, 3.
Ludovik Puš, Korenine zla. Svobodna Slovenija, 42, 17. 8. 1989, št. 32, 1.
Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja
Republike Slovenije, 2, Ljubljana 2005, 1355–1358.
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največ spominskih prireditev, organizacijske in čustvene energije.7 Sicer pa je bil
za slovenske begunce največji dogodek v preteklosti 29. oktober 1918 – imenovali so ga dan svobode ali osvoboditve, kasneje kar »slovenski narodni praznik
in dan slovenske zastave«,8 in ga slavnostno praznovali vsako leto v obliki akademije, govorov, petja, slavnostne večerje ipd. Praznovali pa so tudi Majniško
deklaracijo, predvsem okrogle obletnice.9 V obeh primerih so slavnostni govorniki ter pisci člankov izpostavljali Koroščev pomen in poudarjali usodnost
oktobrskega dogodkov leta 1918. Toda razmere, predvsem tiste v domovini,
so se začele spreminjati in tako je Julij Savelli, govornik na proslavi leta 1990,
že napovedal, da so »na poti k novemu narodnemu prazniku«; nakazal je, da
bodo postali datumi oziroma dogodki, povezani s slovenskim osamosvajanjem,
pomembnejši od dotedanjega 29. oktobra.10 Naslednje leto je Marjan Loboda,
predsednik pripravljalnega odbora za proslavo slovenskega narodnega praznika
29. oktobra in dneva slovenske zastave, dokončno povedal, da »ta mejnik sedaj
ostaja za nami«!11 V naslednjih letih emigracija v ta namen ni več prirejala proslav; organizirala je le še t. i. slovenski dan, s katerim je obeleževala obletnice
ustanovitve raznih društev in domov – 29. oktober in Korošec pa se skorajda
nista več omenjala.12
Vélika osebnost Antona Korošca je zahtevala, da se ga proslavlja tudi samostojno, neodvisno od že omenjenega narodnega praznika. Spominjali so se
predvsem njegove smrti. Zanimivo pa je, da so se izseljenci leta 1962 spomnili
celo tridesetletnice praznovanja Koroščeve šestdesetletnice leta 1932, ko je šlo
je, tudi po pisanju emigrantskih časopisov, za veliko manifestacijo slovenskega
duha v času kraljeve diktature – povsod so goreli kresovi, na višku proslave v
ljubljanskem Unionu pa so Korošca ovili v (prepovedano) slovensko zastavo!13
Emigracija je proslavila tudi Koroščevo stoletnico rojstva leta 1972,14 največ
pozornosti pa so kljub vsemu posvečali obletnicam njegove smrti. Sprva so vsako leto v začetku ali sredi decembra v časopisih izhajali spominski članki, ob
okroglih obletnicah seveda več in bolj obširno. Spominska in analitična besedila
je objavljal tudi Zbornik-Koledar Svobodne Slovenije (od leta 1963 imenovan
7
8

9
10
11
12
13
14

Vetrinjska tragedija, Cleveland 1960. Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo 1943–1945:
ustanovitev, organizacija, idejno ozadje, Ljubljana 2003, 489–526.
Veličastna proslava slovenskega narodnega praznika in dneva slovenske zastave. Svobodna
Slovenija, 29, 4. 11. 1976, št. 44, 1. L. P., Pred 60 leti priborjena svoboda. Svobodna Slovenija, 31, 26. 10. 1978, št. 43, 1–2.
Ob 60-letnici Majniške deklaracije. Svobodna Slovenija, 30, 26. 5. 1977, št. 21, str. 1.
Na poti k novemu narodnemu prazniku. Ob 50-letnici smrti dr. Korošca, Svobodna Slovenija, 43, 8. 11. 1990, št. 44, 1–2.
Marjan Loboda, Ob 29. oktobru. Svobodna Slovenija, 44, 24. 10. 1991, št. 41, str. 1.
Edinost, sreča, sprava. 45. slovenski dan – 33. pristavski dan. Svobodna Slovenija, 53, 2. 11.
2000, št. 41, 4–5.
Joško Krošelj, Ob 30-letnici lepega slovenskega slavja. Svobodna Slovenija, 15, 19. 4. 1962,
št. 16, 3.
M. S., Ob stoletnici. Svobodna Slovenija, 25, 18. 5. 1972, št. 20, 1.
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Zbornik Svobodne Slovenije15), in sicer so izstopala predvsem leta 1961, 1966
ter 1971/1972. Zadnjič se je emigracija v Argentini spomnila Koroščeve smrti
leta 1990, ob petdesetletnici, največja proslava pa je bila gotovo leta 1960, ob
dvajsetletnici njegove smrti. V Svobodni Sloveniji je tedaj izšlo kar šest obširnih člankov, Ameriška domovina pa je objavila pismo takrat že pokojnega škofa
Gregorija Rožmana izpred petih let. Emigranti so Koroščevo življenje in delo
predstavili tudi argentinski javnosti, saj mu je buenosaireški radio posvetil posebno oddajo.16 Proslave so potekale povsod po Ameriki. V ZDA je bila proslava
v Clevelandu, slavnostni govornik pa je bil predsednik Narodnega odbora Miha
Krek. V Argentini so proslavljali v desetih krajih: dve proslavi sta bili v Buenos
Airesu, poleg tega pa še v Ramos Mejiji, San Justu, Moronu, Castelarju, San
Martinu, Carapachayu, Miramarju ter tudi pod Andi v mestu Mendoza. Na
tej proslavi je med drugim nastopil dijak Andrej Bajuk, ki je deklamiral pesem
Otona Župančiča Kovaška.17 Retorično se seveda lahko vprašamo, koliko je bilo
tedaj proslav v Koroščev spomin v domovini.
Ob obletnicah Koroščeve smrti je šlo večinoma za spominska besedila, in
sicer so bili taki prispevki Ivana Ahčina, Mihe Kreka, Pava Grubišića, Marka
Kranjca, Jožeta Košička, Vekoslava Kisovca, Marijana Marolta, Rudolfa Smersuja, Jureta Koceja, predvsem pa tesnega Koroščevega sodelavca in prijatelja Jožka
Krošlja. Krošelj je bil od leta 1928 Koroščev osebni tajnik, leta 1932 pa je prevzel
še mesto beograjskega urednika Slovenca, tako da je predstavljal pomembno
slovensko postojanko v Beogradu, predvsem pa je bil zelo dobro informiran.18
Veliko je pisal o Korošcu tudi bivši urednik Slovenca Ivan Ahčin, kar je razumljivo, saj je tik pred začetkom druge svetovne vojne v Sloveniji dokončal obširne
spomine na svojega političnega voditelja. Razvoj dogodkov med in ob koncu
vojne je povzročil, da je njegovo pisanje ostalo v Ljubljani in se je zdelo, da je
za emigrante in Ahčina izgubljeno ali celo uničeno. Po šestdesetih letih pa se
je pokazalo, da to ne drži – spomini so bili tudi objavljeni, za kar sta poskrbela
zgodovinarja Ervin Dolenc in Bojan Godeša.19 Obstajajo pa tudi daljša besedila
in knjige, v katerih avtorji natančno in analitično spremljajo Koroščevo življenje
in delo. Gre npr. za tri knjige Rude Jurčeca Skozi luči in sence avtorja,20 ali pa
15

16
17
18
19
20

Besedila, posvečena Antonu Korošcu v tej publikaciji, ki je izhajala do leta 1975, je analiziral
že Ervin Dolenc v knjigi Izgubljeni spomin Antona Korošca. Iz zapuščine Ivana Ahčina. Ljubljana 1999, 30–34. Ahčinove spomine na Korošca je pripravil za objavo skupaj z Bojanom
Godešo. Nekatera od teh besedil pa je omenil oziroma uporabil tudi del sodelujočih zgodovinarjev na simpoziju o življenju in delu dr. Antona Korošca v Mariboru 13. decembra 1990.
Referati z omenjenega simpozija so objavljeni v Prispevki za novejšo zgodovino, 31, 1991, št.
1.
Počastitev Dr. Korošca v buenosaireškem radiu, Svobodna Slovenija 12, 29. 12. 1960, št. 52,
2.
Slovenci pod Andi spominu Dr. Korošca, Svobodna Slovenija, 12, 22. 12. 1960, št. 51, 6.
Jožko Krošelj umrl, Svobodna Slovenija, 21, 6. 11. 1969, št. 45, 1–2.
Glej opombo 15! Ruda Jurčec, Skozi luči in sence (1914–1958). Tretji del, Buenos Aires 1969,
299.
Ruda Jurčec, Skozi luči in sence (1914–1958). Buenos Aires 1964–1969.
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za knjigo v dveh delih bivšega kranjskega dekana Matije Škerbca Pregled novodobnega slovenskega katoliškega gibanja, v kateri je Korošcu posvečeno posebno
poglavje z izrazito kritičnimi in celo obtožujočimi poudarki;21 Tine Debeljak je
afirmativno izpostavil Koroščevo vlogo pred in med prvo svetovno vojno v knjižici Pot k prvi slovenski vladi.22 Omeniti je potrebno še nekatere druge avtorje,
ki so (v tudi nam iz časov socialistične Jugoslavije znanem načinu) prikazovali
in opisovali Koroščeve dejavnosti, predvsem pa njegove zasluge za posamezna
področja družbe ter njegovo odličnost, dobrotljivost in skromnost. Tako so o
Korošcu pisali Stanko Majcen, Tine Debeljak, Marijan Marolt, Rudolf Hanželič, Miha Krek, Ivan Ahčin ter Jožko Krošelj.23 O »lukavosti katoličkog popa«
v teh člankih seveda ni bilo govora, čeprav je tudi emigrantski tisk razmišljal o
Koroščevi odgovornosti za prehitro združitev s Srbijo leta 1918, o njegovi vlogi
pri atentatu na Radića in tudi o (ne)skrivnostih glede njegove smrti. Govorice,
da je bil zastrupljen (o tem je bilo govora tudi v emigraciji), so ljudje, ki so Korošca dobro poznali, odločno zanikali.24 Kadar in če so hrvaški emigrantski pisci
preveč odkrito namigovali na morebitno Koroščevo vlogo pri smrti Stjepana
Radića, je prihajalo tudi do ostrih polemike. Govorice o tem je v emigraciji razširil hrvaški politik Ivo Pernar.25 Slovenska stran je ob tem rada navajala izjavo
Vladka Mačka ob Koroščevem pogrebu v Ljubljani (kot tudi odlomek iz njegove
knjige spominov In the Struggle for Freedom): Korošec je Mačku zelo logično
in pragmatično obrazložil, da je izhodiščni položaj obeh narodov v Jugoslaviji
bistveno različen, predvsem pa, da so Slovenci z Jugoslavijo veliko pridobili in
da je zato logično, da mora biti taktika slovenske politike drugačna od hrvaške;
zato je slovenski odnos do Beograda drugačen od hrvaškega.26 Do polemik je
redko prihajalo tudi med posameznimi slovenskimi emigrantskimi listi. Jožko
21

Matija Škerbec, Pregled novodobnega slovenskega katoliškega gibanja. II. del, Cleveland 1957,
114–131.
22
Tine Debeljak, Pot k prvi slovenski vladi. Svobodni pogledi na slovensko preteklost, sedanjost
in prihodnost 2, Buenos Aires 1968.
23
Tine Debeljak, Dr. Korošec – kulturni delavec. Svobodna Slovenija, 12, 22. 12. 1960, št. 51,
2. Marijan Marolt, Dr. Anton Korošec in kultura, Zbornik Svobodne Slovenije 1966, Buenos
Aires 1966, 215–222. Rudolf Hanželič, O dr. Antonu Korošcu, Zbornik Svobodne Slovenije
1971–1972, Buenos Aires 1972, 295–302. Ivan Ahčin, Dr. A. Korošec in slovensko gospodarstvo, Svobodna Slovenija, 12, 22. 12. 1960, št. 51, 3. Jožko Krošelj, Dr. Anton Korošec v
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Miha Krek, Vzor javnega delavca, Svobodna Slovenija, 2, 14. 12. 1950, št. 50, 3.
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Jure Koce, O smrti dr. Korošca, Svobodna Slovenija, 41, 26. 5. 1988, št. 19, 1. Jakob Kolarič,
Škof Rožman. Duhovna podoba velike osebnosti na prelomnici časa. III. del, Celovec 1977,
719.
25
Peter Turk, Atentat na Štefana Radića, Svobodna Slovenija, 20, 1. 8. 1968, št. 31, 3–4. Srečko
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Slovenska država, 25, junij–julij 1974, št. 6–7, 2.
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Krošelj je dvakrat polemiziral s pisanjem torontske Slovenske države. Prvič leta
1962, ko je Rudolf Čuješ zapisal, da je Korošec grozil kralju Aleksandru rekoč,
da je sicer pomagal vzpostaviti Jugoslavijo, lahko pa postane tudi njen rušitelj;
kasneje naj bi celo trdil, da si želi nove vojne, »da bi imel priliko organizirati za
Slovence drugačno obliko državnega življenja«!27 Drugo polemiko je spodbudil
članek Dve zanimivi pričevanji: zamisel dr. Korošca o bodočnosti Slovencev, ki je
izšel 1. 10. 1964 v Slovenski državi. V njem je anonimni avtor poudarjal tesne
Koroščeve stike s Stražarji in nakazoval, da se je Korošec vse bolj nagibal k ideji
samostojne Slovenije; anonimni pisec je to povezoval z namigovanjem, da sta
Korošec škof Jeglič leta 1937 na srečanju v Stični obžalovala svojo politiko in
odločitev iz leta 1917. Krošelj je vse to zavrnil, napisal pa je tudi, kako je do take
razlage sploh lahko prišlo. O Koroščevem obisku v Stični je namreč najprej pisal celovški Naš tednik-Kronika, za njim pa je to pod senzacionalnim naslovom
o že omenjenem obžalovanju povzel dunajski list Donauraum. Po Krošljevem
pričevanju naj bi tedaj Korošec Jegliču izjavil le, da »jaz si pa želim samo to, da
bi za naš narod še drugače poskrbel«. Omenjena avstrijska lista, za njima tudi
še Slovenska država, pa so to razlagali, kot da je Korošec »utegnil imeti v mislih
slovensko državo«.28
O Korošcu je pisala in razmišljala tudi t. i. notranja emigracija, saj so v Sloveniji živeli tudi ljudje, ki se niso strinjali s takratnim političnim sistemom. O
nekdanjem najpomembnejšem slovenskem politiku Antonu Korošcu seveda niso
mogli objavljati doma, ampak so to poskušali v tujini. Tak zapis je bil objavljen
v Buenos Airesu – pod psevdonimom Jurij Biserjan (!) je leta 1966 izšel članek
Dr. Anton Korošec, njegov lik mora biti živ med nami in zanamci.29 Pisatelj Stanko
Majcen, visok državni uradnik v kraljevski Jugoslaviji, je v tržaški reviji Most
leta 1971 objavil obširno besedilo z naslovom Moji spomini na Antona Korošca, v
katerem prikazuje Korošca tudi z osebne in človeške ter celo humorne plati.30 Res
pa je, da so ti spomini izšli po Majcnovi smrti (napisal jih je leta 1963, umrl pa
je februarja 1970) – omenjeni reviji je besedilo poslala Marja Borštnik, skrbnica
Majcnove zapuščine.31 Sodnik Franc Miklavčič je leta 1986 na srečanju v Dragi
na Tržaškem v predavanju Slovenska cerkev med Bogom in cesarjem izpostavil Koroščevo vlogo v predvojnem političnem življenju ter je njegovo politiko označil za
oportunistično in ne za pragmatistično – ker je bila na srečanjih v Dragi prisotna
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Rudolf Čuješ, »Pot našega naroda se šele začenja, ne v zaton, temveč v življenje, z vero v
Boga in samega sebe«, Slovenska država, 12, 1. 12. 1960, št. 12, 3. Jožko Krošelj, Trditve
brez osnove in dokazov, Svobodna Slovenija, 14, 11. 1. 1962, št. 2, 2.
Jožko Krošelj, Potvarjanje resnice, Svobodna Slovenija, 17, 4. 2. 1965, št. 5, 1–3.
Jurij Biserjan, Dr. Anton Korošec, njegov lik mora biti živ med nami in zanamci, Zbornik
Svobodne Slovenije 1966, Buenos Aires 1966, 177–180.
Stanko Majcen, Moji spomini na Antona Korošca, Most, 8, 1971, št. 29–30, 2–18.
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Filipič, ki je tudi navedel, da se hranijo v rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne
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zelo pluralna publika, se je Miklavčič v razpravi moral soočiti z več kritičnimi
in tudi utemeljenimi ugovori.32
Vmesno stopnjo med pogledi in pisanjem o Korošcu (pisanje politične emigracije in neovirano, sproščeno pisanje v samostojni Sloveniji) najdemo v besedilih, ki so jih napisali politični emigranti, a so bila objavljena v Sloveniji. Gre
za Cirila Žebota in njegovo knjigo spominov Neminljiva Slovenija, v kateri je ob
Lambertu Ehrlichu največkrat omenjan prav Anton Korošec; knjiga je posvečena
Žebotovemu idejnemu vzorniku Lambertu Ehrlichu, očetu Franju Žebotu in na
prvem mestu prav Antonu Korošcu.33 V 90-ih letih je v Ljubljani po več neuspešnih poskusih v begunstvu izšla tudi knjiga spominov Stanka Kocipra Kar sem
živel.34 Avtor na prvih straneh opisuje svoje mladostno sodelovanje s Korošcem
in ga označuje za »največjo politično avtoriteto, kar smo jih Slovenci imeli«, predvsem pa predstavlja svoje udarne govorniške nastope na taborih in shodih JRZ-ja
v ormoškem in ptujskem okraju. Na njih je razvijal svoje retorične sposobnosti,
ki jih je kasneje, v letih 1943–1945 uspešno uporabljal na protikomunističnih
zborovanjih v Ljubljani in okolici.

The Views and Memories of Korošec during
the Postwar Slovene Political Emigration
Abstract
After the end of the Second World War due to known reasons a large part of the Slovene People’s Party emigrated or stayed, and besides them also a smaller part of the pre-war politicians
from the liberal camp. Regarding the fact the Slovene People’s Party abroad was led by Miha
Krek, Miloš Stare and Marko Kremžar, it is clear that the personality of Anton Korošec has
for decades morally mastered the emigration scene. Korošec became a symbol of the former
magnitude of this political party and at the same time the reference point for all turning points
and fatal events in Slovene history in the first half of the 20th Century (with exception of the
Second World War). These events were The May declaration and the separation from the
Austrian-Hungarian monarchy, the formation of Yugoslavia, Aleksander’s dictatorship and the
role of Korošec, the Slovene punctation and also the death of Korošec. Right up until Slovenia’s
independence emigrants celebrated 29th October /November as an important national holiday
– and here the role of Korošec stands out.
At different anniversaries, especially that of Korošec’s death, in the milieu of these emigrants
along with speeches at commemorations it is necessary to also mention the numerous articles
and also extensive debates that besides belletrists brought back to the fatherland a great deal
of previously unknown data. Emigrational writers in the main did not archive material or
other documentation and therefore it is comprehensible that a lot of their articles were based
memories, moreover there were also controversial texts. Besides Miha Krek the memories of
Korošec’s former collaborator Joško Krošelj are also important.
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Miroslav Stiplovšek: Anton Korošec in prizadevanja Slovenske ljudske stranke za uresničenje narodne avtonomije. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006),

2–3, str. 122–137
Slovenska ljudska stranka je kot vladna stranka (s pomočjo samouprav ljubljanske in mariborske oblasti 1927–1929 ter banske uprave in banskega sveta Dravske banovine 1935–
1941) uresničila nekatere ideje slovenske avtonomije. SLS je s pragmatično politiko dosegel
gospodarsko-socialni in prosvetno-kulturni napredek Slovenije ter uveljavil svojo oblastno
prevlado v njej, pri tem pa je imel pomembno vlogo strankin voditelj Anton Korošec, ki
je bil vpliven minister v jugoslovanski vladi.
UDC 329.3:282(497.4)''1927/1941'':929 Korošec A.

Miroslav Stiplovšek: Korošec and the Endeavours of the Slovene People’s Party for
the Realisation of National Autonomy. Review for History and Ethnography, Maribor

77=42(2006), 2–3, pp. 122–137
The Slovene People’s Party as the governing party (with the help of the self-governing
authorities in Ljubljana and Maribor between 1927–1929 and the ban’s administration
and ban’s council of the Drava ban’s territorial region between 1935–1941) realized some
Slovene autonomy ideas. The Slovene People’s Party with its pragmatic policy attained economic-social and educational-cultural progress in Slovenia, and it also brought into force its
authoritative dominance. The party’s leader Anton Korošec, who was an influential minister
in the Yugoslav government, played an important role in these achievements.

* Dr. Miroslav Stiplovšek, zaslužni redni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, SI – 1230 Domžale, Vodopivčeva ulica 8.

Miroslav Stiplovšek, Anton Korošec in prizadevanja Slovenske ljudske stranke za …

123

Ob vstopu v jugoslovansko državo je bilo eno temeljnih pričakovanj in hotenj
Slovencev, da bodo čimbolj samostojno odločali o svoji narodni usodi in prek
svojih oblastnih teles v čim večji meri sami skrbeli za gospodarsko-socialni in
prosvetno-kulturni napredek Slovenije, kar jim je z delovanjem Narodne vlade
za Slovenijo v kratkem obdobju obstoja Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (29.
10.–1. 12. 1918) v velikem obsegu tudi uspelo.1 Med vsemi tremi tradicionalnimi političnimi tabori so bile v času prve Jugoslavije te zahteve v programskem in
akcijskem pogledu še najbolj osredotočene v političnem delovanju katoliške Slovenske ljudske stranke (SLS), tudi pri njej z različno intenzivnostjo in oblikami
v posameznih obdobjih, medtem ko se je liberalni tabor opredelil za nacionalni
unitarizem in državni centralizem, podobno pa so se glede državne ureditve
opredelili tudi socialistični politični subjekti, medtem ko je komunistična stranka postopoma spremenila prvotno napačno stališče do nacionalnega vprašanja.
Prav avtonomistično-federalistična prizadevanja SLS-a so pomembno vplivala
na opredelitev slovenskih volivcev, da so ji na parlamentarnih volitvah izkazali
največje zaupanje in jo s tem zadolžili, da tudi v praksi udejanja čim več vidikov
avtonomije Slovenije. SLS je svoje poglede na državnopravni položaj Slovenije
oblikovala v več programih, med katerimi so bili najbolj temeljito in radikalno obdelani v ustavnem načrtu Jugoslovanskega kluba poslancev SLS februarja
1921, v programu Kaj hočemo za parlamentarne volitve leta 1923 in v Slovenski
deklaraciji 1932/33.2 Nekatere vidike avtonomije je SLS po sprejetju Vidovdanske ustave leta 1921 uspel uresničiti v času delovanja samouprav ljubljanske in
mariborske oblasti 1927–1929 ter v drugi polovici tridesetih let v okviru banske
uprave in banskega sveta Dravske banovine.
Že v času državnopravnega provizorija do sprejetja prve jugoslovanske ustave
se je pokazalo, da sta dve najmočnejši stranki v državi, Narodna radikalna stranka (NRS) in Demokratska stranka, odločeni uresničiti unitarizem in centralizem. Kot podpredsednik prve jugoslovanske vlade in nato še kot resorni minister
je Korošec uvidel, da v Beogradu ne more poudarjati avtonomističnega programa
in da SLS lahko ostane vladna stranka le »z očitnim taktiziranjem«, oziroma
prilagajanjem visoki jugoslovanski politiki, kar ji bo omogočilo v Sloveniji vodenje Deželne vlade za Slovenijo in uresničevati vsaj nekatere vidike avtonomije.
Takšno dvojno politiko, avtonomistično opredelitev v Sloveniji in sodelovanje v
unitaristično-centralistični vladi v Beogradu, je SLS vodil do volitev v ustavodajno skupščino, na katerih je bila le relativno najmočnejša stranka, po njih pa
je konec leta 1920 izstopil iz osrednje vlade in Deželne vlade za Slovenijo.3
1
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Začelo se je dolgotrajno obdobje načelnega opozicijskega delovanja. Po sprejetju Vidovdanske ustave 28. junija 1921 proti volji večine slovenskih, hrvaških
in črnogorskih poslancev, si je SLS skupaj z drugimi opozicijskimi avtonomističnimi strankami neuspešno prizadeval za revizijo njenih centralističnih določil.
Vodilne oblastne funkcije v jugoslovanski Sloveniji, razdeljeni v ljubljansko in
mariborsko oblast, je prevzel liberalni politični tabor, demokratska in kmetijska
stranka pa sta bili zastopani tudi v osrednji vladi. Liberalci so nasprotovali tudi
uresničenju skromne omilitve centralizma z ustavno določenimi oblastnimi samoupravami, ki naj bi pod nadzorom osrednjih oblasti skrbele za razvoj nekaterih
pomembnih gospodarsko-socialnih in prosvetno-kulturnih dejavnosti v tedanjih
največjih upravnih enotah. SLS je z radikalizacijo svojega avtonomističnega programa na parlamentarnih volitvah leta 1923 in 1925 dobil absolutno večino, toda
kot opozicijska stranka ni imela nobenih možnosti, da bi poskrbela za izboljšanje
položaja Slovenije, ki se je v obdobju liberalne vladavine poslabševal.
Po vsestranski analizi položaja Slovenije in dotedanje politike SLS-a se je
njeno vodstvo jeseni 1926 odločilo, da si bo svoje programske cilje, posebej
avtonomistične, stranka prizadevala v čim večji meri uresničiti z vstopom v osred
njo vlado. Pobudnik in utemeljitelj takšne velike spremembe v delovanju SLS-a
je bil njen načelnik Korošec, ki je dobro poznal stališča in odnose v najvišjih
politično-oblastnih krogih v Beogradu in v opozicijskem taboru. Na »prehod
od načelne v t. i. pragmatično politiko, iz opozicijskega v vladni položaj«4 je
vplivalo več dejavnikov, od ugotovitve, da za spremembo ustave zaradi moči
unitaristično-centralističnega tabora in tudi zaradi neenotnosti avtonomističnofederalističnih strank, ni mogoče zagotoviti potrebne kvalificirane tripetinske
večine,5 do prepričanja, da bo SLS kot vladna stranka lahko uspešno poskrbela
za izboljšanje gospodarskega položaja Slovenije in da bo mogoče tudi prek oblastnih samouprav uresničiti vsaj del avtonomizma, hkrati pa bo uveljavila svojo
oblastno dominacijo oziroma zadovoljila tudi svoje strankarske interese v obeh
slovenskih velikih upravnih enotah. Stranka se je torej odločila, da bo dolgotrajni
opozicijski položaj, ki »je okrepil SLS v Sloveniji, vendar pa na drugi strani precej
manj koristil celotnemu položaju Slovenije v novi državi«, predvsem možnostim
njenega gospodarsko-socialnega razvoja, zapustila in da bo poskušala čim več
svojih programskih ciljev uresničiti s pomočjo realnejših zaveznikov6 oziroma
»s taktičnim popuščanjem centralističnim silam«. To pomeni (z opustitvijo radikalnih avtonomističnih zahtev v Beogradu in z deklarativnim vztrajanjem pri
njih v Sloveniji) usmeritev v dvojno politiko, ki je bila tako v prvi kot v drugi
Jugoslaviji pogosto označena kot kapitulacija. Toda SLS je pri tej svoji odločitvi
»razumno upoštevala preprosto dejstvo, da tako široka avtonomija, kot jo je
4
5
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začrtal program stranke v jugoslovanski državnopolitični realnosti ni bila izved
ljiva«.7 Odločil se je za pot, da si bo prizadevala pristojnosti ustavno določenih
oblastnih samouprav čim bolj razširiti, kar je strankino glasilo Slovenec izrazilo
z geslom Po samoupravi k avtonomiji.8
Strankino vodstvo je pod Koroščevim predsedstvom na seji 10. oktobra 1926
sprejelo resolucijo, v kateri je ugotovilo, da mora glede na hudo poslabšanje
gospodarskih, finančnih in socialnih razmer v državi in posebej v Sloveniji,
postati njihovo reševanje težišče vladnega programa, in zato tudi sklenilo, da
daje svojemu poslanskemu klubu v Narodni skupščini »v taktičnem oziru proste
roke«.9 Ta odločitev je široko odmevala v jugoslovanskem časopisju, ostro pa jo
je napadel zlasti slovenski liberalni tisk. SLS-u je očital, da je z opredelitvijo za
vstop v vlado zatajil svoj avtonomistični program. SLS je na pogajanjih za vstop v
vlado zahteval združitev ljubljanske in mariborske oblasti, izvedbo volitev oblast
nih skupščin in vso oblast v Sloveniji, na drugi strani pa naj bi radikali od njega
zahtevali posebno priznanje Vidovdanske ustave, torej javno kapitulacijo,10 kar
pa so njeni voditelji odklonili.
Na vsa temeljna vprašanja, ki so bila povezana s spremembo strankine politike, in na liberalne napade je na strankinih zborovanjih in v časopisju odgovarjal
zlasti. Korošec. V razgovoru za hrvaške Novosti je poudaril, da revizija ustave, torej temeljni cilj dolgoletnih prizadevanj opozicijskih političnih strank, po
vstopu Hrvaške seljačke stranke (HSS) leta 1925 v vlado, »sedaj ni aktualna«.11
Izhodišče za strankino delovanje mora biti Vidovdanska ustava, kar pa ne pomeni, da stranka pristaja na centralizem. Na zboru zaupnikov 800 strankinih
organizacij 14. novembra 1926 v Celju je ponovno zavrnil vse napade strankinih
nasprotnikov, da gre za odstop od programa avtonomne Slovenije in dodal, da
SLS-a trenutno nihče ne vabi v vlado, zato tudi ne more biti govora o kakršnih
koli pogojih za vstop vanjo. Nato je poudaril, da nihče v stranki nima pravice
odstopiti od programa, ki ga je oblikovalo »naše ljudstvo«, se odreči slovenstvu,
slovenski samobitnosti in slovenskemu jeziku ter pravici »do široke samouprave
v naši Sloveniji«. Prav tako kot ni mogoče opustiti zahteve po avtonomiji, je
nespremenljiv tudi versko-moralni temelj SLS-a. Korošec je zavrnil očitke, da
je stranka protidržavna, saj se njena načela in delovanje »ni nikjer in nikdar
obračala proti državi in noče ogrožati načela edinstvene države«. Natančno je
utemeljil, zakaj mora SLS vstopiti v vlado. Ugotovil je, da je bila dosedanja režimska politika protislovenska, da je to izžemalo Slovenijo, ki je bila popolnoma
nesamostojna, iz centra pa ni prihajala vanjo »nobena ugodnost«. Beograd je poskušal v vlado vedno pridobiti tudi strankarski privesek iz Slovenije; predstavnik
7
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slovenskega naroda je SLS in če imajo Srbi in Hrvati pravico, da jih zastopata
v vladi največji stranki, NRS in HSS, potem mora to veljati tudi za Slovence.
Glede na to SLS ne le želi, ampak hoče in zahteva, da pride v vlado ter po svojih
močeh in v sodelovanju s Srbi in Hrvati pomaga ozdravitvi državo in odpraviti
gospodarsko krizo. Voditelj SLS-a je poudaril, da pri tem ne more biti »barantanja«, nato pa je dodal:
»Čisto nekaj drugega pa je način in taktika, kako priti do ustvarjanja idealnega in nedotakljivega programa. V načinu, taktiki, tu je mogoče z nami razgovarjati, tu smo gibki, tu se znamo prilagoditi vsakemu položaju.«
SLS se tudi ne bo zgledoval pri dosedanjih slovenskih partnerjih v vladnih
koalicijah, ki so se zadovoljevali z ministrskimi sedeži in drobtinicami, temveč si
bo prizadeval izboljšati položaj Slovenije. Po njegovem mnenju je zadnji čas, da
se Beograd, ki »tretjega naroda, na katerem je zgrajena naša država, noče pustiti
k soodločanju o njeni usodi«, spametuje. Zaupniki so »z nepopisnim navdušenjem« ponovno izvolili Korošca za načelnika stranke, za prvega podnačelnika
pa Marka Natlačna,12 ki je kasneje prevzel tudi najpomembnejše naloge pri
uresničevanju oblastne samouprave v Sloveniji.
Vodilna stranka liberalnega tabora Samostojna demokratska stranka (SDS) je
stališča celjskega zborovanja komentirala z ugotovitvijo, da je z njimi SLS »izkopala iz groba Šukljetovo politično elastiko« ter na ta način pokazala napačnost
svoje dosedanje politike.13 Za SLS pa je bilo pomembno pisanje beograjskega
Radikala, ki je Slovencem priznaval pravico, da jih v vladi zastopa stranka, ki so
ji na volitvah izkazali svoje zaupanje.14 SLS je na celjskem zborovanju ponovno
poudaril zvestobo strankinemu avtonomističnemu programu, ni pa zavrnil pripravljenosti »na popuščanje in kompromise« centralističnim silam v t. i. visoki
politiki v Beogradu.15
Razpis volitev v oblastne skupščine s kraljevim ukazom 20. novembra 1926
je bil posledica različnih strankarskih političnih računov in vladnega spoznanja,
da bi lahko oblastne samouprave finančno razbremenile osrednji proračun pri
reševanju številnih pokrajinskih zadev, ki jih tudi ni mogoče uspešno centralistično urejati.16 Predvolilno kampanjo, s katero so si politične stranke prizadevale doseči vpliv v oblastnih skupščinah in njihovih izvršnih organih – oblastnih
odborih, je najbolj temeljito vodil SLS. Velik pomen, ki so ga te volitve imele za
izkazovanje moči SLS-a, se je pokazal tudi s tem, da je na shodih v vseh velikih
slovenskih mestih strankino politiko v oblastnih samoupravah in v odnosih z
12
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osrednjimi oblastmi pojasnjeval Korošec. Priprave na oblastne volitve so se začele med vladno krizo, v kateri je bil SLS ponovno izigran in izrinjen iz vlade.
Korošec je hudo razočaran poudaril, da sta predsednik vlade Nikola Uzunović in
njegov glavni koalicijski partner Stjepan Radić zahtevala od SLS-a, da se odpoved izhodiščem svojega programa, predvsem t. i. klerikalizmu in avtonomizmu.
Na prvo zahtevo je odgovoril naslednje:
»Mi sploh nismo ‘klerikalna’, marveč čisto politična stranka z najbolj naprednim socialnim in gospodarskim programom. Nas ne vodita niti Rim niti
episkopat, nego samo organizirana svobodna volja našega slovenskega naroda.«
Vsebino strankinega avtonomizma pa je razložil takole:
»To je želja celokupnega našega slovenskega naroda, da v širokih samoupravah
lahko razvijamo svojo kulturo, svoje gospodarstvo, da lahko organično dalje razvijamo svoj jezik, svoj napredek in svojo prosveto. To je okvir, v katerem edino
gledamo svojo bodočnost. To ni državno politično vprašanje, to ni rušenje in
slabljenje države, marveč vprašanje resnične demokracije, ki priznava in mora
priznati vsakemu narodu njegov svoboden razvoj in življenje.«
Poudaril je tudi, da priznavanje državne enotnosti ne pomeni odrekanja pravici do samostojnih pogledov, kako bi se država »idealno uredila«.17
Izjemno odmeven je bil Koroščev govor na velikem zborovanju na Vrhniki
2. januarja 1927, v katerem je podrobno prikazal aktualne politične cilje SLS-a.
Ponovno je spregovoril o obeh glavnih ovirah, ki preprečujeta vključitev SLS-a v
vlado. Glede t. i. klerikalizma ne bi smelo biti težav, saj je to motilo samo Radića,
težje pa je bilo vprašanje avtonomije, saj je predsednik vlade Uzunović zahteval
jasen odgovor. Korošec je pojasnil, da SLS razume avtonomijo kot:
»/… / široko samoupravo, z močnimi financami in z vsemi predpogoji, da
lahko kulturno, gospodarsko in socialno napredujemo. Mi nočemo z avtonomijo
slabiti države, niti rušiti državnega edinstva, ampak imeti toliko samoupravne
svobode in samostalnosti, da lahko v njej ohranimo in razvijamo svojo slovensko
individualnost.«
Vse to »prenapeti centralizem zadržuje na vseh koncih in krajih«. Boj za napredek Slovenije ni protidržavno dejanje:
»Mi hočemo, da vse stvari, za katere v Belgradu nimajo razumevanja tako
kakor mi, … da vse te stvari obravnavajo v naše deželnem zboru, ki naj o tem
sam sklepa.«
Ob tem SLS zavrača »šikanozno« kontrolo osrednjih oblasti v Beogradu, ki jo
določa sedanja zakonodaja o samoupravah. Korošec je nato predstavil in razložil
tudi druge zahteve svoje stranke, predvsem rešitev gospodarsko-socialne krize.
Glede noveliranja zakona o samoupravah so temeljne tri zahteve, ki jih je SLS postavil tudi na pogajanjih za vstop v vlado, in sicer razširitev pristojnosti oblastnih
skupščin, zagotovitev zadostnih financ in odprava nepotrebnega centralnega
nadzora. Korošec je poleg olajšanja davčnih bremen, ki so v Sloveniji največja,
17

Slovenec, št. 291, 22. 12. in št. 294, 28. 12. 1926; Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev
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na področju socialne politike zahteval še ukrepe za omilitev brezposelnosti in
za dosledno izvajanje zakonodaje za zaščito delavcev. S temi pogoji za temeljito
spremembo notranje politike SLS na pogajanjih ni uspel. Toda »mi moramo živeti v belgrajski hiši«, zato stranka ne odklanja novih pogajanj za vstop v vlado,
zaveda pa se, da je NRS neenoten in da v njem potekajo frakcijski boji. Na koncu
govora je Korošec ponovno odprl vprašanje oblastnih samouprav. Poudaril je,
da bodo oblastne skupščine lahko uspešno opravljale svoje naloge: »/… / šele po
tem, ko nam bodo dali v Belgradu nazaj davke, ki jih plačujemo. Ni mogoče
misliti, da bi na dosedanje davke dobili še nove deželne doklade. V tem smo si
edini prijatelji in neprijatelji.«
Pravilno je predvideval, da se bo v Beogradu potrebno spopasti za finančna
sredstva, zato oblastne skupščine v začetnih mesecih ne bodo mogle ustrezno
delovati. Delo, začeto v kranjskem deželnem zboru, pa se bo nadaljevalo le v
primeru, če bo SLS v oblastnih skupščinah dobil »sijajno večino«.18 Slovenec je v
komentarju tega govora poudaril, da je sedaj na vrsti Beograd – bodisi premier
Uzunović, bodisi nek drug politik. Zastavlja se vprašanje, ali sploh hoče kdo v
prestolnici upoštevati Slovence in njihove »tako skromne« želje: »Ali nam hoče
za maksimum, ki ga dajemo državi, priznati minimum, ki ga potrebujemo za
svoj življenjski obstanek, ali nam ga noče?«19
Zlasti govore na sedežih velikih županstev v Mariboru in Ljubljani je Korošec izrabil za pojasnjevanje aktualnih strankinih zahtev glede vstopa v vlado in
glede problematike oblastnih samouprav. Tako je na zborovanju v Mariboru 14.
januarja 1927 odgovoril na novo Uzunovićevo vabilo, naj SLS vstopi v vlado.
Poudaril je, da njegova stranka novih razgovorov in pogajanj ne zavrača in da
se je načelno že opredelila za vstop v vlado, in sicer pod pogojem, »da se mora v
Sloveniji poznati, da je sedaj v vladi stranka, ki ima zaupanje vsega slovenskega
naroda«. SLS noče dopustiti, da bi njen vstop v vlado koristil le posameznikom,
ki bi postali ministri. Zastopniki SLS-a v vlado tudi ne bi šli tako lahkomiselno,
kot sta to storila prvaka Samostojne demokratske stranke Gregor Žerjav in Samostojne kmetijske oziroma Slovenske kmetske stranke (SKS) Ivan Pucelj. Načelnik stranke je pozval vse privržence, naj bodo v volilni agitaciji vztrajni, kajti
volitve v oblastne skupščine bodo pozorno spremljali in glede na svoje interese
ocenjevali tudi v Beogradu in Zagrebu. Če bo v Sloveniji napredovala stranka, ki
je povezana s HSS-jem, t. j. SKS, se bodo na Hrvaškem veselili naše naivnosti.
To pa bo storil tudi Beograd, če se na njih uveljavijo liberalne stranke, »ki se
odrekajo Slovenstvu«, kar bi krepilo njegov centralizem. Če pa bo napredoval
SLS, bodo morali priznati, da so »Slovenci /so/ neupogljivi«, zato treba njihove
zahteve upoštevati.20
Korošec je na množičnem shodu v Ljubljani 16. januarja spet posvetil posebno pozornost problematiki oblastnega zbora oziroma skupščine, ki naj bi
18
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nadomestila deželni zbor. Ta naj bi z zakonodajnimi pristojnostmi ne imel le
širšega delokroga v primerjavi z oblastnimi skupščinami, temveč tudi »veliko neodvisnost«; le-to so v preteklosti omejevali strankarski veliki župani kot najvišji
državni funkcionarji v oblasteh (velike pristojnosti tudi do oblastnih samouprav)
in vladni finančni delegati. Prav na ljubljanskem zborovanju je Korošec prvič
odločno zahteval zamenjavo obeh velikih županov v Ljubljani in Mariboru, ker
sta eksponenta SDS-a in ker je zamenjava temeljni pogoj, »da se ustvari harmonija« med velikima županoma in oblastnima skupščinama, ki morata uspešno
delovali. Sedaj velika župana nista, kot je poudaril, niti eksponenta vlade in še
manj namestnika kralja, temveč le izvrševalca volje Žerjava. Naštel je več primerov njunega pristranskega strankarskega ravnanja, zlasti v odnosu občinskih
in okrajnih samouprav ter poudaril, da morajo biti veliki župani »izraz ljudske
volje« in »namestniki kralja«. Ob pričakovani zmagi na oblastnih volitvah je to
pomenilo, da bodo veliki župani imenovani iz vrst SLS-a, to pa bi pomenilo
njeno oblastno dominacijo na področju državne, splošne oziroma obče uprave
in samouprave. Ponovno je tudi zahteval, da je treba z zakonodajo natančno
opredeliti delokrog oblastnih skupščin in finančne vire za njihovo delovanje.
Skrbelo ga je, da osrednja vlada te naloge do prvih sej oblastnih skupščin ne bo
izpolnila.21
V predvolilni kampanji, ki jo je SLS vodil s pomočjo svojih časopisov. Stranka je izdala brošuro Na novo delo za avtonomijo Slovenije, še posebno odmevni
pa so bili Koroščevi govori in članki, ki so odločilno prispevali k prepričljivi
zmagi stranke na volitvah 23. januarja 1927 v ljubljansko in mariborsko oblast
no skupščino.22 Teden dni po oblastnih volitvah so trije predstavniki SLS-a
končno postali ministri v osrednji vladi in tedaj je bila med cilji poudarjena
zlasti vzpostavitev »zdrave samouprave, na kateri ima največ interesa /… / prav
slovenski narod«.23 SLS je kot vladna stranka poskrbela za takšne spremembe
začasnega poslovnika oblastnih skupščin, da je lahko z absolutno večino prevzela
vse vodilne funkcije v oblastnih samoupravah. Na prvih sejah oblastnih skupščin 23. februarja 1927 je bil v Ljubljani za njenega predsednika izvoljen Marko
Natlačen, ki je prevzel tudi vodenje oblastnega odbora, v Mariboru pa je bil na
obe predsedniški funkciji izvoljen Josip Leskovar. Ko je konec februarja 1927
kralj imenoval za velika župana privrženca SLS-a (Fran Vodopivec v ljubljanski
in Fran Schaubach v mariborski oblasti), je stranka uresničila svoja hotenja tudi na področju splošno-obče uprave ter tako celovito uveljavila svojo oblastno
prevlado v Sloveniji.
Nova velika župana sta ljubljanski in mariborski oblastni samoupravi izročila precejšnje nekdanje deželno premoženje ter tudi nadzor nad občinami, s
21
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finančnim zakonom za leto 1927/28 pa ju je Narodna skupščina pooblastila,
da spreminjata nekdanjo deželno zakonodajo. Te ugodnosti kažejo, kako je bilo mogoče uresničevati politične cilje SLS-a kot nagrado za njeno sodelovanje
v unitaristično-centralistični vladi, oziroma »da bo stranka s sodelovanjem v
vladi pridobila več koristi za svoje avtonomistične cilje, kot pa bi jih dosegla z
nepopustljivim vztrajanjem in trdoglavo konfrontacijo s centralizmom«.24 Toda
iz nje so bili njeni predstavniki že po dveh mesecih in pol izločeni in negativna
posledica so bile finančne težave obeh slovenskih oblastnih samouprav, ki jima
minister za finance ni potrdil sprejetih oblastnih proračunov, da bi lahko začeli
uspešno delovati.25
Reševanja finančne krize se je lotil Korošec, ki je na zboru zaupnikov SLS-a 3.
julija 1927 poudaril, da je treba zagotoviti gmotne pogoje za delovanje oblastnih
samouprav vzporedno s prenosom pokrajinskih zadev in ustanov z ministrstev
nanje. Ob tem je ponovno poudaril, da si bo SLS prizadeval »interese države in
Slovenije« zastopati »z vladnim krmilom v rokah«.26 To napoved je uresničil že
teden dni kasneje na Bledu s podpisom »prijateljskega pakta« z novim predsed
nikom vlade in radikalnim prvakom Veljkom Vukičevićem. Po novi absolutni
zmagi SLS-a na septembrskih parlamentarnih volitvah 1927 je vstopil predstavnik SLS-a Andrej Gosar v Vukičevićevo vlado, še pomembnejšo vlogo pa je SLS
dobil februarja 1928, ko je postal Korošec minister za notranje zadeve.27
Nagrada za sodelovanje SLS-a v vladi je bila lepa – slovenski oblasti sta dobili
veliko več ugodnosti kot ostalih 31 oblastnih samouprav v državi. Minister za
zdravstvo je najprej nanje prenesel upravljanje bolnišnic in terenske zdravstvene
službe, skupaj s sicer ne dovolj visoko dotacijo. Z vladno Uredbo o prenosu samoupravnih poslov novembra 1927 so resorna ministrstva prav na ljubljansko
in mariborsko oblastno samoupravo prenesla največ zadev in ustanov s področja
kmetijstva, javnih gradenj, zdravstvene in socialne dejavnosti. Poudariti pa je
treba, da višje dotacije niso zadoščale za ustrezno izvajanje prenesenih dejavnosti
in upravljanje ustanov. Zato sta morali obe oblastni skupščini večino sredstev za
njihovo izboljšanje pridobiti z dodatnim obdavčenjem že tako preobremenjenih
slovenskih davkoplačevalcev. Na decembrskih sejah 1927 sta obe oblastni skupščini sprejeli visoka oblastna proračuna, med vsemi relativno najvišja v državi,
ki ju je le z manjšimi spremembami potrdil tudi minister za finance.28 Vlada je
tudi ljubljanski samoupravi dovolila preoblikovanje Kranjske hranilnice v obla24
25
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stni denarni zavod in ji dovolila najetje visokega investicijskega posojila.29 Te
pomembne finančne temelje za uspešno delovanje slovenskih samouprav je še
okrepila odločitev Narodne skupščine, da edino njima dovoli tudi spreminjanje
nekaterih uredb Narodne in Deželne vlade za Slovenijo iz poprevratnega obdobja, kar je dejansko pomenilo razširitev njunih pristojnosti z uredbodajne na
zakonodajno področje. Ta predlog je v parlamentarni razpravi obrazložil Korošec
kot minister za notranje zadeve, kar je sprožilo ogorčene napade hrvaškega voditelja Stjepana Radića, ki je slovenskima samoupravama očital dodatne ugodnosti.30 To je poudaril že ob posebnih pristojnostih, ki sta jih dobili leta 1927 in
ugotovil, da se v državi de facto uveljavljajo »različni tipi samouprav«.31 Hrvaški
tisk pa je pisal o slovenskih samoupravah kot o da sta »država v državi«.32 Vse to
so bile pozitivne posledice pragmatične Koroščeve politike, ki pa je, kot se vidi
iz ohranjenih dokumentov, še v nekaj primerih neposredno dosegel ugodnosti za
slovenski samoupravi.33 Ko je bil Korošec ministrski predsednik, sta bila hitro
in brez zapletov potrjena tudi ljubljanski in mariborski oblastni proračun za leto
1929, ki sta bila skoraj za polovico višja kot za tekoče leto.34
Poglavitni dosežek avtonomističnih prizadevanj slovenskih oblastnih samouprav je bilo izboljšanje gmotnih pogojev s pomočjo visokih oblastnih proračunov in z nekaj deset uredbami tudi pravno-organizacijskih temeljev za vse
gospodarsko-socialne in prosvetno-kulturne dejavnosti, ki sta jih ljubljanska in
mariborska oblastna samouprava prevzeli od države. Največje uspehe sta dosegli na gospodarskem področju, pri cestnih, hidrotehničnih, elektrifikacijskih
in drugih javnih gradnjah ter spodbujanju razvoja agrarnih panog. Izjemno
pomemben dosežek je bila ureditev zdravstva v povezavi z reševanjem socialne
problematike. V skromnejši meri sta izboljšali tudi razmere na področju prosvete in kulture, pomembno pa je bilo zlasti izboljšanje materialnih in prostorskih
pogojev za razvoj šolstva. Ob pogostih očitkih opozicije, da SLS strankarsko
izrablja oblastni samoupravi, je treba poudariti, da so njuni najpomembnejši
dosežki koristili vsem oziroma splošnim slovenskim interesom. Strankarstvo je
prišlo do izraza zlasti pri dotiranju njenih organizacij ter pri nastavljanju urad
ništva, ki je bilo praviloma iz vrst režimske stranke. Kratkotrajno delovanje
ljubljanske in mariborske oblastne samouprave je pokazalo, kako je mogoče po
avtonomistični poti uspešno reševati številne zadeve v posameznih pokrajinah,
29
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na drugi strani pa je razgalilo tudi škodljivost centralističnega urejanja. S svojim proračunskim in uredbodajno-zakonodajnim delovanjem sta ljubljanska in
mariborska oblastna skupščina opravili tudi pomembno vlogo pri uveljavljanju
slovenskega parlamentarizma (zaradi političnih razmer jima ni uspelo delovati
kot slovenski parlament, sta pa vse za Slovenijo pomembne zadeve reševali
usklajeno).
Ob ugotovitvi, da sta slovenski oblastni samoupravi v kratkem času dosegli
pomembne uspehe, je Natlačen na skupni seji ljubljanske oblastne skupščine
in mariborskega oblastnega odbora ob praznovanjem desetletnice osvoboditve
izpod Avstro-Ogrske 29. oktobra 1928 poudaril, da bi bili ti lahko še neprimerno večji, če bi poleg čim večje razširitve pristojnosti oblastnih samouprav bil
uresničen tudi velik slovenski cilj – zedinjena Slovenija.35 To kaže, da slovenski
oblastni samoupravni organi kljub posebnim ugodnostim niso bili zadovoljni z
obsegom svojih pridobljenih pristojnosti – zahtevali so združitev ljubljanske in
mariborske oblasti, kar pa bi bilo izvedljivo le s spremembo ustave.
Po ukinitvi ustave, parlamentarizma in oblastnih samouprav ter prepovedi
delovanja političnih strank s šestojanuarsko kraljevo diktaturo leta 1929 se je za
SLS začelo dve in pol letno obdobje »sobivanja s kraljevim režimom«.36 Šlo je za
nadaljevanje pragmatične politike in za sodelovanje strankinega predstavnika v
osrednji vladi. Koroščev vstop v vlado šestojanuarskega režima je izjemno odmeval, saj je bil v vladi edini voditelj prepovedanih strank. V SLS-u so mu to mnogi
očitali, čeprav je postal minister kot individualist in ne kot predstavnik stranke.
Opozoriti pa je potrebno, da je Koroščeva odločitev imela na nekaj pozitivnih
posledic. Delovanje slovenskih oblastnih samouprav se je kljub razpustu njunih
samoupravnih organov uspešno nadaljevalo na solidni proračunski osnovi, ki sta
jo sprejeli oblastni skupščini na zadnjih sejah, in to predvsem zato, ker sta bila za
samoupravna komisarja imenovana dotedanja vodilna funkcionarja Natlačen in
Leskovar.37 Nagrada za Koroščevo sodelovanje v vladi je bila tudi združitev ljubljanske in mariborske oblasti oktobra 1929 v Dravsko banovino, ki je edina med
vsemi devetimi banovinami obsegala le ozemlje enega naroda.38 Za prepovedani
SLS je bilo pozitivno tudi imenovanje strankinega funkcionarja Dušana Serneca
za prvega bana Dravske banovine ter dveh petin članov njegovega posvetovalnega organa banskega sveta iz vrst privržencev te stranke.39 Ban je poskrbel, da
so se z banovinskim proračunom financirale dejavnosti in ustanove po zgledu
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in izkušnjah oblastnih samouprav.40 Tako se je v začetku delovanja banovinskih
oblastnih organov nadaljeval vpliv prepovedanega SLS-a.
Toda nasprotovanje Koroščevi politiki v Beogradu se je v stranki krepilo
in septembra 1930 je moral odstopiti iz vlade, nekdanji SLS pa je Sernecem v
njej sodeloval do izdaje oktroirane kraljeve ustave septembra 1931.41 Tedaj se je
začelo obdobje skoraj štiriletne načelne in odločne opozicijske politike SLS-a in
oblikovanje Slovenske deklaracije na prelomu 1932/33. V tem obdobju je stranka
uspela s številnimi manifestacijami in demonstracijami, ki so odmevale v slovenskem in jugoslovanskem političnem življenju, pokazati, da je tudi v »ilegali«
uspela ohraniti položaj vodilne slovenske politične stranke.42
Novo obdobje v izvajanju podobne strankine politike kot konec dvajsetih
let se začenja junija 1935 s Koroščevim vstopom v vlado Milana Stojadinovića.
Prevzel je ministrstvo za notranje zadeve in tako postal ena vodilnih političnih osebnosti v državi. Prehod iz opozicijske v pozicijsko politiko je Korošec
utemeljil ter strankinemu vodstvu prikazal pozitivne in negativne posledice te
velike spremembe strankine taktike. Funkcionarjem SLS-a je pojasnil, da se s
tem udejanja želja o ponovni vrnitvi stranke iz opozicije v vlado. To pa glede na
odločitev kraljevih namestnikov, da ne bodo dovolili spremembe ustave iz leta
1931 do kraljeve polnoletnosti, pomeni, da do nje Slovenija avtonomije ne bo
mogla uresničiti. Nato je poudaril:
»Gre le zato, da ostanemo v opoziciji z vsem političnim rizikom /… / ali pa
da gremo v vlado z gotovostjo, da svojega celostnega programa sicer ne bomo
mogli uresničiti, pač pa nam bo dana možnost, da v vladi marsikaj neljubega in
škodljivega preprečimo«.
Vstop v vlado torej pomeni, »da se zaenkrat odločimo za oportunistično politiko«. Korošec je bil prepričan, »da bomo iz vladnih klopi uspešnejše pripravljali
izpolnjevanje našega slovenskega narodnega programa, kakor pa bi to mogli
storiti v opoziciji«. Vodstvo stranke ga je pri tem večinsko podprlo.43 Nova odločitev za pragmatično politiko je bila (tako kot konec dvajsetih let) sprejeta v
razmerah, ko široka slovenska avtonomija »ni bila realna«.44
Nekdanji SLS je začel novo obdobje pragmatičnih prizadevanj za zagotav
ljanje čim večje avtonomije v Sloveniji. Začeli so izvajati določila Vidovdanske
ustave o oblastnih samoupravah, za banovinske samouprave, ki bi morale delovati po septembrski ustavi iz leta 1931, pa nobena vlada ni izdelala predloga
40

41
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43
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Proračuna ljubljanske in mariborske oblasti za leto 1929 sta znašala 133,5 milijonov din,
banovinski proračun za leto 1930 pa je znašal nad 150 milijonov din (Miroslav Stiplovšek,
Banski svet, 30–33).
Egon Pelikan, Anton Korošec odstopi »iz zdravstvenih razlogov«, Slovenska kronika XX.
stoletja 1900–1941, 356.
Podrobneje glej doktorsko disertacijo Jureta Gašpariča.
Bojan Godeša, Ervin Dolenc, Izgubljeni spomin na Antona Korošca. Iz zapuščine Ivana Ahčina, Ljubljana 1999, 150.
Jure Gašparič, doktorska disertacija.
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izvršilne zakonodaje. Leta 1935 je še vedno deloval kot predstavniški organ vseh
okrajev in večjih mest banski svet Dravske banovine s 40 do 50 člani, ki jih je
imenoval minister za notranje zadeve – imel pa je le posvetovalne pristojnostmi
pri sestavljanju banovinskih proračunov za podobne dejavnosti, kot so jih izvajale
oblastne samouprave. SLS se glede na društveno zakonodajo ni mogel legalizirati kot samostojna stranka, temveč le kot sestavni del nove režimske stranke
Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ), ki je svoj unitaristično-centralistični
program omilila le z zavzemanjem za »samoupravo širokih obsegov«.45 Korošec
je s svojimi pristojnostmi in vplivom poskrbel, da je s kraljevim imenovanjem
postal ban Dravske banovine Natlačen, njegov pomočnik pa Stanko Majcen,
nekdanji šef Koroščevega ministrskega kabineta. Z imenovanjem banskih svetnikov iz režimskih vrst sta banska uprava in banski svet prešla v drugi polovici leta
1935 v roke političnega katolicizma. Vso oblast v Sloveniji je ponovno prevzel
SLS. Njegovi privrženci leta 1935 niso dobili svojih funkcij tako demokratično
kot na volitvah v dvajsetih letih, toda podobno kot tedaj so svoje sodelovanje
v unitaristično-centralistični vladi v Beogradu izrabili za čim bolj avtonomno
oziroma samostojno izvajanje oblasti v Dravski banovini oziroma jugoslovanski
Sloveniji (tokrat brez ustreznega pravnega temelja).
Koroščeva pomembna vloga v vladnem kabinetu je prav gotovo pomagala, da
je postopoma »življenje v Sloveniji /… / dejansko potekalo avtonomno«46 in da je
Beograd nenehno povečeval finančna sredstva za razvoj slovenskih gospodarskih,
socialnih in prosvetno-kulturnih dejavnosti. Ministri za finance so za razliko od
prve polovice tridesetih let potrjevali predloge banovinskih proračunov brez zniževanja v obsegu, ki jih je sestavila banska uprava ob sodelovanju banskega sveta
ter so se v štirih letih od leta 1936/37 povečali kar za dobro polovico. Dejanski
povišek banovinskih financ pa je bil še višji, ker je banska uprava konjunkturne
gospodarske razmere in strankin vpliv v Beogradu izrabila tudi za najetje velikih posojil za javne gradnje in sanacijo zadružništva ter za pridobitev sredstev
iz osrednjih državnih fondov.47 Banski svet je s svojih zasedanj pošiljal ministru
za notranje zadeve Korošcu pozdravne telegrame s prošnjo, »da z naklonjenostjo
spremljate delovanje banskih svetnikov, da dosežejo namen, ki so si ga stavili pri
izvajanju poverjenih jim dolžnosti.«48 Prošnje za podporo predlogom niso bile
zaman, saj na to kaže pozdravna brzojavka s februarskega zasedanja leta 1938, v
kateri so banski svetniki poudarili:
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Silvo Kranjec, Kronološki pregled zadnjega desetletja, Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana
1939, 102–103.
Janko Prunk, Slovenske predstave o avtonomiji (oziroma državnosti) in prizadevanja zanjo
v Kraljevini Jugoslaviji, Slovenci in država, Ljubljana 1995, 140.
Miroslav Stiplovšek, Banski svet, 319.
Arhiv Republike Slovenije, fond banskega sveta št. 77, fasc. 10, Stenografski zapisnik 1. seje
VII. rednega zasedanja banskega sveta Dravske banovine 17. 2. 1936.
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»Izrekamo Vam svojo udanost pa tudi svojo zahvalo za Vašo podporo, katere
smo bili dosedaj vedno deležni pri našem delu od Vaše strani«.49
Toda tudi občutno višja sredstva kot prvi polovici tridesetih let so bila prenizka za uspešno izvajanje vseh dejavnosti in funkcioniranje banovinskih ustanov
v skladu s hotenji banskega sveta, imenovanega tudi »slovenski gospodarski parlament«. Zato je prav to edino predstavniško telo vso drugo polovico tridesetih
let odločno zahtevalo (za razliko od taktiziranja strankinega vodstva) izvolitev
banskih svetov, široko samoupravno in upravno pristojnost banovin ter zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za njihovo izvajanje.50
Višek avtonomističnih prizadevanj je bila zahteva za oblikovanje avtonomne
banovine Slovenije po zgledu banovine Hrvaške, oblikovane avgusta 1939. Že
naslednji mesec je banovinski odbor JRZ-ja prav na Koroščev predlog sprejel
resolucijo z zahtevo za čimprejšnjo ustanovitev banovine Slovenije.51 To zahtevo
je na februarskem zasedanju 1940 odločno podprl tudi banski svet.52 Dejstvo,
da ta slovenska zahteva v prvi Jugoslaviji ni bila uresničena, je bila hud udarec za
Slovence posebej pa za SLS, ki je tudi pokazal, da je Beograd za takšne želje, »ki
niso bile podprte z nobeno realno grožnjo, ostajal gluh«.53 Neuspeh je bil še bolj
boleč, ker glede oblikovanja banovine Slovenije ni bilo ozemeljskih težav, kakršni
so bili pri banovini Hrvaški, in ker je avtonomizem »zahvaljujoč vztrajnemu političnemu delu A. Korošca in slovenski nacionalni homogenosti, v mnogih praktičnih aspektih že funkcioniral, in je bilo treba samo še uradno, v novonastalih
pogojih, urediti njen položaj«.54 Funkcionarji SLS-a oziroma slovenskega JRZ-ja
so zastoj pri oblikovanju slovenske banovine utemeljevali predvsem z izjemnimi
razmerami po začetku druge svetovne vojne,55 občasno pa so vztrajanje pri tem
cilju ponavljali do aprilske vojne leta 1941.56
Poglavitni rezultati in značilnosti pragmatične politike SLS-a konec dvajsetih
let in v drugi polovici tridesetih let kažejo, da je bilo mogoče z njeno pomočjo
(vladna stranka) uveljaviti nekatere vidike avtonomije, pomembne za gospodarsko-socialni in prosvetno-kulturni napredek Slovenije. Stranka je imela v
Sloveniji popolno oblastno prevlado, v osrednjih oblastnih telesih v Beogradu pa
prav tako pomemben vpliv. Obakrat je preusmeritev od načelne v pragmatično
49

Prav tam, fasc. 12, Stenografski zapisnik 1. seje IX. rednega zasedanja banskega sveta 14. 2.
1938.
50
Miroslav Stiplovšek, Banski svet, 291–316.
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Slovenska ljudska stranka je kot vladna stranka (s pomočjo samouprav ljubljanske in mariborske
oblasti 1927–1929 ter banske uprave in baSlovenec, št. 208, 12. 9. 1939.
52
Miroslav Stiplovšek, Banski svet, 307.
53
Janko Prunk, Slovenske predstave o avtonomiji, 140.
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Momčilo Zečević, Neki pogledi u Srbiji na političku delatnost dr. Antona Korošca 1918–
1940, Prispevki za novejšo zgodovino XXXI – 1991, št. 1, 72.
55
Slovenska ljudska stranka je kot vladna stranka (s pomočjo samouprav ljubljanske in mariborske
oblasti 1927–1929 ter banske uprave Slovenec, št. 103, 8. 5. in št. 104, 9. 5. 1940.
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Jurij Perovšek, Slovenci in Jugoslavija v tridesetih letih, Slovenska trideseta leta, Ljubljana
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politiko sledila daljšemu obdobju proticentralistične in protirežimske politike
SLS-a, ki pa je to največjo slovensko politično stranko v državnem okviru potiskala »na skrajni rob političnega odločanja«,57 brez možnosti, da bi vplivala na
razvoj Slovenije. Odločna opozicijska politika je SLS krepila, toda vse oblastne
pozicije v Sloveniji so prešle v roke liberalnega tabora. Dejstvo, da so imele slovenske liberalne stranke manjšinsko podporo med volivci, je vplivalo na skromen
vpliv njihovih ministrov v osrednji vladi, to pa je imelo negativne posledice pri
dodeljevanju finančnih sredstev za razvoj Slovenije. Poudariti moramo, da se je
izpolnila Koroščeva napoved, da bo SLS kot večinska stranka v Sloveniji lahko
tudi v osrednji vladi uspešno skrbela za njen napredek. Korošec je seveda imel pri
tem pomembno vlogo, saj je imel velik osebni vpliv v vladi. Obakrat je preusmeril SLS v pragmatično politiko, in sicer potem, ko je ocenil razmere v pozicijskem
in opozicijskem taboru in spoznal, daza revizijo centralističnih ustavnih določil
in udejanjenje radikalnega strankinega avtonomističnega programa ni nobene
možnosti. V prehodu iz opozicije v vladno koalicijo je videl možnost, da SLS
opravi pomembno vlogo pri reševanju temeljnih razvojnih problemov Slovenije in zadovolji tudi svoje strankarske interese. Ob dejstvu, da je SLS oblastno
prevlado izrabljal tudi za strankarske namene, pa je treba poudariti, da je bilo
delovanje slovenskih oblastnih samouprav v letih 1927–1929 ter banske uprave
in banskega sveta Dravske banovine v letih 1935–1941 pomembno zlasti za izboljšanje gospodarsko-socialnih in prosvetno-kulturnih razmer v Sloveniji.
Temeljna slabost pragmatične politike je bilo dejstvo, da ni mogla uresničiti
strankinega državnopravnega programa o široki zakonodajni in izvršilni avtonomiji Slovenije. Uspešno širitev pristojnosti slovenskih oblastnih samouprav je
prekinila kraljeva diktatura leta 1929, še bolj boleč pa je bil neuspeh v prizadevanjih za banovino Slovenijo konec tridesetih let po hrvaškem zgledu. S sodelovanjem v unitaristično-centralistični vladi se kljub določenim avtonomističnim
uspehom konec dvajsetih let niso strinjali krščanski socialisti in demokratični
izobraženci; v drugi polovici tridesetih let pa so pragmatično politiko obsojali in
ji nasprotovali številni politični subjekti, združeni v t. i. ljudskofrontnem taboru
z radikalnim narodnopolitičnim programom; v SLS-u je bil posebno odmeven
nastop t. i. starega SLS-a, ki je ostal zvest federalistični Slovenski deklaraciji. Ob negativnih ocenah pragmatične politike SLS-a pa je v zgodovinopisju
potrebno upoštevati tudi več njenih pozitivnih posledic za razvoj Slovenije, ki
sem jih na temelju arhivske dokumentacije podrobneje prikazal v monografijah
Slovenski parlamentarizem 1927–1929 (2000) in Banski svet Dravske banovine
1930–1935 (2006).
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Korošec and the Endeavours of the Slovene People’s
Party for the Realisation of National Autonomy
Abstract
The Slovene Peoples’ Party succeeded from some viewpoints to realize its autonomist state
judicial program during the operation of Ljubljana’s and Maribor’s self-government authorities
between the years 1927 and 1929, and as part of the ban’s administration and ban’s council
of the Drava ban’s domain 1935–1941, in which an especially important role was played by
Anton Korošec. At the turn of 1926 and 1927 and in the middle of 1935, after long period
of fundamental opposition politics, he evaluated that only as the governing party could the
Slovene People’s Party successfully bring about improvement in the economic-social situation
in Slovenia and the realization of at least a part of the autonomy plan, and it could simultaneously bring into force its authoritative dominance and satisfy also party interests. This meant
that with the so-called pragmatic policy he would try to realize as many program targets as possible by cooperating in the unitary-centralistic government and by giving up radical autonomy
demands in Belgrade, whilst persisting with declarative pressure in Slovenia.
As an influential minister Korošec decisively contributed to the fact that both self-governing
authorities and the ban’s authority could successfully fulfil their tasks in the development of
economy, health service, social activities, the educational system and culture in the Yugoslav
Slovenia.
From detailed statements of those achievements in my monographs Slovenski parlamentarizem
1927–1929 (2000) and Banski svet Dravske banovine 1930–1935 (2006) it can be seen that
the realization of autonomist endeavours for the progress of Slovenia can be more successful in
the time of activity of both Slovene authoritative assemblies, which succeeded to expand their
jurisdiction, thanks to Korošec, into the decree-legislative field and as such created a privileged
position in the country. Also in securing financial means for economic-social and educationalcultural activities the Slovene self-governing authorities were the most successful in the country.
Likewise the extent of the ban’s means in the Danube ban’s domain in the second half of the
nineteen thirties was relatively higher than the other ban’s territories.
With the positive results of Korošec’s so-called pragmatic policy for improving the situation of
Slovenia, in comparison with the period when authoritative functions in Slovenia implemented
liberal political mass meetings, we must state that through the party it was possible to bring
into force only some viewpoints of autonomy, but not the party’s program on broad legislative
and executive autonomy of Slovenia, owing to which along with different party subjects also
part of the Slovene People’s Party followers opposed it.
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Jure Gašparič: Korošec kot simbol SLS. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor
77=42(2006), 2–3, str. 138–152
Avtor obravnava vprašanje trdnosti položaja in simbolne veljave Antona Korošca v prvi polovici tridesetih let. Diktatura kralja Aleksandra ter začasna ukinitev skupščine in političnih
strank so ustvarile politične razmere, ki so še posebej zanimiva za opazovanje Koroščevega
političnega delovanja, pomena in podobe. V razpravi sta prikazani njegova politična moč
in položaj v prepovedanem SLS-u, izpostavljena pa je tudi njegova vloga v jugoslovanskem
političnem prostoru.
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Jure Gašparič: Korošec as a Symbol of Slovene People’s Party. Review for History and

Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 138–152
The author deals with the question of Anton Korošec’s power and his symbolic value in
the first half of the nineteen thirties. King Alexander’s dictatorship and temporary dissolution of parliament and political parties created political circumstances that were extremely
interesting for observing Korošec’s political activity, importance and image. In this paper
his political power and status in the prohibited Slovene People’s Party are presented, also
his role in the Yugoslav political space is described.

Oktobra 1933 Antona Korošca ni bilo na nobenem vidnejšem političnem
položaju, pa tudi v Dravski banovini ga ni nihče videl že več kot osem mesecev,
saj je od januarja 1933 preživljal čas v konfinaciji. Potem ko se je decembra
1932 s svojimi somišljeniki podpisal pod protirežimski dokument, imenovan
punktacije, in nato v začetku januarja v Rogaški Slatini zavrnil spravno vabilo v
vlado, je začel plačevati politični davek režimu. Šestindvajsetega januarja 1933 so
* Dr. Jure Gašparič, asistent na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, jure.gasparic@inz.si
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policijski agenti na podlagi odločb banske uprave1 najprej aretirali njegove ožje
sodelavce – Marka Natlačena, Antona Ogrizka 2 in Frana Kulovca – ter jih odvedli v konfinacijo, dva dni kasneje pa tudi njega. Tedaj je prebival v ljubljanskem
Marijanišču. Osemindvajsetega januarja proti večeru so ga ljubljanski policisti v
naglici odpeljali na vlak in za dve leti odpeljali iz Dravske banovine. Najprej so
ga konfinirali v sanatoriju Sv. Đorđe v Vrnjački banji, kjer pa ni dolgo ostal. Iz
njemu neznanih razlogov so ga kmalu preselili v bosansko Tuzlo, od tam pa iz
zdravstvenih razlogov junija 1933 na Hvar, v hotel Palace. Ob tem je treba dodati, da status konfiniranca3 ni bil enak statusu zapornika na prestajanju kazni.
Korošcu je sicer svoboda nedvomno bila odvzeta, razmere, v katerih je bival, pa
so bile vse prej kot zaporniške. Razen v Tuzli se je povsod drugod lahko srečeval
z ljudmi, imel kar najbolj »mehke« odnose s svojimi nadzornimi agenti, hodil na
sprehode, užival primerno hrano in hotelsko oskrbo.4
Medtem ko je bil Korošec v Dalmaciji, je bil prepovedani SLS potisnjen v
katakombe. Režim je ukinjal strankine nepolitične organizacije, njeno vodstvo
pa je bilo v konfinaciji. Svoja politična stališča in moč je stranka lahko izražala le
posredno preko cerkve. Tako je ravnala že ob proslavljanju Koroščevega jubileja
v Domžalah maja 1932, kot tudi 30. julija 1933, ko je izkoristila biserno mašo
upokojenega nadškofa Jegliča in je na cerkveni slovesnosti uprizorila »politično
manifestacijo prvega reda«.5 Njena politična nasprotnica – Jugoslovanska radikalna kmečka demokracija – pa se je ob vedno močnejših notranjih nesoglasjih
navzven še določneje potrjevala in ostala zvesta svojim idejno-programskim temeljem. Na kongresu v Beogradu je 20. julija spremenila ime in postala Jugoslovanska nacionalna stranka (JNS).6 Notranjepolitične napetosti v državi so sicer
naraščale in se pregrevale, a hkrati ostajale globoko v objemu diktature.
Dogajanje v poznem poletju 1933 pa so vendar že napovedovale spremembe. Zaradi zunanjepolitičnih pristiskov7 je moral Aleksandrov režim nujno vsaj
1

2
3

4
5
6
7

Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Anton Korošec, A. Š. 4, dokument Državnega sveta
Kraljevine Jugoslavije, št. 28781/33, z dne 7. oktobra 1933, o razveljavitvi razveljavitvene
sodbe za dr. Antona Korošca.
Arhiv Srbije i Crne gore (ASCG) 80, Zbirka Jovana Jovanovića – Pižona, fasc. 52/239, Sodba
celjskega Upravnega sodišča z dne 25. 9. 1933.
Proti Korošcu je Državno sodišče za zaščito države sicer vodilo preiskavo ( Jutro, 14. 3. 1933,
Kazenska preiskava proti punktašem), do kazenskega procesa pa ni prišlo. Prvak bivšega
HSS-ja Maček je bil bolj strogo kaznovan – sodišče za zaščito države ga je 29. 4. 1933 obsodilo na tri leta zapora v Sremski Mitrovici. O procesu proti Mačku glej knjižico: Sudjenje
Dr. Vlatka Mačka, Štamparija Grafika, Zagreb, s. a.
Godeša, Bojan – Dolenc, Ervin, Izgubljeni spomin na Antona Korošca. Iz zapuščine Ivana
Ahčina, Nova revija, Ljubljana 1999 (dalje: Ahčin, Spomini), str. 87–88, 91–93.
Mikuž, Metod, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji, Mladinska knjiga, Ljubljana
1965, str. 406–407.
Jutro, 21. 7. 1933, Konstituiranje Jugoslovenske nacionalne stranke; 23. 7. 1933, Po kongresu
JNS.
V zapleteni diplomatski stvarnosti, ki jo je še dodatno zaznamoval vzpon Hitlerja v Nemčiji,
je bila v očeh tradicionalne jugoslovanske zaveznice Francije pomembna notranjepolitična

140

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2–3/2006

• razprave – studies

navzven pokazati demokratični obraz. Začele so se priprave na občinske volitve.
Volitve občinskih odborov, razpisane za 15. oktober 1933, so izstopale iz sivega
volilnega povprečja šestojanuarskega režima, saj so se jih navkljub dejstvu, da so
bile izvedene pod okriljem diktature, udeležili pristaši nekdanjega SLS-a. Slika
slovenskega političnega prostora se je tako tudi po 6. januarju 1929 izrisovala na
terenu. V volilni boj jeseni 1933 sta se podala dva neenaka politična tabora – režimski JNS in pristaši nekdanjega SLS-a, tj. močna vladna vsedržavna stranka
in formalno neobstoječa opozicijska stranka. SLS je sicer imel svoj časopis Slovenec, ki pa ga je oblast nadzorovala s cenzuro, zato pisni mediji niso objavljali
ostrih besednih spopadov med obema taboroma. Razgibana dvajseta leta so bila
politična preteklost, oblast je dovoljevala le napetosti med Slovencem in Jutrom.8
Režimski propagandni stroj je poudarjal, da ima opozicija še vedno enake cilje,
kot so jih objavili v punktacijah; da sta njeni najučinkovitejši »agitacijski torišči«
še vedno spovednica in prižnica; da ima protinarodni in protislovenski značaj.9
Razmišljanja nacionalnega tabora o primernosti sožitja Cerkve in politike so
pred volitvami postajala vse ostrejša, 8. oktobra pa so se združila v opozorilu:
»Pogrešno pa je pričakovati, da bo rovarje in teroriste morda kdo še božal. Vsakdo ni rojen pod tako srečno zvezdo, da bi se za kazen lahko prijetno sprehajal v
kakem udobnem letovišču.«10
Udarno volilno kampanjo JNS-ja je prekinil dogodek. Korošec, ki se je
po Jutrovem mnenju »prijetno sprehajal v udobnem letovišču«, si je (podobno
cinično rečeno) želel domov. Na odločbe banske uprave Dravske banovine o
konfinaciji so se namreč Korošec in tovariši kasneje pritožili pri Upravnem
sodišču v Celju, ki je septembra 1933 odločbe razveljavilo in omogočilo, da
so se prvaki nekdanjega SLS-a manj kot mesec pred volitvami vrnili domov.11
Opozicijska propaganda je po Dravski banovini razširila novico, da se Korošec
16. oktobra vrača in da bo z Natlačnom prevzel oblast.12 Režim je moral hitro
ukrepati. Banska uprava v Ljubljani je tako proti razsodbam Upravnega sodišča v Celju vložila pritožbo na Državni svet (vrhovno upravno sodišče), ki je 7.

8
9
10
11
12

(pa tudi siceršnja) stabilnost Aleksandrove države. Konfinacije jugoslovanskih opozicijskih
voditeljev v začetku leta 1933 k temu seveda niso prispevale. Osupnile so francosko vlado,
poleg nje pa se je vznemiril tudi britanski Foreign Office. Francoski zunanji minister Joseph
Paul-Boncour je 17. marca opozoril Beograd, da je potrebno decentralizirati državo. Jugoslovanska oblast pa je prilila še dodatnega olja na ogenj in obsodila vodjo hrvaške opozicije
Vladka Mačka. Poleti 1933 so se politične razmere v državi umirile, vendar so bile še vedno
negotove.
Poleg Slovenca ni smel pisati o politiki in občinskih volitvah tudi katoliški list Domoljub.
– PAM, Anton Korošec, A. Š. 1, Občinske volitve v Dravski banovini.
Jutro, 5. 10. 1933 – Na potu državne politike ni povratka!; 6. 10. 1933 – Odgovorite s krepkim odporom!; 6. 10. 1933 – Zloraba slovenskega imena.
Jutro, 8. 10. 1933 – Naša duhovščina in politika. S prispodobo o letovišču je bila mišljena
usoda načelnika bivšega SLS-a Antona Korošca.
Jutro, 10. 10. 1933 – Razveljavljena sodba upravnega sodišča v Celju.
Jutro, 12. 10. 1933 – Porabite zadnje dni!
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oktobra 1933 razveljavil sodbo Upravnega sodišča v Celju.13 Nacionalni tabor
je lahko slavil svojo zmago.
Dogodek dokazuje, da je Korošec veljal za simbol še zmerom močnega političnega tabora. Njegova vrnitev bi v predvolilnem času povzročila režimu preveč
težav. Če bi slovenski volivci verjeli, da se bo Korošec vrnil, bi ga na volitvah
najbrž podprli. Zdi se, da Koroščeva avtoriteta in simbolna veljava nista bili vprašljivi. Politična podoba Antona Korošca se je izgrajevala že trideset let. Domača
spodnještajerska politična stvarnost in predvsem dunajski parlament sta Korošca
naredila za velikega mojstra politične taktike, ki je prerasel v osrednjo osebnost
slovenske politike v Kraljevini SHS.14 Postal je nesporni vodja SLS-a. Koroščev
občudovalec in politični somišljenik Ivan Ahčin je v začetku dvajsetih let v njem
videl nezamenljivega voditelja stranke, vrednega »neomajnega zaupanja«. Še več,
bil je »/… / nadčloveško silni Mojzes, ki vodi svoj narod v boljšo bodočnost,
tistim pa, ki so poznali njegovo dotedanje delo pa je bil poroštvo, da je stranka
pod njegovim vodstvom v varnih rokah.«15
Januarja 1929 sta bila Koroščeve položaja in njegova simbolna veljava pred
veliko preizkušnjo. Koroščeva vloga je bila aktualna že na začetku diktature, ko
je Aleksander sestavljal svojo vlado. Vanjo je namreč kot edini strankarski vodja
vstopil tudi Korošec, vendar je prevzel manj nepomembno prometno področje.
Motivi Korošca in kralja so se pri tem dopolnjevali – šlo je za politični račun.
Aleksander je v novi vladi potreboval opaznejšega političnega predstavnika, ki je
imel večinsko podporo v Sloveniji in ugled v tujini. Korošec se je zavedal, da je
nova centralistično-unitaristična politika naklonjena slovenskim liberalcem in če
ne bi sprejel Živkovićevega vabila, bi ga najverjetneje »nadomestil« šef slovenskih
liberalcev Albert Kramer. Ob nastopu diktature sta Kralj in Korošec potrebovala drug drugega.16 Koroščeva vloga v šestojanuarski vladi ni bila vsebinsko
13

14

15
16

Člani Državnega sveta so v obrazložitvi svojega sklepa zavrnili ključno stališče celjskega
Upravnega sodišča, – dejstvo, da kraljevska banska uprava Dravske banovine kot upravna
oblast ni bila pristojna izreči kazni. Upravno sodišče tudi ne bi smelo ocenjevati okoliščin,
ki so upravno oblast privedle do sprejetja obravnavanih ukrepov. – PAM, Anton Korošec, A.
Š. 4, dokument Državnega sveta Kraljevine Jugoslavije, št. 28781/33, z dne 7. oktobra 1933,
o razveljavitvi razveljavitvene sodbe za dr. Antona Korošca. Razveljavitvena sodba celjskega Upravnega sodišča za Korošca se v Zgodovinskem arhivu Celje ni ohranila. Glej tudi:
Jutro, 10. 10. 1933 – Razveljavljena sodba upravnega sodišča v Celju in ASCG 80, Zbirka
Jovana Jovanovića – Pižona, fasc. 52/239, faksimile sodbe celjskega Upravnega sodišča št.
A-157/933-8 z dne 25. 9. 1933, s katero se razveljavlja upravni akt o konfinaciji Ogrizka.
Prim.: Bister, Feliks J., Anton Korošec. Državnozborski poslanec na Dunaju, Slovenska matica, Ljubljana 1992, str. 267 in Rahten, Andrej, Slovenska ljudska stranka v dunajskem
parlamentu. Slovenska parlamentarna politika v habsburški monarhiji 1897–1914, Slovensko
panevropsko gibanje – Založba Panevropa, Celje 2001, (dalje: Rahten, Slovenska ljudska
stranka), 144.
Ahčin, Spomini, 49.
O tem vprašanju se viri razhajajo. Dokumenti iz arhiva češkoslovaškega zunanjega ministrstva govorijo o kraljevi želji po Koroščevem vstopu v vlado (Glej: Stojkov, Todor, Opozicija u vreme šestojanuarske diktature 1929–1935, Prosveta, Beograd 1969, (dalje: Stojkov,
Opozicija), 75, op. 64), Milan Stojadinović pa v svojih spominih piše, da se je začudenima
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pomembna, šlo je le za politično taktiziranje. Na ministrstvu za promet Korošec
ni bil dejaven, pa tudi na sejah vlade se je redko oglašal.17 Predstavljal je politično
podporo unitaristično-centralističnemu kraljevemu režimu,18 zato pa je zahteval
določene protiusluge. SLS se je seveda znašel v nenavadnem položaju. Ministri
so decembra 1929 sprejeli Zakon o Sokolu Kraljevine Jugoslavije, s katerim so
ukinili vsa telesno-vzgojna društva, tudi Orla, tj. postojanko bivšega SLS-a.
Sokolski zakon je pokazal, da je Koroščevo sodelovanje v vladi nesmiselno, saj
»/… / najhujših udarcev ne more preprečiti,« nekdanja stranka pa ostaja »moralno
odgovorna« za vladanje.19 Korošca na 27. zasedanju vlade (4. 12. 1929) ni bilo,
zato ni mogel sprejeti ali zavrniti predlaganega zakona – kljub temu pa je bil
minister vlade in zato politično odgovoren za njene sklepe.
Korošec je tudi po ukinitvi Orla še naprej vztrajal v Živkovićevi vladi.20 Ministrski zbor je 4. julija 1930 soglasno sprejel posebno deklaracijo, ki je zavračala možnost ponovne vzpostavitve parlamentarne demokracije na temelju starih
strank. Obstoj že leto in pol tajnega SLS-a je bil še bolj negotov. O tem pa se je
spraševal tudi Korošec kot član vlade. Na 21. zasedanju vlade 4. julija 1930 je
ministrski predsednik ugotovil, da se po državi širijo govorice o koncu režima,
ki jih spodbujajo tudi nekateri bani in celo ministri. Predlagal je, posebno deklaracijo, ki naj bi bila strogo navodilo za ministre, kako se pri tem obnašati.
Ministrski zbor je besedilo soglasno sprejel.21 Slovenski liberalci22 so tako Koroščevo držo izkoristili in takoj začeli učinkovit medijski napad.23

17

18

19
20

21
22

23

kralju in generalu Živkoviću ponudil Korošec sam (Stojadinović, Milan M., Ni rat ni pakt.
Jugoslavija između dva rata, Otokar Keršovani, Rijeka 1970, (dalje: Stojadinović, Ni rat ni
pakt), 256. Prim.: Stojkov, Opozicija, 75–76.
Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1929–1931, priredili Lj. Dimić
– N. Žutić – B. Isailović, JP Službeni list SRJ – Arhiv Jugoslavije, Beograd 2002, (dalje:
Zapisnici), od 1. zasedanja 1929 do 25. zasedanja 1930, 7–209.
Julija 1929 je Korošec npr. izjavil, da so razmere v državi »najboljše«, saj se je kralj, »najbolj
moder politik Jugoslavije«, odločil za edino možno spremembo: »/… / da se na kak način
združi, kar se je razdruževalo.« – Kmetski list, 10. 7. 1929, Izjava dr. Korošca.
Ahčin, Spomini, str. 70.
Petega avgusta 1929 je Korošec z ing. Lazarjem Radivojevićem zamenjal resor. Slednji je
postal minister za promet, Korošec pa novi minister za šume in rude. Upoštevaje dejstvo, da
načelnik bivše SLS ni bil ne strokovnjak za promet ne za problematiko gozdov in rudnega
bogastva, moremo domnevati, da je bila zamenjava ali »tehnične narave« ali pa povezana s
strankarsko-političnimi in kadrovskimi razmerami, ki jih je krojil Radivojević. Po pisanju
Jutra je namreč Radivojević »/… / obtožil svoječasno celo vrsto uradnikov v ministrstvu za
šume in rude zaradi raznih nekorektnosti.« – Jutro, 6. 8. 1929, Nov prometni minister.
Zapisnici, 21. zasedanje z dne 4. 7. 1930, str. 193–195; Slovenec, 5. 7. 1930 (2. izdaja), Oficijelen komunike vlade: režim ostane in se ne izpremeni.
Obširneje o odnosu slovenskih liberalcev do četrtojulijske deklaracije in nacionalnega vprašanja v letih 1929–1931 glej v: Perovšek, Jurij, Nekdanja samostojna demokratska stranka
in nacionalno vprašanje v letih 1929–1931, v: Stiplovškov zbornik, ur. D. Nećak, Oddelek
za zgodovino Filozofske fakultete – zbirka Historia 10, Ljubljana 2005, str. 179–188, o
deklaraciji vlade str. 185.
Jutro, 25. 9. 1930, Odgovor brez odgovora; prim.: Slovenec, 24. 9. 1930, Odgovor.
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Korošcu je po ukinitvi Orlov, po deklaraciji vlade in po začetku snovanja
nove vsedržavne politične organizacije zmanjkalo argumentov za nadaljnje sodelovanje s kraljem. Stara in preizkušena politična taktika SLS-a ni bila uspešna.
Nezadovoljstvo v stranki se je poglabljalo. Po besedah novinarja Hrvaške straže Matulića, ki jih je zaupal nekdanjemu predsedniku Jugoslovanskega odbora
in vplivnemu hrvaškemu opozicijskemu politiku Anteju Trumbiću, je bil zlasti
mlajši del stranke s križarji na čelu »besen«. Korošcu so očitali, da je zaradi taktiziranja žrtvoval verska in narodno-slovenska načela ter zahtevali »/… / spremembo smeri v smislu načel katoliške cerkve in narodne slovenske individualnosti.«
Veliko nezadovoljstvo pa kljub temu ni bilo usodno, saj je Matulić ocenil, da je
le: »/… / notranje, ampak ne bo privedlo do razdora, saj ne bi nihče za to prevzel odgovornosti. Kulovec, ki je na čelu, dela na tem, di bi postopoma osvojil
celoto članstva in jo nato premaknil v novi smeri. On je prav tako nezadovoljen
s Koroščevo politiko do Hrvatov in misli, da je treba v vsakem primeru držati
s Hrvati.«
Nezadovoljneži s Kulovcem na čelu so konec avgusta organizirali celo ožji
sestanek s Korošcem in mu očitali tri temeljne stvari, ki jih naj: »/… / razčisti
v Beogradu in to so: 1) Ali se priznava Slovenstvo kot samostojna nacionalna
individualiteta? /… / 2) katoliška cerkev. Ali lahko ustanavlja organizacije. Z
ukinitvijo orlov, ki so se bili silno razvili, je zadan neprebolen udarec. /… / 3. Kaj
je to novo Jugoslovenstvo, pa plemenska in verska baza, ki je prepovedana?«
Korošec je imel pripravljen odgovor. Strašil je, »/… / da jim bodo razpustili
organizacije in postavili Kramerjeve komisarje.« Predlagal je svojo zamenjavo, a
do nje ni prišlo, čeprav sta se začeli krhati njegova simbolna veljava in pregovorna
nezamenljivost.
Na Korošca so pritiskali tudi beograjski vladni krogi. Živković je zahteval,
naj disciplinira svojo bivšo stranko. Korošec se je tako znašel med dvema ognjema.24
Dokončno odločitev o odstopu naj bi Korošec sprejel po neki prekrokani
beograjski noči, ko ga je obiskal urednik Slovenca Ivan Ahčin in mu v imenu
ljubljanskega vodstva predlagal odstop. Po Ahčinovih besedah naj bi Korošec
»vzkipel« takoj, ko je zaznal »za kaj gre« in mu začel pojasnjevati, da ni vstopil
v šestojanuarsko vlado kot »/… / eksponent stranke ali po njenem nalogu in
tudi ne njenem pristanku, ampak čisto osebno kot dr. Anton Korošec. Le kot
takšnega so me tudi vabili, ker novi režim ni več poznal političnih strank. Za
svoje ravnanje odgovarjam torej osebno, ne kot stranka. Stranka si zaradi mene
lahko roke umije.«25
Ahčin je zapisal, da Korošec ni bil »nek zasebnik«, temveč nesporni voditelj
sicer prepovedane, a še zmerom najmočnejše slovenske politične stranke, zato
24

25

Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (AHAZU), Arhiv dr. Ante Trumbića,
razno, lične bilješke 1930, beležka o pogovoru z Matulićem dne 28. 9. 1930; beležka o
pogovoru z Ivanom Meštrovićem dne 29. 8. 1930.
Ahčin, Spomini, 70.

144

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2–3/2006

• razprave – studies

je nespodobno in nedostojanstveno prejemati takšne udarce, kot je bil razpust
Orla. Izhod je bil jasen in tega se je očitno zavedal tudi Korošec. Kmalu po
Ahčinovem obisku je odstopil.
Po odhodu Antona Korošca in njegovega ministrskega naslednika Dušana
Serneca iz vlade so se za nekdanji SLS začeli težki opozicijski časi. Stranka je
bila odrinjena na rob političnega življenja, zato je čim prej morala pokazati
svojo moč. Maja 1932 je organizirala odmevno politično akcijo, šestdesetletnico
Antona Korošca. Visoki predstavniki nekdanjega SLS-a so se zato odločili povabiti »/… / svoje prijatelje po vsej Sloveniji, da takoj ustanove odbore za proslavo
Koroščeve šestdesetletnice, ki naj se vrši povsodi v mesecu maju.«26 Nedolžno
vabilo na proslavo rojstnega dne »izvršitelja jugoslovanskega testamenta«27 je dobilo širše politične okvirje. Še deset let pred tem, leta 1922, si je Korošec ob svoji
petdesetletnici »/… / odločno in nedvoumno prepovedal vsako javno počastitev
/… /«.28 Zakaj so torej pomladi leta 1932 ravnali drugače in v nasprotju s staro
željo svojega »voditelja«? V mariborskem pripravljalnem odboru so odkrito povedali, da je imelo tedaj »/… / katoliško slovensko ljudstvo prav posebne razloge, da
izrazi svoje mišljenje in hotenje.«29 Razlogi niso bili povezani s Koroščevo obletnico, ampak so jih je zahtevale aktualne politične razmere. Šlo je za možnost,
da se stranka strne svoje vrste in prikaže politično moč slovenskega katoliškega
političnega tabora.
Nemirni majski dnevi leta 1932 so režimskim funkcionarjem upravičeno
vzbujali skrb. Široko zasnovane demonstracije seveda niso bile nedolžno početje, zato je režim ostro odgovoril. Kamniški sreski načelnik Vovšek je npr. pisal
žandarmeriji:
»Tukajšnji organ je zaupno doznal, da dr Koroščevi pristaši v okolici Kranja,
Šenčurja in bližine, katerim je bilo prepovedano nositi zelene kravate in druge
take znake, se sedaj medsebojno spoznavajo, da nosijo srajce, ovratnik na znotraj spodvihan. Dajem vam to na znanje z naročilom, da pojavu posvetite svojo
pažnjo in mi prilikom priloženega osebnega referata o tem poročate.«30
Korošec je bil kljub ostri in načelni opozicijski drži na prelomu let 1931/1932
in v letu 1932 najaktivnejši opozicijski politik. Iskal je dogovor med predstavniki starih prepovedanih strank in alternativo za vse bolj nepriljubljeni režim.
Prizadeval si je poenotiti stališča t. i. beograjskega opozicijskega centra – bivših
radikalov, demokratov, zemljoradničke stranke ter JMO-ja in SLS-a, hkrati pa
je tudi skušal vzpostaviti čim tesnejše stike z Zagrebom in vodstvom nekdanjega
26

27
28
29
30

Slovenec, 17. 4. 1932, Slovenci! Oznanilo so podpisali člani osrednjega odbora za Koroščevo
proslavo: Marko Natlačen, Anton Sušnik, Fran Kulovec, Ivan Vesenjak, Jože Gostinčar,
Fran Gabrovšek, Ivan Ahčin, Anton Ogrizek in Franc Vatovec.
Tako ga je v posvetilu v svoji knjigi Osnutek slovenskega narodnega gospodarstva, Celje 1918,
označil Milko Brezigar.
PAM, Anton Korošec, A. Š. 1, Navodilo za proslavo 60-letnice dr. Antona Korošca.
ASCG 14, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije, fasc. 22/50, Prepis letaka.
Godina, Jože, V znamenju zelene kravate, Pod Grintovci, 26. 7. 1940, št. 16.
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KDK-ja. Med politiki beograjskega centra je namreč prevladovalo prepričanje,
da rešitev jugoslovanskega gordijskega vozla ne bo mogoča brez načelnega sporazuma s Hrvati. Morebitni prevzem oblasti so načrtovali celo sami, vendar v
dogovoru z Zagrebom. Korošec je pri tem želel pridobiti tudi kralja. Ko je po
umiku generala Živkovića Aleksander skušal znova razširiti politično podobo režima, se je (tako kot že v preteklosti) začel dogovarjati s Stanojevićevimi radikali
in Koroščevim SLS-om. Pogovori se niso izšli. Njihova vsebina ni znana, zdi pa
se, da sta prvaka zavrnila morebitne kompromise v prepričanju, da je Aleksander s postavitvijo Voje Marinkovića na čelo vlade očitno v škripcih. Pričakovala
sta, da bo tako potrebno upoštevati opozicijo, edino možnost, ki je vladarju še
preostala.31 Novico o spremembi vlade je hrvaški politik Juraj Šutej posredoval
prvaku hrvaške opozicije, bivšemu predsedniku Jugoslovanskega odbora, Anteju
Trumbiću, ki je zapisal kratko, a prodorno misel:
»Korošec se osvobaja Kramerjeve skupine in postane gospodar v Sloveniji z
velikim veseljem klerikalnega izraela /… /. V eni besedi se konstatira še enkrat,
da je vsa ta ‘opozicija’ pripravljena vsak čas lizati roko svojega krotitelja, če lahko
na ta način pride do oblasti!«32
Korošec je imel veljavo v Dravski banovini in v Beogradu, najmočnejša jugoslovanska opozicija (bivša Kmečko demokratska koalicija) pa mu ni bila naklonjena. Za Zagreb je bil vse preveč oportunističen.
Živahno beograjsko politično dogajanje, ki je vključevalo tiho dogovarjanje z dvorom, je 7. novembra korenito spremenila odmevna resolucija vodstva
nekdanjega KDK-ja, t. i. Zagrebške punktacije.33 Dokument je sprožil verižno
reakcijo; SLS je prav tako sprejel svojo deklaracijo, t. i. Slovensko deklaracijo,
Ljubljanske punktacije oz. Koroščeve punktacije.
Ljubljanske punktacije so odgovor Korošca in njegovih somišljenikov na dogajanje, ki ga je sprožil Zagreb. Ivan Ahčin je v spominih zapisal, da so »sredi
opozicijskega gibanja /… / le Slovenci še molčali.« Molk je končno prekinil Korošec. Pred božičem 1932 je sklical sestanek vodstva in poudaril, »/… / da moramo
spričo tega, da so Hrvatje in Srbi zavzeli svoje politično stališče napraviti isto
tudi Slovenci in sicer kot Slovenci.« Na naslednji seji naj bi predstavil svoj koncept, lastnoročno napisan na lističu. Ahčin trdi, da je besedilo vse presenetilo
»po svoji jasni opredeljenosti in zgoščenosti«. Na silvestrovo 1932 so ga vsi člani
štirinajsterice svečano podpisali, dan kasneje, 1. januarja 1933, tudi Korošec.34
31

32
33
34

Stojkov, Opozicija, str. 201–202. Oba politična voditelja bi s sodelovanjem z režimom tudi
pretrgala vezi z Zagrebom, česar najbrž nista želela. Po pogovorih s kraljem sta hrvaški
opoziciji takoj demantirala vesti, da utegneta paktirati z režimom. – Informacije, št. 2, april
1932, Sitnice.
AHAZU, Arhiv dr. Ante Trumbića, razno, lične bilješke 1932 (I–VIII), beležka o pogovoru
s Šutejem dne 2. 4. 1932.
Stojkov, Opozicija, str. 205–208.
Po Ahčinovih besedah je Korošec takoj potem, ko je članom vodstva izročil resolucijo, odpotoval v zagrebški sanatorij Srebrenjak. »Čeden prepis« besedila je zato podpisal šele naslednji
dan, ko mu ga je prinesel Marko Natlačen. – Ahčin, Spomini, str. 84, 86. Ahčinovi zgodbi,
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Kljub Ahčinovem prepričanju pa iniciativa in avtorstvo punktacij le nista tako jasna. Ahčin nikjer ne omenja, da se je kmalu po objavi punktacij v Sloveniji
pojavila njihova nova, dopolnjena različica. Katera različica je torej avtentična,
katera Koroščeva? Besedilo punktacij je brez dvoma, z dopolnitvami ali brez,
izjemno pomemben programski dokument nekdanjega SLS-a. Pri tem seveda ni
mogoče spregledati dejstva, da ga je oblikovala še vedno najmočnejša slovenska
politična organizacija z visoko podporo v volilnem telesu. Punktacije tako na
strnjen način podajajo temeljne in daljnosežne slovenske nacionalne in državnopravne zahteve. Njihovo bistvo je konkretno izraženo v tretji točki – široka avtonomija, ki bi vključevala tudi finančno samostojnost. Tretja točka je res jasna
in nedvoumna, povsem drugačna pa je prva točka, ki je bila politično nespretno
oblikovana, tako da je dopuščala različne razlage – tudi odcepitev od Jugoslavije
(in to so izrabili slovenski liberalci). V prvi točki ni nikjer jasno navedeno, v
katero državno skupnost se naj razkosani Slovenci združijo – Jugoslavija je bila
teoretično le ena od možnosti. Zdi se, da je naknadno »jugoslovansko« dopolnilo35 bilo nujen popravek politične napake.36 Ostaja pa vprašanje, kako je mogel
Korošec narediti napako in kaj takega sploh napisati.
Zdi se, da punktacij ni napisal Korošec in da niso nastale na njegovo pobudo.
Napisane so politično preveč nespretno (prva točka prve različice punktacij; očitno se ne ujema z Ahčinovo oceno njihove »jasne opredeljenosti«), predvsem pa si
je Korošec vedno puščal politično »priprta vrata«;37 Korošec bi napisal politično
»mehkejši« tekst. Leta 1932 si je prizadeval poenotiti stališča beograjskega opozicijskega centra, iskal je dogovor s KDK-jem, imel pa je tudi dobre opozicijske
izkušnje. Politični pritisk in represalije ob majskih političnih dogodkih so opoziciji napovedovali težke čase. Vztrajanje v taki drži bi za prepovedano stranko
lahko bilo kontraproduktivno. Resolucije, ki jih je vzpodbudil nekdanji KDK, so
opozarjale na življenjsko moč bivših strank, na živo jugoslovansko opozicijo, na
alternativo obstoječemu režimu. Korošec kot najboljši poznavalec vsedržavnega
političnega življenja iz bivšega SLS-a je tako ocenil, da bi se splačalo stopiti ob
bok ostalim opozicijskim voditeljem. Odprto je bilo le še vprašanje, ali z lastno
resolucijo ali pa bolj enotno in previdno.
Korošec se je seveda opredelil za previdnost in enotnost. Po zagrebških punktacijah je namreč sodeloval pri poskusu oblikovanja skupne deklaracije beograj-

35

36
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po kateri je besedilo punktacij predložil Korošec, pritrjuje tudi član vodstva nekdanje SLS
Jože Košiček. – Filipič, France, Dr. Anton Korošec in marksisti, PNZ 31 (1991) 1, op. 37 na
str. 92.
Sence dvoma o avtentičnosti dopolnila je želela razbliniti beograjska Politika, ki je Korošca
osebno prosila za pojasnilo, vendar se ni odzval. – Jutro, 19. 1. 1933, Zgovorni molk dr.
Korošca.
Nedvomno je šlo za napako. Prepovedani SLS je videl slovensko prihodnost v okviru Jugoslavije. Če je bila slovenska politika pred letom 1918 do konca zvesta stari Avstriji, je bila
kasneje prvi jugoslovanski državi. Resnih drugačnih političnih kalkulacij skoraj ni bilo.
Npr. pri oblikovanju omenjene resolucije o volitvah 1931.
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skega opozicijskega centra, s katero bi odgovorili Zagrebu.38 Na pogovorih je
vztrajal do konca decembra 1932, tj. do odhoda v Ljubljano. Punktacije bivšega
SLS-a so zato pomenile neprijetno presenečenje za ostale opozicijske voditelje,
saj take možnosti Korošec nikoli ni omenjal.39 Zdi se, da so punktacije nastale
na predlog pristašev bivšega SLS-a iz Dravske banovine.40
Ozadje punktacij tako ostaja nejasno, prav tako tudi njihova morebitna neposredna povezanost z Zagrebom. Povezanosti med nekdanjima HSS-jem in
SLS-om ni bilo, saj je Korošec ostal naklonjen Beogradu in Sarajevu. Gotovo je
le, da je bil nad vsebino zagrebške resolucije navdušen. Ko mu jo je član vodstva
bivšega KDK-ja Vilder na martinovo 1932 prvič pokazal, je celo dejal, da jo bo
njegova stranka sprejela, strinjanje z njeno vsebino pa je ponovil tudi osebno
Mačku.41 Veliko bližji hrvaškim krogom je bil Fran Kulovec, a je njegova vloga
ob punktacijah povsem neznana.42
Korošec je moral po punktacijah na Hvar, a se ni zadovoljil s politično izolacijo, temveč je nadaljeval s svojo kombinatoriko. Pri iskanju politične rešitve
se je nanj ponovno obrnil tudi kralj, ki je po neuspelem nastopu režima JNS
ponovno začel sodelovati z opozicijo. S posredovanjem Engelberta Besednjaka se
je začel politično konstruktivno pogovarjati s Korošcem. Kralja so poleg Koroščevega mnenja zanimali tudi nazori vodstva bivšega SLS-a in Besednjak mu je
zagotavljal, da ima njen vodja še vedno zadostno avtoriteto, a hkrati priznal, da
bi bilo dobro slišati še mnenje drugega konfiniranca, Frana Kulovca.43 Njegova
veljava je medtem očitno rasla.
38

39
40

41

42

43

AHAZU, Arhiv dr. Ante Trumbića, razno, lične bilješke 1932 (IX–XII), nedatirana beležka.
Trumbić je o beograjskih pogovorih zapisal naslednje: »Prvo izvješćuju me da opozicioni
blok u Beogradu sada vijeća. Da su tu i Spaho ili bolje ne Spaho lično, nego, Šefkija Behmen,
pa i Korošec. Da će oni donijeti zaključak kojim će odgovoriti na našu zagrebačku rezoluciju.
Ali popravljaju se, da to neće biti polemika, pa zatim još više izmičuć, kažu, da to neće biti
niti odgovor, nego da će biti jedno preciziranje stajališta na koje stoji beogradski blok, u koji
oni, kao naravnu stvar, ubrajaju i stranke Spaha i Korošca.«
Stojkov, Opozicija, 222.
Vesenjak v začetku februarja 1933 odklonil »vsako zvezo« s punktacijami, a je pri tem najbrž šlo za nov politični manever in umirjanje strasti. Enako je namreč ravnal tudi Korošec.
– Jutro, 7. 2. 1933, Tudi pristaši bivše SLS odločno zavračajo punktaško politiko; Slovenec,
14. 3. 1933, Pred državno sodišče; Stojkov, Opozicija, 222. Punktacijam in njihovi genezi
se je najbolj temeljito posvečal Janko Prunk. Glej: Prunk, Janko, Slovenske predstave o
avtonomiji (oziroma državnosti) in prizadevanja zanjo v Kraljevini Jugoslaviji, v: Slovenci
in država, 138; isti, Politični profil in delo dr. Antona Korošca v prvi Jugoslaviji, PNZ 31
(1991) 1, zlasti 37–38.
AHAZU, Arhiv dr. Ante Trumbića, razno, lične bilješke, beležka o sestanki pri Vladku
Mačku 4. 12. 1932, kjer so bili še Većeslav Vilder, Milan Kostić, Josip Predavec, Mile Budak
in Ante Trumbić; beležka z dne 13. 11. 1932.
Trumbić je zapisal, da je on »za sa Hrvatima« in da je v vsakem primeru veliko boljši od
Korošca. – AHAZU, Arhiv dr. Ante Trumbića, A. Š. 135, Političke bilješke iz godine 1933,
beležka o pogovoru z Boko (najverjetneje Josipom Smodlako) dne 21. 10. 1933.
Pelikan, Egon, Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom. Primorski krščanski socialci med Vatikanom, fašistično Italijo in slovensko katoliško desnico – zgodovinsko ozadje
romana Kaplan Martin Čedermac, Nova revija, Ljubljana 2002, Priloga – dokumenti, Arhiv
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Čeprav se je Korošec med konfinacijo redno pogovarjal s svojimi pristaši in
sodelavci ter dajal »/… / navodila /… / za naše zadržanje v Sloveniji,«44 je njegova
odsotnost nedvomno pustila sledi. Tako mu je Besednjak celo svetoval, naj svoje
sodelavce drži »/… / strogo na uzdi, /… /« če noče, »/… / da prizadenejo v svoji
preproščini stranki nepopravljivo škodo.«45
Zdi se, da so tovrstna »preproščina« Koroščevih tovarišev in njegov odmik
od načel ljubljanskih punktacij povzročili, da je vodja nekdanjega SLS-a snoval svoj načrt s kraljem v popolni tajnosti. Vanj je poleg kurirja Besednjaka
vključil le še Andreja Gosarja. Kraljevi načrti pa se niso uresničili; prekinil jih
je marseillski atentat oktobra 1934, ki je spremenil politične razmere in razmerja v državi. Nosilec ključnih političnih idej in konceptov je naenkrat izginil
s političnega odra, za seboj pa je pustil ranljivi steber režima, stranko JNS.
V notranjepolitičnem življenju je tako bilo pričakovati živahno in razburljivo
dogajanje. V Beogradu so kmalu izbruhnile prve politične razprtije. Takoj po
atentatu je premier Uzunović najprej »konstatiral«, da kralj ni zapustil oporoke,
in da naj zato vlada imenuje namestništvo. Njeni člani so se s tem strinjali in
začeli razpravo o personalni sestavi potrebnega organa. V trenutku, ko so že
dosegli soglasje o dveh članih, je v vladno palačo poklical kraljevi pribočnik
Jećmenić in prosil prvega ministra, naj pride na Dedinje. Uzunović je prošnjo
odklonil in sprožil pravo vojaško akcijo generala Živkovića. Bivši premier je
namreč nekaj vojakov kraljeve garde, oboroženih s parabellumi, poslal v mesto
pred vladno palačo. Zgradbo so obkolili in prisilili njenega predsednika, da je
odšel na Dedinje. V kraljevem dvoru mu je Aleksandrov bratranec, knez Pavle,
pokazal domnevni testament, a je Uzunović vanj podvomil. Zagrozili so mu,
naj podpiše zapisnik o srečanju in oporoki, sicer ga bodo zaprli. Uzunović je
dokument sicer podpisal,46 ostaja pa odprto vprašanje, ali se je res strinjal z
vsebino spornega testamenta?
Po eni od razlag naj bi kralj napisal tri oporoke, tudi tisto, ki so jo odprli po
njegovi smrti. Prvi dve naj bi bili dokončni, tretja pa le skica. V prvi naj bi tako
za namestnike imenoval kneza Pavla, patriarha Varnavo in Antona Korošca, v
drugi pa Pavla in neznano koga. Toda oba testamenta naj bi po neuspelem zagrebškem atentatu umaknil in pred božičem 1933 na Bledu pripravljali tretjega
– kralj naj bi osnutek shranil na Dedinju, kje natančno, pa je vedel le upravnik
dvora Manojla Lazarević, človek, ki mu je Aleksander najbolj zaupal. Po kraljevi
smrti naj bi prav Lazarević izročil dokument Pavlu.47 Devetega oktobra 1934

44
45
46

47

Engelberta Besednjaka, (dalje: Dokumenti iz arhiva Engelberta Besednjaka), dok. št. 281,
578–587.
Ahčin, Spomini, 100.
Dokumenti iz arhiva Engelberta Besednjaka, dok. št. 281, 578–587.
AHAZU, Arhiv dr. Ante Trumbića, razno 1933–1938, beležka o pogovoru z Jelašićem
dne 10. 11. 1934; beležka o pogovoru s Torbarom dne 30. 10. 1934, beležka o pogovoru z
dopisnikom praškega Presbiroa Lončarevićem dne 31. 10. 1934.
AHAZU, Arhiv dr. Ante Trumbića, razno 1933–1938, beležka o pogovoru s Šegvićem dne
3. 11. 1934.

Jure Gašparič, Korošec kot simbol SLS

149

zvečer so namestniško oblast v državi tako prevzeli oxfordsko izobražen in umet
niško navdahnjen bratranec preminulega kralja knez Pavle,48 senator Radenko
Stanković in ban Savske banovine Ivo Perović.49
Zanimivo je, da se je v prvi različici oporoke znašel tudi Anton Korošec, ki bi
se, če bi obveljala, zavihtel na sam vrh države. Aleksander je očitno v njem videl
sposobnega in pragmatičnega politika. Zakaj si je kasneje premislil, ni jasno,
ostaja pa vprašanje, kakšna bi sploh bila Koroščeva vloga v namestništvu. Bi
ostal povsem podrejen knezu Pavlu?
Politične spremembe po Aleksandrovi smrti so zahtevale tudi zamenjavo vlade, na čelo katere je s Pavlovo podporo stopil Bogoljub Jevtić. V Kraljevini Jugoslaviji se je začela liberalizacija političnega življenja.50 Namestništvo je razpustilo
Narodno skupščino in za 5. maja 1935 napovedalo nove volitve. Po poročanju
Slovenca se je novica kot požar razširila po vsej prestolnici, državi in tudi tujini.
V Beogradu naj bi ljudje drveli iz kavarn in hiš na ulice ter izražali svoje zadovoljstvo. Med političnimi skupinami se je pojavilo vprašanje, ali se volitev udeležiti
ali ne. Drug za drugim so se vrstili politični sestanki, kombinacije in kalkulacije
so predvidevale številne rešitve. V pogovorih je sodeloval tudi Korošec, ki pa se
z nobeno od ponujenih možnosti ni strinjal, zato se je tako kot novembra 1931
odločil za taktično potezo. Volilna abstinenca v bivšem SLS-u ni bila sprejeta
enoglasno in brez težav. Vodstvo nekdanje stranke se je ob tem vprašanju zapletlo
v ostre spore, ki so odločno razjedali njeno enotnost. Kljub Koroščevi nesporni
avtoriteti sta se mu po robu postavili dve struji, ki sta jih vodila Andrej Gosarja
ter Ivan Vesenjak oz. Marko Natlačen in Fran Kulovec.51 Obe sta želeli izkoristiti politični trenutek in se udeležiti volitev, prva »po sigurnejši poti«, na listi
predsednika vlade Jevtića, drugi pa po ostri in načelni opozicijski poti, na listi
Vladka Mačka. Jutro je razprtije v katoliških krogih privoščljivo komentiralo,
da »klerikalci ne vedo kam« in da »nasprotstva med klerikalnimi voditelji in
njihova pogajanja na vse strani seveda prinašajo seboj opasnost, da eni in drugi
obsedijo med dvema oziroma več stoli. ‘Politika’ poudarja, da klerikalni pristaši
nikakor ne vzdržijo več v abstinenci in pritiskajo na svoje prvake, da se odločijo
za pozitivno pot.«52 Slovenski liberalci so ob spremljanju dogajanja med svojimi
domačimi političnimi nasprotniki opazili, da ima t. i. linija »treznih politikov«
bivšega SLS-a zelo težavno delo, saj poseduje »/… / nepomirljiva struja še vedno
skoraj ves organizacijski in agitacijski aparat v svojih rokah in gospodari tudi v
klerikalnem časopisju /… /.«53
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Slovenec, 25. 10. 1934, Nj. kr. Vis. knez-namestnik Pavel.
Besedilo oporoke je bilo objavljeno tudi v časopisih. Glej: Slovenec, 10. 10. 1934, Oporoka
blagopokojnega kralja.
Stojkov, Opozicija, 277–279, 289.
Tagespost, 12. 3. 1935, Spaltung der Slowenischen Volkspartei?
Jutro, 20. 2. 1935, Postavljanje kandidatov je v polnem teku.
Jutro, 23. 2. 1935, V Ljubljani 18.500 volilcev.
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V senci Koroščeve »nepomirljive« struje se je Gosar-Vesenjakova skupina
začela separatistično in na lastno pest dogovarjati o volilnem nastopu na vladni
listi. Njena osrednja člana sta se tako večkrat sestala z Jevtićevima pooblaščencema ministrom Marušičem54 in senatorjem Pucljem.55 Ločena pogajanja
dela nekdanjih SLS-ovcev z Jevtićem so pri Korošcu in njegovih somišljenikih
seveda naletela na nerazumevanje in povzročila »razočaranje«. Bivši stranki
je nenazadnje grozilo nevarno krhanje. Korošec je moral nujno ukrepati in
»disciplinirati«56 svoje vrste. Obema politikoma, tako Gosarju kot Vesenjaku,
je poslal pismo, v katerem ju je ostro grajal in jima zagrozil z izključitvijo. Po
mnenju dopisnika graškega lista Tagespost se je tedaj zdelo, da obstaja resna nevarnost cepitve stranke.57 Razmere so bile še toliko bolj zapletene zaradi akcije
Natlačena in Kulovca, ki sta se v Zagrebu pogajala o kandidaturi na Mačkovi
listi. Njuno delovanje naj bi celo potekalo v soglasju z »ostalimi klerikalci«, nezadovoljnimi s Koroščevo taktiko.58 Nedvomno napeti in razburkani odnosi v
bivši SLS, ki so že oznanjali razkol,59 pa so se tedaj kljub vsemu otoplili. Zdi se,
da znotrajstrankarska opozicija ni želela tvegati preveč in razbiti organizacije.
Pogledi so se znova poenotili, Koroščev vpliv je prevladal. Večina članov vodstva se je opredelila za njegovo abstinenčno politiko, zavoljo česar sta od svoje
pobude odstopila tudi Natlačen in Kulovec.60 Prav tako se je svojim načrtom
54
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Minister Marušič, prvi Jevtićev človek v Dravski banovini, je v govoru na izredni skupščini
sreske organizacije JNS za srez Ljubljana-okolica javno ugotavljal, da je bilo vse polno ljudi,
»/… / ki so bili nezadovoljni s politiko abstinence nekdanjih mogočnikov v Sloveniji. Korošec
in njegovi prijatelji so sami uvideli, da jih ta politika vodi v gospodarsko propast, a sedaj ne
vedo kam bi. Zato moramo pri teh volitvah pridobiti vse tiste ljudi, ki so voljni sodelovati
na vladinem programu /… / Vabim vse brez izjeme, da stopijo z nami v kolo /… /.« – Jutro,
3. 3. 1935, Minister dr. Marušič o volilni situaciji.
Jutro, 5. 3. 1935, Najnovejše kandidature v Dravski banovini; 9. 3. 1935, Zahteve po stanovskih poslanskih kandidaturah; 15. 3. 1935, Volilno gibanje; 16. 3. 1935, Državnih list bo
pet. Ruda Jurčec podaja v svojih spominih drugačno razlago Vesenjakove akcije. Celotno
zgodbo z mariborsko kombinacijo naj bi si zamislil in preko urednika Slovenskega gospodarja Januša Golca tudi izpeljal sam Korošec. Z njo naj bi hotel Jevtiću vrniti žalitev, ki jo
je utrpel sam ob neuspelih pogajanjih z njim, hkrati pa je tudi pokazal, kdo je gospodar
v Sloveniji. – Jurčec, Ruda, Skozi luči in sence 1914–1958. Tretji del (19351941), Editorial
Baraga, Buenos Aires 1969, 69–75.
Jutro, 12. 3. 1935, Novi kandidatski predlogi v Dravski banovini.
Tagespost, 12. 3. 1935, Spaltung der Slowenischen Volkspartei.
Tagespost, 13. 2. 1935, Die Taktik der Slowenisch-klerikalen.
Po pisanju Marušičevega časopisa Glas naroda so v nekdanjem SLS-u obstajale štiri struje
– prva, ki je zagovarjala sodelovanje v političnem življenju, a na temelju »starega številčnega
stanja bivših strank«, druga, ki je bila za vzpostavitev stanja pred 6. 1. 1929, tretja, ki je
sploh nasprotovala posebni katoliški stranki in četrta, ki je bila za vsako sodelovanje; slednji
naj bi pripadal tudi Korošec. Taka shema nekoliko poenostavlja prave razmere, hkrati pa je
tudi deloma napačna. Uvrščanje Korošca v »pozitivno« strujo je najbrž bilo izraz zavedanja
pomena nekdanjega SLS-a in (glede na spor Marušič-Kramer) tudi poskus političnega zbližanja. – Glas naroda, 27. 4. 1935, Dr. Anton Korošec in abstinenca.
Stojkov, Opozicija, 300.
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odpovedal Gosar,61 svojo kandidaturo pa je naposled umaknil še Vesenjak.62
Nekdanja SLS je abstinirala, čeprav velja dodati, da se je kljub vsem naporom
vodstva nekaj njenih nekdanjih članov le odločilo za udeležbo na volitvah.63
Abstinenca na petomajskih volitvah leta 1935 je bilo zadnje Koroščevo opozicijsko dejanje. Junija je skupaj z nekdanjima Jugoslovansko muslimansko organizacijo in Narodno radikalno stranko oblikoval vlado in kasneje še skupno
vsedržavno stranko Jugoslovansko radikalno zajednico. Postal je notranji minister in prvi človek Dravske banovine. Predsednik vlade Stojadinović je sam dejal,
da je »/… / vodstvo politike Jugoslovanske radikalne zajednice /… / v Sloveniji
izključno poverjeno dr. Ant. Korošcu.«64 S temi besedami, izrečenimi na Bledu,
je odkrito priznal, da je politično življenje v Dravski banovini znova postalo
primat nekdanjega SLS.65 Njeno vodstvo se je lahko nemudoma lotilo sistematičnega prevzema oblasti.
Nova politična pot SLS-a je bila hitra in učinkovita, čeprav vsaj v začetku vse
ni potekalo v popolnoma soglasno, saj za oportunistično povezovanje z JRZ-jem
vsi njeni pristaši niso bili navdušeni – ohraniti so želeli svojo samostojno strankarsko organizacijo. Med Koroščevimi nasprotniki sta se tedaj znova pojavila
trda opozicionalca Kulovec66 in Natlačen, ob njiju pa tudi štajerska skupina, ki
se »razven ožjega kroga znanih oportunistov« nikakor ni ogrevala za »radikalsko
tezo«. V vodilnih mariborskih krogih so bili prepričani, da je kombinacija zgrešena, ljudstvu nesimpatična in so nanjo gledali kot na »neko ‘kranjsko zadevo’«.67
Šef nekdanjega SLS-a se je tako spet soočil z očitno vse bolj pogostimi notranjimi
nasprotovanji, a jih je s svojo avtoriteto še enkrat uspešno zgladil. Štajerci niso
povzročali problemov, Kulovcu in Natlačenu pa je v zameno za njuno soglasje
61
62

63

64
65
66

67

Prim.: Ahčin, Spomini, 134, 136.
Slovenec, 5. 4. 1935, Iz domače politike. Vesenjak je Korošcu v pismu pojasnil, da je »/… /
psihoza takozvane aktivnosti zajela vso bivšo našo Štajersko in velik del Kranjske.« V taki
situaciji je nekaj bilo treba storiti, zavoljo česar se je odločil za kandidaturo. Pri tem pa je
poudaril, da kljub vsemu brezpogojno priznava avtoriteto šefa bivše SLS. Hkrati s pismom
mu je poslal tudi preklicno izjavo, za vsak primer, če bi Korošec bil prepričan, da je mandat
»felonija nad Vami in nad našo stvarjo«. – PAM, Anton Korošec, A. Š. 1, pismo Vesenjaka
Korošcu.
Pristaši nekdanjih SLS-a in slovenske NRS-ja, ki so kandidirali na Jevtićevi listi, so bili:
Veble, Klar, Koce, Šemrov, Kersnik, Gajšek, Brenčič in Pevc. – Domoljub, 20. 10. 1937, O
naših slovenskih poslancih. Ko so Miho Brenčiča prepričevali, naj le ne kandidira, je zgolj
neomajno ponavljal, da »/… / ljudje hočejo, treba okraju pomagati, da Vi (Korošec, op. J.
G.) niste dovolj informirani, da ga je stranka izigrala /… /.« – PAM, Anton Korošec, A. Š. 4,
pismo Korošcu z dne 2. 3. 1935.
Slovenec, 23. 8. 1935, Slovenijo predstavlja dr. Korošec.
Prim.: Stojkov, Todor, Vlada Milana Stojadinovića (1935–1937), Institut za savremenu istoriju, Beograd 1985, (dalje: Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića), str. 77.
O Kulovčevem profilu glej tudi poročilo nemškega poslanika v Beogradu: Biber, Dušan,
Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu, PNZ 31 (1991)
1, 141.
Jutro, 15. 8. 1935, Nezadovoljstvo v vrstah štajerskih pristašev bivše SLS.
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namenil »važno vlogo«.68 Prvi je postal tajnik slovenskega dela stranke, drugi pa
novi ban Dravske banovine.
***
V poletnih mesecih leta 1935 je Korošec s svojimi političnimi somišljeniki
»zavzel« Dravsko banovino, v Beogradu pa postal drugi človek jugoslovanske
politike. Dosegel je enega vrhuncev svoje nedvomno uspešne politične kariere, ki
jo je posebej zaznamovalo obdobje diktature kralja Aleksandra, ki je Korošca in
bivši SLS postavil pred novo, do tedaj izkušnjo. Koroščev vodilni položaj je v tem
času bil večkrat ogrožen, a je njegova avtoriteta zmeraj prevladala. V leto 1929
je stopil z velikim političnim kapitalom, kot simbol SLS-a, ki ga je v naslednjih,
trdih letih opozicije uspel ohraniti.

Korošec as a Symbol of Slovene People’s Party
Abstract
The political image of Anton Korošec began to take shape at the beginning of the twentieth
century. Over the course of time the national Lower Styrian political reality and above all
Viennese parliament shaped the Styrian politician into a great master of political strategy. He
became the central personage in Slovene politics in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
and the undisputed leader of the Slovene People’s Party. Korošec’s supporters as well as his opponents acknowledged that already during his lifetime he had become the symbol of a powerful
political leader. One of the greatest tests of Korošec’s power regarding his status and symbolic
value occurred in January 1929. With the introduction of the personal dictatorship of King
Alexander, the suspension of parliament and the dissolving of political parties the years began
that were especially interesting for observing Korošec’s importance and image. His authority
also at that time – in the first half of the nineteen thirties – was not questionable, although
relations in the leadership of the prohibited Slovene People’s party were becoming ever more
fragile. In toilsome opposition times Fran Kulovec gained more and more power, meanwhile the
first man of the former Slovene People’s Party was esteemed in the Drava territorial ban’s region
and in Belgrade within the strongest Yugoslav opposition but the former Democratic Peasant’s
Coalition were not favourably disposed towards him. For Zagreb he was too much of an opportunist. Opposition time ran out for Korošec in the summer months of 1935 when in the
Kingdom of Yugoslavia from a state political as well as a party political standpoint the former
Slovene People’s Party ended one era and at the same time began a new one. Korošec with his
political adherents occupied the territorial Drava ban’s region, and in Belgrade he became the
second most important person in Yugoslav politics. He achieved the peak of his undoubtedly
successful political career, which was particularly denoted by the period of King Alexander’s
dictatorship – the former Slovene People’s Party and Korošec were given important, new roles.
The large political capital, with which Korošec as a symbol of the Slovene People’s Party joined
in the year 1929, the opposition managed to preserve in the following hard years.

68

Jutro, 28. 7. 1935, Obnova radikalne stranke; prim.: Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića,
53.
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Miran Puconja: Razsežnosti ljudskostrankarskega gibanja in Koroščev nastop v krajih
med Dravo in Muro. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3,

str. 153–160
Razprava obravnava kulturnozgodvinske okvire, ki so spodbudili nadpovprečno uspešno
ljudskostrankarskgo gibanje in pri tem izpostavlja karizmatično vlogo Antona Korošca;
dokazuje, da so slovenski katoliški intelektualci s publikacijami opozorili na razsežnosti
kmečkega stanovskega gibanja; utemeljuje terminološke vidike besedne zveze Slovenska
ljudska stranka in jih povezuje z ljudskoizročilno konotacijo; predstavlja dosledno slovensko usmerjenost in narodno osveščenost gibanja med Dravo in Muro že pred marčno
revolucijo.
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Miran Puconja: Roots of the People’s Party Movement and Dr. Anton Korošec’s Appearance in Places Between the Rivers Drava and Mura. Review for History and Ethno-

graphy, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 153–160
This paper deals with the cultural-historical frames that spurred the above average success of the People’s Party movement and with that exposed the charismatic role of Anton
Korošec; it proves Slovene Catholic intellectuals warned of the extensiveness of the peasant
class movement in publications; it substantiates the terminological viewpoint of the term
Slovene People’s Party and links it to the traditional connotations of the people; it presents
the consistent Slovene orientation and national awareness of the movement between the
rivers Drava and Mura already before the March revolution.
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Visok ekonomski potencial kmečkega življa v pokrajini med Muro in Dravo
že v osemnajstem, devetnajstem in prvi polovici dvajsetega stoletja je ob razpadu
avstrijske fevdalne nacije, tudi v okviru deželne pokrajinske zavesti pripadnosti
Štajerski, ohranjal slovensko jezikovno kontinuiteto. Pri tem ne gre le za nadaljevanja kulturnojezikovnega izročila. Zlasti v drugi polovici 19. stoletja je kapitalistični razvoj prinesel v dotlej pretežno statični vzhodnoštajerski etnos nove
oblike združevanja; najprej kulturnega, nato tudi gospodarskega in političnega.
Šlo je za prvine, ki so dotedanje vzhodnoštajersko kmečko ljudstvo dvignile v
vlogo narodotvorca najvišje stopnje. Gonili teh prizadevanj sta bili zemlja in
tradicija. Kulturnopolitična rast je dosegla v teh krajih višek v obdobju med
svetovnima vojnama, in sicer z aktivnostmi Slovenske ljudske stranke, Orla,
Jugoslovanske demokratske stranke, Sokola, Samostojne kmetijske stranke ali
katoliških stanovskih gibanj kot oblik političnega katolicizma. Vzhodnoštajerskemu kmetu so bili najbližji katoliško usmerjena Slovenska ljudska stranka,
Telovadno društvo Orel in nasledki, ki so sledili Katoliški akciji. To velja za
slovensko kmetstvo nasploh.
V dvajsetih in zlasti v tridesetih letih 20. stoletja sta kmetstvo in kmečka kultura postali strokovno in politično zanimivi za nekatere slovenske intelektualce.
Po uvedbi šestojanuarske diktature je bilo pristašem Slovenske ljudske stranke
politično delo oteženo. Zato so bili toliko bolj aktivni v različnih oblikah znotraj
stanovskih organizacij; idejni duhovni vodje pa so s knjižnimi publikacijami
usmerili pozornost na kmečki stan in slovensko vas.
Etnolog Rajko Ložar je ljudsko kulturo enačil s kmečko kulturo. Ljudska
skupnost svoj način življenja izraža v »občestvu vsega življenja«, v tesnem objemu »podzavestne, a skrbno čuvane tradicije«, zaradi česar je kmečki sloj najbolj
zaupljiv nosilec in ohranjevalec tradicionalnih vrednot.1
Profesor moralne teologije Josip Jeraj je opozoril na kmečki etos, ki se oblikuje znotraj homogene vaške skupnosti, pri čemer je kmečka vernost stržen tega
etosa. Zato je Jeraj dal napotke, kako v kmečkem ljudstvu ohraniti »kmečki
življenjski slog«, tiste občestvene prvine kmečke skupnosti, ki jih še ni pokvarila
mestna kultura.2 Če predpostavljamo, da je bila slovenska tradicionalna vernost
del tradicionalne kmečke kulture, razumemo, zakaj je Josip Jeraj med nastajnjem
nazorske pluralistične družbe pokazal na to bazo, v katero je tudi slovenska tradicionalna vernost pognala močne korenine.
Ludovik Puš je v knjigi Kmečki stan, Psihološke in sociološke korenine kmečkega stanovskega gibanja utemeljil slovensko kmečko stanovsko gibanje. Najprej
je prisodil kmečkemu stanu lastnosti občestvenosti, potem pa je zapisal, da so
družina, narod, cerkvena skupnost in končno tudi država praktične oblike občestvenosti predvsem kmečkega stanu. V zdravi kmečki družini je prepoznal
gospodarski temelj kmečkega doma, kmetije kot celote, in s tem kmečkega sta1
2

Rajko Ložar, Narodopisje, njegovo bistvo, naloge in pomen, narodopisje Slovencev 1, Ljubljana
1944, 9–11.
Josip Jeraj, Naša vas, Ljubljana 1933, 155–160.
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nu, »brez družin bi propadle kmetije, in z njimi sam stan in njegova kultura.«3
Kmečka kultura je katalizator vse narodne kulture. V času vdiranja plehkega
svetovljanstva naj bi kmečka vas tvorila najtrdnejši branik zoper tovrstne pojave.
Kmečki stan s svojo kulturo in vrednotami kot primarni in temeljni stan med
vsemi stanovi naj bi tvoril najbližji most k narodni kulturi.4 Narodna kultura je
v Puševem načinu razmišljanja razširjena kmečka kultura s kmečkim stavbarstvom, kmečko modrostjo, šegami, navadami in kmečko zasidranost v veri. Puš
namreč poudarja, da versko občestvo pri Slovencih predstavlja »skoraj izključno
katoliška Cerkev«.5 »Cerkveno občestvo je socialna skupnost, ki je na človeških,
iz ravnanja do Boga rojeni duhovnosti neposredno vgrajena in iz katere rastejo
socialni nagonski odnosi človeka do človeka …«6
Puš poudarja, da je Cerkev božja ustanova in vodi ljudi k Bogu, ki je absolutno počelo vsega stvarstva, torej tudi človeka in njegovih naravnih zakonov.
Zato ne more z ustanovitvijo cerkve nasprotovati naravnemu zakonu v človeku,
ki ga oblikuje na primer v družinsko, stanovsko, narodno bitje. Tudi ne more
nasprotovati socialnim oblikam, ki izvirajo iz teh naravnih človeških gonov. Po
vrednosti je versko občestvo najvišje in po dejavnosti bolj splošno od katerega
koli drugega.7 Puš s strani Cerkve ne vidi nobene ovire, zakaj ne bi upoštevala
stanovske pripadnosti svojih vernikov in ne bi sodelovala tudi s stanovskimi
pokreti, dokler se skladajo z njenim naukom. Vera znotraj duhovnih struktur
kmečkega stanu pomeni najbolj kohezivno vez občestvenosti, pa tudi temeljno
kohezijo v okviru kmečke organizacije.
V tako motiviranem občestvu je torej politični katolicizem videl svojo najzanesljivejšo bazo. Tako Puševo prepričanje je imelo osnovo v Vebrovi filozofsko-sociološki utemeljitvi kmečkega stanu kot pratemelja vseh stanov in kmečke produkcije kot izhodiščne za vse ostale produkcije, kar je med svetovnima
vojnama največji slovenski filozof izpovedal v knjigi Idejni temelji slovanskega
agrarizma.8
Kmetstvo je nosilec tradicionalnih vrednot, zato najizvirneje ohranja slovensko identiteto, kar je v veliki meri tudi posledica tradicionalne simbioze med
kmetstvom in katoliško Cerkvijo, ki je lahko tudi produktiven etični navdihovalec kmečkega stanovskega gibanja. Kmečka ljudska duša je lahko najboljši branik
pred navali vdirajočega liberalizma, ki postaja rušilec tradicionalnih vrednot,
torej tudi vere.
Z utemeljitvijo kmetstva kot temelja nekega političnega gibanja se nam razkriva tudi pojem ljudski. Gre za terminološko vprašanje atributivnosti neke politične stranke, torej Slovenske ljudske stranke. Slavko Kremenšek v razpravi O
3
4
5
6
7
8

Ludovik Puš, Kmečki stan, Ljubljana 1939, 69.
Ludovik Puš, n. d., 93–98.
Ludovik Puš, n. d., 99.
Ludovik Puš, n. d., 99–100.
Ludovik Puš, prav tam.
France Veber, Idejni temelji človeškega agrarizma, Ljubljana 1927.
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ljudstvu in ljudski kulturi9 navaja Megiserjevo omembo izrazov gmein folk in folk
puk (v pomenu nemških besed Pöfel in Volk). Kremenšek sklepa, da so že v 16.
stoletju uporabljali besedo ljudstvo za nižje družbene plasti. »Ljudstvo« je najnižja
stopnja v socialni razslojenosti fevdalizma in je sinonim za tiste plasti prebivalstva, ki so bili v družbenem pogledu podložniki (spodaj, die Untertanen).10
Trditev Angelosa Baša,11 da izraz ljudstvo od srede 19. stoletja označuje preproste ljudi, Kremenšek dopolnjuje s spoznanjem, da je še v tem času in tudi v 20.
stoletju prilastek ljudski« v pomenu narodni postal strokovni izraz za nekaj, kar
je začelo izginjati, a je dobilo novo vlogo v idejnem pogledu. V to zvezo gre tudi
poimenovanje Katoliške narodne stranke v Slovensko ljudsko stranko v pomenu
stranke »preprostih ljudi ali, natančneje, kmečkega ljudstva«. To pomeni, da je
bilo pojmovanje ljudstva in kmetstva v najtesnejši medsebojni zvezi.12
Ob prelomu stoletja je bila še dovolj močna zavest etičnega naboja, s katerim
je obogatena ljudska kmečka kultura, kar so poudarjali nekateri slovenski kulturni ideologi v tridesetih letih 20. stoletja. Slovenska ljudska stranka je ob ustanovitvi utelešala slovenske kmečke tradicionalne vrednote, med katerimi je bila
vera na prvem mestu, s tem pa je prihajala v opozicijo z vdirajočo liberalistično
razpršenostjo. V tem naj bi bila v neki aksiološki, vednostni vlogi obrambe naroda in njegovih vrednot, in prav zaradi tega v prednosti pred drugimi političnimi
gibanji. Premise take filozofije so organsko rasle iz kmečkega načina življenja,
medtem ko je liberalizem narekovala logika zahodnega kapitalizma.
Kateri kulturno-zgodovinski in psihološki vidiki so vzhodnoštajerske kmete
povezovali z ljudskostrankarskim političnim fenomenom in tudi pogojili nastop
Antona Korošca? Večjo aktivnost kulturno in politično katoliško usmerjenih
posameznikov in skupin opažamo v obdobju med svetovnima vojnama po Koroščevem vstopu v Stojadinovićevo vlado junija 1935. Takrat se je začela stopnjevati politična vnema, močno so se razrasle kulturne, gospodarske, stanovske in
verske organizacije. Delovanje posvetnih zvez razdeljenih v fantovske odseke in
dekliške krožke, proslavljanje jubilejev, odkritje praporov, druženje na shodih,
akademijah, taborih, predavanjih, tečajih, uprizoritve ljudskih iger, operet in
drugih glasbenih prireditev13 so oblike, ki so bile prleškemu k druženju nagnjenemu človeku veliko bližje kot proklamira politika. Na ta način se je izražala
konkurenca liberalnemu pragmatizmu; tako spontano nastajajoče stanovsko gibanje kot sestavni del slovenske Katoliške akcije pa je predstavljalo tudi močno
opozicijo prihajajočim komunističnim idejam. Katoliško utemeljene javne manifestacije so imele še eno prednost. Pri kolektivno usmerjenem prleškem človeku
9
10
11
12
13

Slavko Kremenšek, O ljudstvu in ljudski kulturi, Enološki razgledi in dileme 1, Ljubljana
1983.
Slavko Kremenšek, n. d., 100.
Angelos Baš, O »ljudstvu« in »ljudskem« v slovenski etnologiji. Pogledi na etnologijo, Ljubljana 1978, 84–90.
Slavko Kremenšek, n. d., 102.
Nepodpisano, Velik ljudski shod dr. Antona Korošca v Gornji Lendavi, Slovenski gospodar,
št. 38, Maribor, 16. septembra 1936, 3.
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so združevale resno vsebino z družabnostjo, zaradi česar so se je udeleževali tudi
drugače misleči. Posebej je treba poudariti, da so se takih prireditev udeleževali
vsi, naj jih je pripravila ena ali druga stran, da so bile le dobro organizirane.
Tako sokoli kot katoliške organizacije so se, kljub spoštovanju nasprotne strani,
trudile, da prekosijo tekmeca v kvaliteti – od tod med svetovnima vojnama tako
bogato kulturno življenje zlasti v Ljutomeru.
Če odštejemo politiko ob agitaciji pred volitvami, je bil pred uvedbo šestojanuarske diktature leta 1929 v strankarskem življenju neposredno aktiven manjši
del prebivalstva. V družbenopolitično življenje so se vključili tisti posamezniki,
naj so bili pri sokolih ali orlih, ki so tako gmotno kot intelektualno predstavljali
vrhnjo plast v svojem okolju, zlasti na vasi. Motivi, ki so lahko bili vzrok za
usmerjenost v levo ali desno, so bili lahko religiozni ali že kar sestavni del družinske tradicije. Vendar je bila družina sama lahko razcepljena, to velja za sokolske
družine, v katerih žene niso preveč odobravale moževe sokolske usmerjenosti in
so tako vplivale tudi na otroke. Volitve so bile navadno osrednji dogodek, ki je
s svojo agitacijo zelo razgibal politično sicer pasivno večino in jo zdramil, da so
glasovali. Ker je v Sloveniji prevladovalo kmečko prebivalstvo, močno izstopa
predvolilni boj za kmečke glasove; na to kažejo številni agitacijski članki v časopisih.
Med svetovnima vojnama je v krajih med Muro in Dravo katoliški tabor z
dvotretjinsko večino prevladoval nad liberalnim. Jasno je, da je vzhodnoštajerski
kmet simpatiziral s Slovensko ljudsko stranko, ki si je od sredine leta 1921 prizadevala za slovensko avtonomijo. Vso vidovdansko težo in njeno podporo s strani
slovenskih liberalcev so slovenski kmetje občutili na davkih, ki so bili nekajkrat
višji kot v Srbiji. Slovenska ljudska stranka je našim kmetom pomenila politično
opozicijo in oporo hkrati.
Vzrokov, da je bilo kmetom bližje politično gibanje, ki je bilo povezano tudi
s Cerkvijo, je več. Tako kot je kmet Cerkev kot institucijo in njen nauk povezal
s svojo kulturo, tako je bilo reševanje celostnih življenjskih vprašanj toliko bolj
zaupanja vredno, kolikor bolj je bilo povezano s cerkvenim etičnim naukom, če
pri tem mislimo na poštenost in sploh pokončno moralno držo, ki je vsaj verbalno prihajala s strani cerkvenih krogov. Duhovniku so zaupali tudi politično
vodstvo. Enako je monolitnost, ki je sledila iz krščanskega svetovnega nazora
in ki se je ponovila vsako nedeljo v občestvenem združenju enako mislečih pri
cerkvenih obredih, prodirala tudi v krščanski politični tabor, kjer so shodi podobno mislečih pomenili le življenjsko dopolnjevanje k verski vsebini. Prehod iz
religiozne sfere v politično je bil enostavnejši. Pristaši katoliškega tabora so imeli
v veri trdno oporo, ki je pri liberalcih ni bilo.
Svetovljanski idejni pluralizem liberalizma, za katerim so stali kapitalisti in
intelektualci (učitelji), po večini nepoznane osebe, tudi v času med svetovnima
vojnama, ni mogel osvojiti src kmetov. V Prlekiji opažamo sokolsko usmerjene
posameznike, ki so se odlikovali po večji razgledanosti in tudi družbeni vlogi.
Običajno je njihova usmerjenost temeljila v družinskem izročilu iz časa AvstroOgrske, in sicer s koreninami v liberalni tradiciji njihovih očetov, ki jim je bil
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liberalizem utemeljen v njihovem poklicnem intelektualnem ali veleposestniš
kem statusu.
Naj je šlo za Slovensko ljudsko stranko, Slovensko kmečko zvezo ali katerokoli kmečko politično gibanje, v vseh primerih je združevanje zraslo iz globljih
vsebin čutenja, razmišljanja in vrednotenja kmečkega človeka. To velja tem bolj
za čas pred nastankom jugoslovanske državne skupnosti, bodisi da pri tem mislimo na eksplicitno politiko in njene modificirane oblike ob koncu 19. stoletja
in v prvem desetletju dvajsetega stoletja, ali le na spontane oblike kmečkega
združevanja v istem času prav tako pa v prvih desetletjih po zemljiški odvezi.
Pokrajina med Muro in Dravo je bila, če izvzamemo nemškutarska trška
gnezda, tako rekoč stoodstotno slovenska (vključno s slovensko jezikovno tradicijo). Narodni motiv je prevladoval, saj je vključeval tudi vse ostalo. Program
Kmečke zveze je pomenil ob vsem še eno novo obliko protinemškega in protinemčurskega upiranja, pa tudi novo potrditev stanovske in narodne identitete.
Narodna komponenta Kmečke zveze je bila tudi historično zelo utemeljena.
Močno protiutež Nemcem in nemškutarjem so kmečki gospodarji tvorili z dvotretjinsko večino v okrajnih zastopih. V Ljutomeru je tabor zavednih murskopoljskih kmetov močno politično podpiral Ivan Kukovec, načelnik ljutomerskega okrajnega zastopa in načelnik posojilnice ter vodja Slovencev v celem okraju.
Kukovec je lahko v okrajnem zastopu ob nemškem županu in nemčurskih tržnih
prisednikih zagovarjal Slovence, ker je imel ob sebi slovensko zavedne kmečke
ljudske tribune – duhovne aristokrate iz okoliških vasi.
V šestdesetih letih je bil tak narodni voditelj ljutomerski župnik Antonu Klemenčiču, ki je prav tako s kmečkimi župani, prepričanimi Slovenci, pripravljal
teren za organizacijo prvega slovenskega tabora. V neposredni zvezi s temi prizadevanji je bilo organiziranje bésed, kar nekaj jih je bilo na vzhodnoštajerskem
področju. Začuda smo priča močnega nagnjenja k manifestativnosti prleških
ljudi. Je ta nedvomno bizantinski kulturni element, značilen za jugoslovanski
etnos, tudi ostalina sekundarne kolonizacije? A tudi že v tridesetih in štiridesetih
letih 19. stoletja so bile štajerske primicije pomemben poligon slovenskega narodnega gibanja, ki se je v tej pokrajini v tem času izražalo kot ilirsko gibanje. V
ljudski morali je bilo razumljeno kot prebujanje in opredelitev slovanskega tudi
slovenskega narodnega subjekta, brez kakršnih koli obremenitev prešernovske
kranjske variante pojmovanja in opredelitve slovenstva in ilirizma. Dokumenti
kažejo, da je moral vsak vzhodnoštajerski slušatelj graške bogoslovnice pred
odhodom na počitnice podpisati reverz, da se v domači pokrajini ne po predajal
ilirizmu. V pokrajini se taki stopnji osveščenosti ne smemo čuditi, saj je imela
sorazmerno visok odstotek pismenosti že v dvajsetih letih devetnajstega stoletja;
kmečki gospodarji so pošiljali sinove v šolo v Gnas, Straden, Lipnico, da bi se
tam dobro naučili nemškega jezika in bi tako lahko komunicirali v uradnih
nemških jezikovnih okoljih kot zgledni gospodarji.
Še manj se lahko čudimo močni razrasti kmečkega kulturnega in gospodarskega življenja ob koncu 19. stoletja, ko so obravnavani pojavi pognali sadove v
obliki bralnih društev in ustanavljanju zadrug in posojilnic. Prvoustanovljena
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kmečka zadruga na slovenskem Štajerskem na Cvenu pri Ljutomeru si je ob
asistenci deželnega poslanca Antona Korošča prizadevala, da bi se ob zadrugi
ustanovila tudi kmetijska šola. Na novo organizirane oblike naj bi predstavljale
konkurenco vdirajoči nemški Südmarki. Taffejeva konservativa vlada je s kontroliranjem uvoza in višino bančnih obresti ponovno oživila vzhodnoštajersko kmetijstvo, ki je zaradi razvite konjereje in trgovanja z žitom ter vinom v avstrijskih
deželah in Italiji predstavljalo enega izmed gospodarskih vrhov monarhije.
Kmečka zadruga kot novejša oblika organiziranja kmetov na stanovski ravni
kaže (samo)zavest kmečkega človeka, ki svojo ekonomsko in družbeno vlogo
jemlje v svoje roke. Kmečka zadruga tvori skupnost ozaveščenih posameznikov,
ki se v času narodnostnih bojev in podrejenosti nemškemu velekapitalu v organiziranem nastopu skušajo ogniti verigi posrednikov in prekupčevalcev. Zato je
bila kmečka zadruga osnovna celica nacionalne avtonomije in je dobivala vlogo
institucije. Temeljila je na osebni lastnini; pri tem je nacionalna ideja imela potreben ekonomski temelj, zakoreninjen v vezanosti kmečkega človeka na zemljo.
Prehod od kmečke zadruge do Kmečke zveze je bil torej enostaven.
Intelektualec, kmetov duhovni voditelj, ki je bil kmečkemu človeku najbližji
in mu je skoraj edinemu zaupal, je bil duhovnik. Kredibilnost, ki je v kmečkih
očeh sevala iz Slovenske kmečke zveze, se kaže v dejstvu, da je bila to kmečka
stanovska organizacija, ki je organsko rasla iz načina življenja kmečkih sosesk,
torej iz besed posebne ljudske kmečke kulture. Liberalizem je bil kot produkt
meščanskega sveta kmečkemu človeku tuj pojav. Etika, tudi politična, ki ni brezpogojno prisegala na božjo postavo, kmetu ni bila etika. Prihajajoči liberalizem
je katoliško politično miselnost izoliral na raven aktivnosti klera in jo kot tako
skušal izriniti iz takratne politične scene. Slovenska kmečka zveza in kasneje
Slovenska ljudska stranka sta v kmečkem okolju naleteli na mnogo večje simpatije. Vrednote kot so domovina, materni jezik, vera, Bog so bile tudi temeljne
vrednote kmečkega človeka. To je odgovor na vprašanje, zakaj je Slovenska ljudska stranka med kmečkim ljudstvom žela tak uspeh in da zakaj je bil duhovnik
Anton Korošec večji del prve polovice dvajsetega stoletja duhovni in politični
vodja pretežnega dela Slovencev.
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Roots of the People’s Party Movement and Dr. Anton
Korošec’s Appearance in Places Between the Rivers Drava
And Mura
Abstract
In the second half of the 19th century the peasant became an important and also political
element. This was particularly manifest in places between the rivers Drava and Mura, where
the percentage of illiterate inhabitants stood out in comparison with the rest of the Slovene
countryside. The Slovene inhabitants in the densely populated region of eastern Styria had high
economic capacities and on account of this were at the head of Slovene national awakening.
The organisational form of reading societies, farm cooperatives and later the organised political Farmers’ Alliance were for example among the first to be established in the countryside
of Slovene Styria. High national awareness and obligations to faith and land were decisive
in the formation of the Catholic oriented Farmers’ Alliance and later Slovene People’s Party.
Liberal orientated politics in places between the rivers Drava and Mura did not succeed. This
was because most of the peasant inhabitants trusted by far the Catholic oriented politics of
ecclesiastical leaders who came from peasant ranks. This is my explanation for Anton Korošec’s
great political success and popularity.
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Anton Korošec – urednik
Slovenskega gospodarja
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Franc Rozman: Anton Korošec – urednik Slovenskega gospodarja. Časopis za zgodovino

in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 161–170
V razpravi je obravnavan odnos Slovenskega gospodarja do gibanja mladih učiteljev, socialne demokracije in židovstva. Anton Korošec je časopis urejal od 1898 do 1902 – precej
je spremenil njegovo uredniško politiko in močno dvignil njegovo naklado, saj je Slovenski
gospodar postal vodilni katoliški časopis na spodnjem Štajerskem.
UDC 070(497.4)Slovenski gospodar:929 Korošec A.

Franc Rozman: Anton Korošec – Editor of “Slovenski Gospodar” Newspaper. Review

for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 161–170
In this paper the relation of the Slovenski gospodar newspaper to the movement of young
teachers, social democracy and Judaism is discussed. Anton Korošec was editor of the
newspaper from 1898 to 1902 – he changed the editorial policy by no small measure and
greatly increased the number of copies being printed, thus Slovenski gospodar became the
leading Catholic newspaper in Lower Styria.

Ko je Anton Korošec s 1. majem 1898 postal ponovno študijski prefekt v
malem semenišču v Mariboru, je prevzel tudi urednikovanje osrednjega katoliškega tednika na spodnjem Štajerskem Slovenskega gospodarja. Da je postal
urednik, omenjata Slovenski biografski leksikon1 in Feliks J. Bister2, pač pa ga
* Dr. Franc Rozman, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, franc.
rozman@uni-mb.si.
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1872–1918. Slovenska matica, Ljubljana 1992, 26.
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ne omenja Bibliografija mariborske periodike Bernarda Rajha 3, Šlebinger4 pa ga
le sumarno našteva med uredniki, ne da bi navedel čas njegovega urednikovanja.
Tudi Slovenski gospodar ni svojih bralcev obvestil, da bi prišlo do spremembe pri
uredniku in Korošec v časopisu ni bil nikoli imenovan oz. zapisan kot urednik.
V času nastopa Korošca kot urednika je bil urednik Boštjan Ferk, ki ga je 6.
aprila 1900 zamenjal Avguštin Janša, tega pa že 20. decembra istega leta Franc
S. Šegula, znani nabožni pisec iz Moškanjcev, urednik tudi pri Südsteirische Post
in Südsteirische Presse, ki je poskrbel tudi za preselitev Josipa Stritarja z Dunaja
v Rogaško Slatino in ki ga je s pesnikom družilo dolgoletno prijateljstvo. Že
konec februarja 1901 je spet prišlo do zamenjave in novi urednik je postal Ferdo
Leskovar, ki je ostal do leta 1906, vmes pa je bil le dva tedna maja 1901 urednik
Leon Brože. Zakaj se Koroščeva umestitev ni objavila, lahko le domnevamo.
Nova uredniška roka se je hitro poznala in naklada lista je naraščala. Leta
1898 je imel časopis naklado 1800 izvodov, že leta 1901 je narasla na 2500,
ob Koroščevem odhodu pa je bila naklada že podvojena in je bilo natisnjenih
5600 izvodov. Omeniti je treba še list Naš dom, ki ga je tudi urejal Korošec in
je v začetku izhajal v nakladi 12.500 izvodov, ki se je potem zmanjševala in se
konec leta 1903 ustalila pri 8.000 izvodih. Manj uspešen je bil nemško pisani
list Südsteirische Post z le 600 izvodi in njegova naslednica Südsteirische Presse
z le kakšnih sto izvodi več. Štajerc, glavni nasprotnik Slovenskega gospodarja, je
imel naklado 10.000 izvodov, ki se je do začetka prve svetovne vojne dvignila
na spoštljivih 15.000 izvodov.5
Če Koroščev prihod na mesto urednika ni bil zabeležen v listu, pa se zdi, da
se je Korošec bralcem predstavil v nepodpisanem članku na prvi strani, tam, kjer
je običajno izhajal feljton, Pismo mladega urednikoviča, v katerem je napisano, da
»poleg častitega urednika Boštjana Ferka sedi mož, ki ga vsi v redakciji imenujejo
mladega urednikoviča«, kar bi ustrezalo tedanjim Koroščevim 26 letom:
»Kako dolgo sedim že v uredništvu, kako sem prišel tja, kako je moje pravo
ime, kaj delam … vse to Vas nič ne briga. Več ne odkrijem. Mi v uredništvu
smo vajeni na molčanje. Zato tudi načeloma ne vzamemo v uredništvo nobene
ženske.«
V šaljivem tonu je nato nadaljeval, kako se je začelo njegovo delo in poudaril
novost, ki jo je očitno prinesel v uredništvo, namreč pridobivanje sodelavcev,
zlasti s podeželja; kmalu res lahko opazimo, da je novic iz najrazličnejših krajev
Štajerske precej in ti dopisniki so začeli pokrivati različne plati vsakdanjega
življenja. Vesti so bile pogosto kratke, pa zelo informativne. Precej je bilo tudi
daljših člankov, še zlasti poročil z različnih političnih shodov.6 Sredi poletja je
3
4
5
6
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izšel še drugi članek Pismo mladega urednikoviča, kjer je spet v precej šaljivem
tonu vabil sodelavce, naj mu čim več poročajo in pišejo, ker da zelo trpi v poletni
vročini.7
V drugi polovici devetdesetih let 19. stoletja je prišlo med učiteljstvom na
Štajerskem do zanimivega gibanja, ki so ga začeli in vodili socialdemokrati.
Medtem ko v drugih slovenskih deželah ni vzbudilo velikega zanimanja in odmeva, pa je bilo povsem drugače na spodnjem Štajerskem in se je do tega pojava
opredelil tudi Slovenski gospodar. Začelo se je spomladi 1896, ko je Albin Horvatek, učitelj in kasneje tudi socialdemokratski poslanec v štajerskem deželnem
zboru, imel manifestativen shod v Gradcu, na katerem je opozarjal na zelo slab
materialni položaj štajerskega učiteljstva. Tega shoda se je udeležila več kot polovica vseh učiteljev na Štajerskem. Med udeleženci je bil tudi mozirski nadučitelj Franc Praprotnik, sicer vpliven učiteljski organizator na Štajerskem. Poleg
njega so zborovanje pozdravili tudi učitelji slovenjegraškega, celjskega, laškega
in ljutomerskega učiteljskega društva ter še 12 posameznikov. Zborovanje je s
precejšnjim navdušenjem pozdravil učiteljski list Popotnik in zapisal, da je tudi
učitelj delavec.
Do srede leta 1897 so se na Štajerskem v deželno zvezo učiteljskih društev
vrnila vsa slovenska okrajna učiteljska društva, ker tedaj nemška društva niso
več šovinistično nastopala proti slovenskim, zaradi česar so ta za nekaj časa izstopila. Na shodu v Gradcu je urednik socialdemokratske Arbeiterwille Johann
Resel sicer ugotovil, da »na shod ni prišel spreobračati učiteljev, ker da je prepričan, da sedanji učitelji zlepa ne bodo postali socialisti, ker se ne morejo otresti
privzgojenih predsodkov proti naši stranki«, vendar se je Slovenski gospodar že
zbal, da učitelji morda le ne bodo prestopili v socialdemokratski tabor. Gibanje
pa se je razvijalo in 10. aprila 1898 je bil v Gradcu t. i. strankin kongres, pri
katerem so veliko večino predstavljali mladi učitelji, ki so si zato nadeli ime mladi (die Jungen), oz. mladiči, kot jih je imenoval Slovenski gospodar. To gibanje
je na Štajerskem dobilo prevladujoč vpliv v vodstvu Štajerske učiteljske zveze,
zato so nemško usmerjeni učitelji izstopili iz te zveze in ustanovili svojo zvezo
nemških učiteljev Štajerske. Med mladimi je bil glavni organizator na spodnjem
Štajerskem mariborski učitelj Albin Horvatek. Slovenska učiteljska društva na
Štajerskem so vsa ostala v štajerski učiteljski zvezi in sprejela program mladih.
Že od julija 1898 je pristopilo 23 učiteljev, od tega 11 iz šolskega okraja Ormož,
Maribor-okolica, Radlje, Konjice in Gornji Grad, 12 pa iz brežiškega okraja.
Eden pomembnih organizatorjev je bil tudi Armin Gradišnik, ki je predsedoval
v celjskem in laškem okraju. Omenim naj še predsednika ormoškega učiteljskega
društva Antona Porekarja.
Na manifestativnem shodu v Celju 9. marca 1899 je bilo od 654 slovenskih
učiteljev za mlade že več kot 500 učiteljev. Horvatek je imel serijo predavanj
Osnovna šola, ljudstvo, učitelji in mladi. Predavanja so bila v Ljubnem, Celju,
Dravogradu, Mariboru, Rogatcu, Ptuju in Radgoni. H gibanju je pismeno pri7

SG, št. 31, 4. 8. 1898.
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stopilo in plačevalo t. i. partijski davek 136 slovenskih učiteljev, torej dobra
petina vseh slovenskih učiteljev na spodnjem Štajerskem. Od 14 slovenskih učiteljskih društev je samo konjiško izstopilo iz Štajerske učiteljske zveze, ker se ni
strinjalo, »da se verouk izbacne iz šole.«
Odmev v katoliškem in deloma tudi v liberalnem taboru je bil hud. Posledica
je bila, da je leta 1900 štajerski deželni šolski svet ugotovil socialdemokratske
tendence med učitelji in takšne učitelje je kazensko premeščal na nižja službena
mesta ter jih nekaj tudi odpustil, med njimi Horvatka. To je pomenilo začetek
zloma gibanja mladih učiteljev, kar se je dejansko zgodilo leta 1903. Gibanje je
sicer že leta 1900 močno pojemalo in se v naslednjih letih kaže le še v zbiranju
pomoči za preganjanega Horvatka in nekatere druge. Ko se je gibanje začelo
širiti tudi na Kranjsko, je bila leta 1900 ustanovljena Slomškova zveza, ki naj bi
organizirala učiteljstvo na katoliški osnovi, ki pa vsaj na začetku na Štajerskem
ni imela posebnega uspeha.8
Slovenski gospodar ni bil na strani mladičev, kot jih je imenoval. To je jasno
vidno v njegovih komentarjih. Ob razcepu štajerske učiteljske zveze je npr. zapisal:
»Več naših učiteljev je zapustilo stari program spodnještajerskih Slovencev,
ki se borijo za tri svete reči: vero, narodnost in Avstrijo. Moč spodnještajerskih
Slovencev je s tem razcepljena na dva dela.«9
Uvodničar nato apelira, da imajo tudi starši pravico zahtevati verski pouk in
da na šolah ne smejo imeti besede le učitelji. Še posebej je poudaril, da tako pri
vzgoji kot pri pouku morajo imeti glavno besedo starši in državljani, zato bo Slovenski gospodar odločno branil pravice katoliških staršev.10 Iz programa mladičev
je uvodničar posebej poudaril to, da zahtevajo, »da se verouk in vsak cerkveni
vpliv iz šole odstrani, da se človeška družba preustroji po socialnih načelih in
da naj se v politiki nastopa odločno in brezobzirno.«11 Povzetek programa je bil
tako precej samovoljen, saj perečih problemov šolstva ni omenjal.
V isti številki je tudi poročilo o shodu učiteljev na Ptuju, ki ga je imel 24.
avgusta 1899 Albin Horvatek in na katerem je k novi organizaciji pristopilo 48
učiteljev od 53 navzočih. To naj bi bil že sedmi shod na spodnjem Štajerskem.
Poročevalec je videl v Horvatkovem izvajanju tele bistvene značilnosti: (1) Morala in vera nista v nobeni medsebojni zvezi. (2) Naloga cerkve je vladati ljudstvu.
(3) Vera je stvar srca in ne sodi v šolo, vera skrbi za onostranstvo, šola pa za časnost. (4) Katoliška cerkev naj ne bi imela nobenega blažilnega vpliva na ljudi. (5)
8
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Vlado Schmidt, Socialnodemokratska epizoda med slovenskimi učitelji, Sodobna pedagogika,
XIX, št. 7–8, Lj., 1968, 308. Razprava doslej v zgodovinski literaturi ni bila upoštevana,
je zelo informativna in točna ter temelji na virih. Glede na čas izida je zelo marksistična.
Prim. tudi Milan Divjak, Šola – morala – cerkev na Slovenskem (Pota in stranpota laičnega
moralnega in družnboslovnega pouka v osnovni šoli na Slovenskem 1896 – 1941), Ljubljana
1995, 53–61.
SG, št. 36, 7. 9. 1899.
Prav tam.
Prav tam.
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Šole vzgajajo k slepemu domoljubju, vcepljajo hlapčevsko mišljenje, pohlevnost,
vse zakone imajo za dobre in jih podpirajo in so tajno odvisne od duhovščine.12
Še bolj oster je bil uvodnik ob shodu mladičev v Gradcu 13. in 14. septembra
1899, ko je uvodničar zapisal tudi naslednje:
»Ne dajmo se terorizirati tem nemškim veljakom, ki zaničujejo naš mili materni jezik ter nam blatijo najdražjo svetinjo: katoliško prepričanje. Vsi, ki ste
načelno zato, da dela slovensko učiteljstvo složno z duhovščino v procvit in prosveto milega nam naroda slovenskega, kličite krepko, da se bo strahoma zgrozil
sovražnik: proč od Gradca, proč od nemških tovarišev, ki nam hočejo kratiti
najdražji svetinji: vero in materni jezik.«13
Že dva tedna prej pa je Slovenski gospodar s skrbjo poročal, da »večina naših
učiteljev, četudi ne vsi, brez ugovora sprejema program učiteljev-mladičev. V Mariboru so vsi glasovali za ta program, v Ptuju jih je glasovalo 5 proti, od drugod
se nam pa samo naznanja, da je dobil program po glasovanju večino.«14 Kmalu
nato beremo, da se Horvatkovega shoda 27. avgusta ni udeležilo dokaj povabljenih učiteljev, nekateri so pa shod zapustili med zborovanjem. Naslednjega dne so
bili pri volitvah v okrajni šolski svet v Slovenski Bistrici mladiči poraženi, tesno
s 14: 16. Med njihovimi nasprotniki je bil tudi slovenjebistriški odvetnik Urban
Lemež, oče kasnejšega znanega politika Milana Lemeža.15
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev na Ptuju je konec septembra 1899
pod vodstvom učitelja Steringa izstopilo iz štajerske deželne učiteljske zveze,
ker je prišla pod vpliv socialdemokracije. Na tem shodu je nastopil tudi urednik
Johann Resel in shod se je končal z delavsko himno Lied der Arbeit. Predsed
nik mladičev Killer pa je tedaj dejal, da je razlika med Nemci in Slovenci le
politična.16 Oglasil se je tudi nepodpisani učitelj, ki je polemiziral s člankoma
v liberalnim Slovenskem narodu in učiteljskem Popotniku, ki nista nasprotovala
mladičem in med drugim zapisal:
»Vsi, ki nismo pod praporom Horvatkovim, zberimo se ter izrečimo zoper
postopanje tovarišev jungovcev odločen protest, da se narod spet pomiri, nadalje
pa se posvetujmo o korakih, ki nas utegnejo zopet dovesti do bratskega jedinstva
med nami in z narodom.«17
Slovenski gospodar je čez nekaj mesecev opozoril, da za »socialdemokratskim
apostolom Horvatkom hodi največ učiteljev prav na spodnjem Štajerskem, in
sicer 144, na srednjem Štajerskem 111 in na zgornjem Štajerskem le 11. Največ
naj bi jih bilo v ptujskem okraju.«18
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Prav tam.
SG, št. 37, 14. 9. 1899.
SG, št. 31, 3. 8. 1899.
SG, št. 38, 21. 9. 1899.
SG, št. 43, 26. 10. 1899.
Prav tam.
SG, št. 8, 22. 2. 1900.
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Kako veliko je bilo nasprotje med programom mladičev in katoliškimi učitelji, kaže uvodnik Slovenskega gospodarja ob 30-letnici splošnega šolskega zakona,
ki je bil sprejet 14. maja 1869. Ob tridesetletnici tega zakona pravi uvodničar
v Slovenskem gospodarju, da je ta zakon pomenil zmago liberalizma in našteje
glavne pomanjkljivosti v desetih točkah.
»1. šola ni verska ustanova in ne more versko vzgajati, dve uri tedensko verouka sta premalo, 2. preveč snovi, 3. preveč ur: toliko ur zaporedoma le znanost
phati v otroke kakor v vojaško slamarico ni zdravo, 4. snov ni v skladu z duševnim razvojem otrok, 5. šola je premalo praktična, premalo se vadi čitanje, pisanje, računanje, 6. bolj bi morali gledati na izobrazbo učiteljev, 7. metode pouka
niso dobre, otroka ne vzgajajo k samostojnosti, 8. šola preveč stane, od 1848 do
1896 v šolah trikrat več otrok, stroški pa so narasli za šestnajstkrat, 9. šiba ne
poje nove maše. To je izkušnja sto in sto let, da je neoporečna, je čista resnica.
In Slomšek, najboljši in najmodrejši oče slovenskega naroda in dece posebej, je
dejal: Šiba naj otroke modro strahuje, potem se mladeniču palice bati treba ne
bo in tudi možu ptuja vrata po petah tolkla ne bodo. Samoumevno da zahtevamo le zmerno in pravočasno rabo šibe v šoli, 10. v šolskih svetih naj sediji tudi
slovenski, ne le nemški predstavniki.«19
Ko je 27. marca 1900 osem slovenskih poslancev izstopilo iz štajerskega deželnega zbora, se je tudi Slovenski gospodar oglasil, da so mladiči nastopili proti
tej odločitvi in na ta način prestopili, po njegovem mnenju, na nemško stran.
Jungovci so najprej vrgli vero od sebe, sedaj pa pride narodnost na vrsto.20 Na
očitanje, da se v šolah vse bolj uveljavlja klerikalizem in da je zato prišlo do
gibanja mladih učiteljev, pa je Slovenski gospodar odgovarjal v uvodniku sredi
avgusta 1900 z besedami:
»Strah pred klerikalizmom je, kar brani mnogim učiteljem pokazati jasno
svojo katoliško barvo … Klerikalizem je tista struja katoliške politike, ki hoče
glede na učiteljstvo, da bi bili učitelji hlapci, sužnji duhovnikov, ljudje, s katerimi
lahko duhovnik dela, kar hoče. Tudi Slovenski gospodar takega klerikalizma
noče in tudi cerkev ga obsoja. Kdor to trdi, je lažnivec, obrekovalec duhovniškega stanu, ki hoče prepir med tako važnima stanovoma kot sta učiteljski in
duhovniški … Mir in sloga sta nam v sedanjih bojih za naš narodni obstanek
najnujnejša potreba.«21
Ta članek je izšel že v času, ko je bilo gibanje v zatonu. Slovenski gospodar je
sledil politiki katolištva, zavzemanju za slovenstvo in zvestobo cesarju, včasih je
bilo to zamenjano tudi z zvestobo Avstriji ali državi. Glavni nasprotniki so mu
bili liberalizem, nemški nacionalizem in socialdemokracija. V vseh teh strujah pa
je Slovenski gospodar videl tudi bolj prikritega, pa nič manj nevarnega sovražnika,
in sicer so bili to Judje. Proti njim je nastopal tudi v tako za naše dežele obrobnih
zadevah, kot je bil tedaj v Evropi razvpiti proces proti Dreyfussu (npr.: »Izdajalca
19
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SG, št. 20, 18. 5. 1899.
SG, št. 20, 17. 5. 1900.
SG, št. 33, 16. 8. 1900.
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Dreyfussa je predsednik francoske ljudovlade pomilostil, Dreyfuss je Žid in tudi
ministrski predsednik (tedaj Emil Loubet), ki je predlagal pomilostitev, je Žid.
Vrana vrani ne izkljuje oči«22 »Iz učiteljskega društva za ptujski okraj sta izstopili
učiteljici Mahnič in Trstenjak in že prej gospici Micka in Tončka Štupca, ki so
bile k izstopu prisiljene vsled judovskih napadov.«23).
V uvodniku Židovstvo v Avstriji je bilo med drugim zapisano: »Že velikokrat
smo izrekli prepričanje, da raznih zla v Avstriji ne bode mogoče s pridom ublažiti, nikar pa odstraniti, dokler ne izgine najhujše zlo, dokler se ne zatvori oni
vir, ki ali pospešuje, ali poraja druga zla – židovstvo.«24
Konec 19. stoletja je nemški nacionalizem, kakršnega sta zastopala predvsem
Schönerer in Wolf, dobival vse več pristašev tudi na Štajerskem.25 Slovenskemu
gospodarju ni bilo vseeno in v uvodniku sredi marca 1899 je označil za največje sovražnike slovenstva Pruse, to je nemške nacionalce. Bili naj ni treh vrst;
razvrstil jih je po socialnem in družbenem statusu. V prvo skupino je prišteval
državno- in deželnozborske poslance, višje uradnike, urednike in vse tiste, ki
dajejo politiki smer. Tu je poimensko omenil le Wolfa in Schönererja. V drugi
skupini so tisti, ki predvsem snujejo Südmarko in so dejavni v Schulvereinu. To
so srednji in nižji uradniki, zdravniki, odvetniki, lekarnarji, učitelji in drugi izo
braženci. Tretji so njihovi postreščki, ki: »mnogo letajo peš in se mnogo potijo.
Iz slojev nedolžnega ljudstva prihaja jih vedno več v tretjo skupino. To je tudi
zato, ker je liberalizem povzročil versko mlačnost in brezverstvo, ki je postalo
tako hudo, da prusaki že na ves glas kričijo Proč od Rima. Človeka pa, v katerem
je vera omajana, lahko pridobiš za vse, on ti zataji mater in proda očeta vragu
za par srebrnikov. Tak človek sovraži, kar je pošteno in Bogu dopadljivo in se
strašno trudi, da pospešuje zlo.«26
Ko je bil 20. maja 1899 sprejet nemškonacionalni binkoštni program, je
Slovenski gospodar v uvodniku Nemške zahteve ostro nastopil. Med drugim je
zapisal, da nemškim zahtevam: »sicer ne pripisujemo važnosti v tem smislu,
da bi se katerikoli vladi dalo ozirati nanje. Omembe vredne so se nam zdele le
radi tega, ker prusaško svojat našega državnega zbora pred vsem svetom kažejo
v pravi luči. Zares, le avstrijska vlada trpi, da ljudje take vrste smejo že več let
begati in ščuvati ubogo ljudstvo, ki bi toliko potrebno bilo blaženega miru, da
bi si gmotno vsaj nekoliko opomoglo. Nemškemu narodu pa v človekoljubni
odkritosrčnosti povemo, da mu takih voditeljev ne zavidamo.«27
Na drugi strani je bil Slovenski gospodar zelo zvest zagovornik avstrijskega
patriotizma in s tem tudi Avstroogrske monarhije. Večkrat je opozarjal pred
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SG, št. 38, 21. 9. 1899.
SG, št. 1, 4. 1. 1900.
SG, št. 10, 10. 9. 1899.
Gl. odlično delo Michael Wladika, Hitlers Vätergeneration. Die Ursprünge des Nationalsozia
lismus in der k.u.k. Monarchie, Böhlau Verlag Wien 2005.
SG, št. 11, 16. 3. 1899.
SG, št. 22, 31. 5. 1899.
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nevarnostjo tistih, ki so bili protiavstrijsko razpoloženi ali celo za njeno razbitje.
Tako je bilo v uvodniku Avstrijski patriotizem med drugim zapisano, da je patrio
tizem za obstanek sleherne države prvi in zadnji pogoj:
»V najobupnejšem stanju je država tedaj, kadar se podložniki mrzlim srcem
od nje odvračajo, tedaj se razpad ne da več zabraniti, … kajti kjer ni patriotizma, tam ni več države, ker tam ni več življenja, tam je le mrtvo telo, ki gnije
in razpada in služi ujedam za hrano … Zares žalost nas obhaja, ko se oziramo
na vse stvari tja do mej naše velike države, iščoči avstrijskega patriotizma, tako
obupno je, da se ne moremo prašati, kako močno plamti, ampak kje ga je še kaj.
Nemci, Madžari in Lahi kričijo Proč od Avstrije in pripravljajo odcep. Ti narodi
ne morejo dočakati, da bi avstroogrska država razpadla … oni so nje najljubši
sovražniki in delajo z največjo strastjo neumorno, da ta blaženi trenutek bliže pomaknejo. Vlada pa tem narodom kolikor more pomaga. Slovene, ki se vse kriplje
trudijo, da bi razpad države odvrnili, pa davi in s pestmi bije v obraz … Nezvesti
ne bodo Sloveni Avstriji nikdar, pa dobro bi jim dalo in srečni bi bili, ko bi jih
pogrevala tista gorkota, ki oživlja srce in rodi entuziazem … Odkar svet stoji ni
mogla nobena država pogrešati patriotizem, bržčas tudi Avstro-Ogrska ne bodo
mogla biti brez njega, ako bode hotela obstati.«28
Poleg nemškega nacionalizma je za Slovenski gospodar čedalje večjo nevarnost
predstavljala tudi socialdemokracija, ki ji je nasprotoval zaradi razredne pogojenosti, ji očital breznarodnost in jo neprestano povezoval tudi z židovstvom. Eden
najbolj značilnih člankov v katerem je bilo stališče Slovenskega gospodarja jasno
opredeljeno, predstavlja uvodnik z naslovom Krščanstvo in socialna demokracija,
ki je izšel sredi februarja 1899. Uvodničar začenja, da ne izide »skoro nobena
številka socialdemokratskega lista, ne mine skoro nobeno zborovanje socialdemokratske stranke, da bi se ne napadalo krščanstva in njega jedino prava glasilka
katoliška cerkev.« Potem se na kratko ozre v zgodovino in meni, da je bil srednji
vek zlati čas za delavski stan, v novem veku pa se je začelo širiti brezverstvo in
protikrščanstvo zmaga nad krščanstvom.
»Zato je tudi izginilo staro blagostanje in prejšnja sreča iz naših vrst in siromaštvo, beda in razdivjanost so danes udomačene med ljudstvom. In da še ni
popolnoma propadla človeška družba, da se ne preliva že kri gmotno izsesanih
ljudi in izsesovalcev, da še ni nastala krvava družabna vojska, je jedina zasluga
onega majhnega krščanskega duha ki se še vendar ni izgubil v nižjih in višjih
krogih. Laž je torej, kdor pravi, da je krščanstvo zakrivilo sedanje žalostne razmere. Krščanski duh je dandanes iz postavodajalstva izgnan, on ne vlada, on
torej ne more biti kriv nesreče in bede /… / Da so socialdemokratski voditelji
zakleti nasprotniki krščanstva, morajo biti drugi razlogi. Socialna demokracija je
popolnoma pod vplivom židovstva. Na Dunaju je glavni sedež avstrijske socialne
demokracije. In tukaj imajo prvo besedo Židovji. Ven na deželo pa ne zahajajo
prav dosti kajti delavci bi jih prehitro spoznali do dna duše. Zato pa pošiljajo
28
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na deželo krščene, krščanske agente, ki so plačani in za plačo govorijo, ne pa iz
globokega prepričanja, ali pa iz navdušenje za svojo stvar.«29
Članek pa se le zaključi s kancem upanja: »da bi Bog dal, da bi se vedno bolj
začelo med socialnimi demokrati svetliti, da bi spoznali skoraj svoje prijatelje ter
se borili ne proti krščanstvu, ampak za krščanstvo, katere jedino more ozdraviti
sedanje bolne socijalne razmere.«30
Nekaj mesecev kasneje je bil Slovenski gospodar tudi eden redkih slovenskih
časnikov, ki je, če že ne povsem pozitivno, pa vsaj z upanjem, ocenil brnski nacionalni program socialnodemokratske stranke. Med drugim je zapisal:
»Sicer socialni demokratje kaj pametnega malokdaj stuhtajo, a v tej reči so
vendar enkrat prišli s pametnimi nazori na dan. Izrekli so se za jednakopravnost
avstrijskih narodov in izpovedali, da je nemški državni jezik v Avstriji neumnost.
Mi smo radovedni, ali bodo ta sklep uvaževali tudi spodnještajerski sociji, ki so
bili v narodnem oziru z nemškutarji na isti stopnji. Posebno med mariborskimi
sociji jih je mnogo, ki so dosedaj strašno nemškutarili. Sedaj so dobili dovoljenje,
da smejo biti zopet Slovenci. Ali bodo ubogali?«31
V lokalni politiki in na deželni ravni pa je Slovenski gospodar socialne demokrate vedno ostro kritiziral, jih omalovaževal in jih slabšalno imenoval mokrači,
izraz, ki se sicer ni najprej pojavil na Štajerskem. Protiklerikalizem in mlačnost
glede nacionalnega vprašanja sta bili pač stališči, ki sta Slovenskemu gospodarju
dajali dovolj gradiva za nastopanje proti delavski stranki in za širjenje krščanskosocialnega gibanja.
Bralci Slovenskega gospodarja so sicer dobivali tudi številne kratke informacije o dogajanju v monarhiji in po svetu. Nekatere takšne vesti bralci še danes radi
berejo. Tako je bilo na dolgo in široko pisano, kako se je v zaporu godilo morilcu
avstrijske cesarice Elizabete Luigiju Luccheniju. Skoraj cela stran je bila namenjena usmrtitvi atentatorja na ameriškega predsednika Mc Kinleyxa Csolgosza.32
Ko je bil Josef Lang imenovan med 18 kandidati za krvnika na Dunaju, je Slovenski gospodar bralce seznanil, da »je izboren telovadec, v navadnem življenju
pa je bil točaj ter je večkrat prostovoljno že pomagal pri obešanjih.«33 Zanimiva
vest je bila, da se je cesar prvič peljal z avtomobilom, ko je v Wallseeju obiskal
svojo najmlajšo hči Marijo Valerijo in je avto vozil njen kasnejši mož nadvojvoda
Franc Salvator, eden prvih avtomobilistov v monarhiji, mecen Porscheja in tudi
amaterski slikar.34 Obširna poročila so bila tudi o hujših kriminalnih dejanjih.
Zanimivi so bili feljtoni ali spominski članki ter prevodi iz tujine, predvsem iz
slovanskih književnosti. Med zanimivimi članki naj omenim spominski zapis
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SG, št. 7, 16. 2. 1899.
Prav tam.
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SG, št. 48, 28. 11. 1901.
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desetnika Ivana Jelšnika, ki se je udeležil spopadov na Kreti,35 pa serijo štirih
člankov z naslovom Med ogrskimi Slovenci.36 Najdaljša je bila serija dvanajstih
člankov nepodpisanega avtorja z naslovom Slovenski narodni ponos, kjer je avtor
vsak članek posvetil posebni temi: naravnim lepotam, Slovanom nasploh, boju
za obstanek v zgodovini, slovenski pameti, dobroti, volji, lepoti jezika in slavljenju in upanju v slovanstvo in še posebej Rusiji.37
Korošec je bil septembra 1901 zaradi dveh člankov obsojen na šesttedensko
ječo, ki je bila po cesarski amnestiji spremenjena v denarno kazen tisoč kron
– plačalo jo je Katoliško tiskovno društvo. Korošec je leta 1902 najprej neuspešno poskusil priti v štajerski deželni zbor, potem pa se je posvetil študija, ki ga
je končal z doktoratom bogoslovja na graški univerzi.38 Sodelovanje Korošca
pri Slovenskem gospodarju je bilo pomembno; čeprav tedaj ni bila navada, da bi
članke podpisovali, je iz bolj podrobnega poznavanja Koroščevega načina pisanja, življenjskega nazora in politične usmeritve mogoče predvidevati in skoraj
z gotovostjo trditi, da je prispeval kar precej uvodnikov in različnih člankov in
poročil, še bolj pa se je poznal njegov vpliv na ostale sodelavce. Ne morem se sicer
strinjati z navedbo Bistra, da le v redko kateri številki Štajerca ni bil omenjen, pa
vendar je bil zdaj list precej drugačen.39 Prav gotovo pa je Slovenski gospodar na
spodnjem Štajerskem opravljal takšno vlogo, kot jo je na Kranjskem Slovenec.

Anton Korošec – Editor of
“Slovenski Gospodar” Newspaper
Abstract
In 1898 Anton Korošec became the editor of Slovenski gospodar, one of the oldest papers in
Slovenia and the most important Catholic newspapers in Styria. During his editorship he
succeeded in increasing the number of printed copies, which actually more than doubled.
The paper became ever more political, and because of that Korošec faced problems with the
publisher – despite that he succeeded to defend his concept. He wrote the leading articles,
news and articles, which otherwise were not signed, but according only to his spirit and mode
of thinking we must attribute them to Korošec. During Korošec’s time Slovenski gospodar
promoted Slovenia and its people, it warned against the spread of German influence and gave
directives on how to prevent it. He stood against liberalism and social democracy, and it was
also very evident that he was anti-Semitic. Still today Slovenski gospodar is an important source
for research work on Styria due to many detailed reports and pieces of news. It gives a great
deal of data about political life as well as cultural and social happenings in Styria; it also gave
readers news about happenings in the State and around the world.
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UDK 070(497.4 Maribor)Marburger Zeitung:929 Korošec A.

Mojca M. Peternel: Anton Korošec in Marburger Zeitung. Časopis za zgodovino in naro-

dopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 171–179
Z razpadom Avstro-Ogrske in nastankom Jugoslavije se je položaj mariborskih Nemcev
močno spremenil, kar se je pokazalo v prvi polovici dvajsetih let, ko Republika Avstrija še
ni bila oblikovana in so nekdaj vladajoči sloji ostali brez močne zaščite sosednje države.
Marburger Zeitung, glasilo mariborskega nemštva, je bil do Korošca, glavnega krivca za
tak družbeno politični položaj Nemcev, previdno zadržan in si ni privoščil ostrih kritik.
Zdi se, da je bil odnos časopisa do enega vodilnih politikov nove države prej naklonjen
kot kritičen.
UDC 070(497.4 Maribor)Marburger Zeitung:929 Korošec A.

Mojca M. Peternel: Korošec in the Newspaper Marburger Zeitung. Review for History
and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 171–179
With the fall of the Austrian-Hungarian monarchy and the formation of Yugoslavia, the
situation of Germans living in Maribor changed greatly. In the first half of the 1920’s the
Republic of Austria was not yet formed and therefore the once ruling class had no powerful
protection from neighbouring countries. Marburger Zeitung, the gazette of the German
inhabitants in Maribor, had been to Anton Korošec, who was the main person guilty for
the new social and political status of the Germans, cautiously withheld and did not print
any strong criticism about him. It seems that the attitude of the newspaper towards one of
the leading politician was rather more favourable that critical.

Marburger Zeitung je bil glasilo mariborskega nemštva. V dvajsetih letih
preteklega stoletja se je časopis odzival tudi na politično dejavnost slovenskega
klerikalnega tabora in Antona Korošca, predvsem na njegovo ministrovanje, saj
* Dr. Mojca M. Peternel, profesorica nemškega jezika na Gimnaziji Šentvid, mojca.peternel@
guest.arnes.si
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je bil glavni krivec za slabši položaj Nemcev v takratni Sloveniji. Korošec je bil
tudi sam tesno povezan z mediji – na prelomu stoletja je bil glavni urednik Slovenskega gospodarja,1 sodeloval je pri izdajanju listov Naš dom2 in Südsteierische
Post (poznejši Südsteierische Presse), leta 1909 pa je ustanovil politični list Straža.3
V razpravi sem se omejila na objave v osrednjem mariborskem časopisu do leta
1929, ko je bila uvedena diktatura in so nastale številne spremembe (tudi na
področju publicistike – cenzura), hkrati pa je bilo to leto tudi mejnik v Koroš
čevi politični dejavnosti; ostal je sicer še v kraljevi vladi, a jo je zaradi pritiskov
iz Slovenije kasneje zapustil – miniti je moralo kar nekaj časa, da se je ponovno
aktivno vključil v politično življenje.4
Mariborski nemški časopis, ki so ga tiskali na Jurčičevi 4 v Mariboru, je imel
dolgoletno tradicijo, saj je 12. septembra 1920 praznoval 125-letnico izhajanja.5 Istega leta se je časopis z globoko žalostjo poslovil od svojega dolgoletnega
urednika Eduarda von Blacha,6 Čeha in vojaka, ki mu je bolezen preprečila
opravljanje vojaške službe. Stik z vojsko je ohranil kot učitelj nemškega jezika
na različnih vojaških šolah, postal pa je tudi urednik mariborskega nemškega
časopisa (pokopan je na pobreškem pokopališču v Mariboru).
Marburger Zeitung je novice o Korošcu sprva objavljal na drugi strani časopisa
v rubriki Innland, kasneje pa je te objave preselil na naslovnico. Časopis se je
vsebinsko in oblikovno precej spremenil. Sprva je obsegal le tri liste in je objavljal
družbenopolitične dogodke iz tujine in domovine ter kulturne vsebine, z leti pa
je prerasel v obsežen časopis. Na naslovnici so bile navadno objavljene novice
iz Evrope, na drugi strani novice iz države, pokrajinske novice pa v rubriki
Marburger-und Tages Nachrichten, ki je ostala vsebinsko ves čas nespremenjena.
Leta 1923 sta se pojavili rubriki Cillier in Pettauer Nachrichten, ki sta se nato
preimenovali v Nachrichten aus Ptuj in Nachrichten aus Celje, novice iz Maribora
pa v Nachrichten aus Maribor. Poslovenila pa se niso samo krajevna imena v naslovu rubrik, ampak se je spremenilo tudi ime časopisa – urednika Udo Kasper
in odgovorni urednik Stanko Detela sta od 26. februarja 1929 časopis izdalaja
z novim imenom Mariborer Zeitung.
Pojavila se je športna rubrika, ženske so lahko brale novice iz modnega sveta,
sprva redki oglasi (Kleiner Anzeiger) pa so se razširili na več strani. V časopisu je
bil prostor za kulturne prispevke, daljše literarne nadaljevanke, pojavil se je tudi
1

2
3
4
5
6

Slovenski gospodar – katoliško in konservativno usmerjeni tednik za štajersko podeželje,
ki je izhajal med leti 1867–1941. Enciklopedija Slovenije, Ljubljana, 1998, 12. zvezek, 33.
(dalje citiram ES)
Naš dom – glasilo slovenske mladine med leti 1901–1913 in 1922–1939. ES, Ljubljana,
1993, 7. zvezek, 340.
Straža – glasilo privržencev političnega katolicizma na slovenskem Štajerskem, izhajal med
leti 1909–1925, 1927. ES, Ljubljana, 1998, 12. zvezek, 335.
ES, Ljubljana: 1991, 5. zvezek, 271.
Marburger Zeitung (dalje citiram MZ), 12. 9. 1920, št. 204.
MZ, 3. 1. 1920, št. 2, 1.
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radijski program in program kinopredstav. Marburger Zeitung je obeležil številne
odmevne dogodke, npr. Freudovo obletnico7 ali smrt Nikole Pašiča8 konec leta
1926, ki ji je namenil vso naslovno stran.9 Konec dvajsetih let so se v njem začele
pojavljati tudi fotografije politikov – med njimi tudi Koroščeva na začetku leta
1929.10 Sicer pa je bilo njegovo ime natisnjeno s črko š šele leta 1923.
Marburger Zeitung je ponujal bralcem celovito sliko takratnega političnega
dogajanja v slovenskem, jugoslovanskem ter evropskem prostoru. Novice o Korošcu so bile povezane z njegovo politično aktivnostjo v Beogradu, manj pogosto
pa so opozarjale na njegovo delovanje v SLS-u in slovenskem prostoru. Novice
so bile povzete iz različnih časopisov, npr. iz beograjske Pravde,11 zagrebških
Novosti12 ali celjske Nove dobe,13 vir so bili tudi Frankfurter Zeitung,14 Reuter,15
Beograjski dnevnik16 in Politika,17 šlo pa je tudi za povzemanja iz Uradnih sporočil
ministrstva ter kratkih telegrafskih ali telefonskih novic.
O Korošcu so pisali beograjski dopisniki iz Dunaja ali Berlina, npr. LKB,
pogosto pa je šlo za nepodpisane prispevke, v katerih je bil omenjen le kraj poročanja, npr. Beograd, redko Zagreb ali Sarajevo.
Korošca v mariborskem nemškem časopisu običajno niso predstavljali v daljših člankih ali kritikah. Izjemoma se je to zgodilo aprila 1920 v članku Wer ist
schuld?18 povzetem po Novi dobi – avtor članka je bil Vekoslav Kukovec,19 ki je
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19

MZ, 16. 5. 1926, št. 109, 5. Sigmund Freud – 6. 5. 1856. Freiberg – 23. 9. 1939 London.
Brockhaus Enzyklopädie in zwanzig Bänden, 16. völlig neubearbeitete Auflage des grossen
Brockhaus, Wiesbaden, 1968, zvezek 6, 590. (dalje citiram Brockhaus)
Nikola P. Pašić – 19. 12. 1845 Zaječar – 10. 12. 1926 Beograd. Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Zagreb, 1965, 6. zvezek, 435–437. (dalje citiram ELZ)
Nikola P. Pašić gestorben, MZ, 11. 12. 1926, št. 280, 1.
MZ, 5. 1. 1929. št. 4, 1.
Pravda – dnevni list, ki je začel izhajati v Beogradu leta 1904. Od leta 1919 je bil politično
informacijski list v službi protinarodnih režimov. ELZ Zagreb, 1965, 6. zvezek, 581.
Novosti – zagrebški dnevnik, ki je izhajal med leti 1907–1941. V začetku bulvarski list, od
leta 1919 pa propagandni, ki je zagovarjal monarhistično in centralistično ureditev Jugoslavije. 1929 je bil v službi šestojanuarske diktature. ELZ, Zagreb, 1965, 6. zvezek, 317.
Nova doba – lokalno celjsko glasilo med leti 1919–1941. ES, Ljubljana, 1994, 8. zvezek,
12.
Frankfurter Zeitung – dnevni časopis, ki ga je leta 1856 ustanovil L. Sonnenmann.
Brockhaus, Wiesbaden, 1968, 6. zvezek, 462.
Reuter – Reuters Ltd – britanska tiskovna agencija ustanovljena 1849 v Aachnu, na novousta
novljena 1851 v Londonu. Brockhaus, Wiesbaden, 1972, 15. zvezek, 718.
Beograjski dnevnik – dnevni časopis, ki je s podnaslovom Organ javnog mišljenja oziroma
Nezavisni organ javnog mišljenja izhajal med leti 1919–1926. ELZ, Zagreb, 1954, 1. zvezek,
472.
Politika – dnevni list iz Beograda, ki je začel izhajati leta 1904 in s krajšimi prekinitvami
med obema vojnama. ELZ, Zagreb, 1965, 6. zvezek, 531–532.
Dr. Vekoslav Kukovec, Wer ist schuld? MZ, 25. 4. 1920, št. 94, 1.
Vekoslav Kukovec – 10. 6. 1876 Koračice – 19. 7. 1951 Celje. Slovenski biografski leksikon,
Ljubljana, 1925–1932, 1. knjiga, 581 (dalje citiram SBL 1).
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bil do Korošca precej kritičen. Razmere v državi bi lahko bile boljše, če Korošec
sredi februarja ne bi preprečil volitev:
»Wenn dr. Korosec Mitte Februar nicht die Ausschreibung der Wahlen in die
Nationalversammlung verhindert hätte, wären wir heute mitten in den Wahl
vorbereitungen.«20
Korošca je označil za: »/… / Hauptschuldige, daß an den Regierungsstellen
Leute sitzen, für die sich das Volk nie erwärmen kann. Dr. Korosec hatte den
Hohenwartschen eisernen konservativen Ring vor den Augen. Er glaubte, auf
Jahrzehnte hinaus auf den Trockenen zu sitzen, wenn er sich mit den größten
Reaktionären im slawischen Süden vereinige, die zwar ehedem mächtig wären,
es jetzt aber nicht mehr sind.«21
Jugoslovanskim politikom je nato očital, da nimajo posluha za narod in da
narodovo zemljo poklanjajo tujcem.
Bralci so lahko zelo natančno spremljali Korošca, saj je časopis pisal npr.
o njegovem dvotedenskem poletnem dopustu22 ali pa o zdravstvenem stanju23
– novice so bile objavljene na prvih straneh, iz njih pa je bilo čutiti skrb in strah
pred morebitnimi bolezenskimi zapleti in posledicami.
Mariborski nemški časopis je spremljal dogajanja v Beograd, objavljal je sestavo novih vlad z imeni vseh ministrstev in njihovih vodij.24 Zanimalo ga je npr.,
kako Korošec potuje med Ljubljano in Beogradom. Kot prometni minister se je
v slovensko glavno mesto večkrat pripeljal z vlakom. Po poročanju časopisa so
ga pozimi leta 1929 zaradi zamude vlaka ljubljanski politiki, med njimi Marko
Natlačen,25 na železniški postaji čakali kar šest ur in pol.26 Spet drugič je Korošec kot ministrski predsednik v Ljubljano potoval z vlakom Simplon-Expreß
streng inkognito«,27 kot je poročal Marburger Zeitung. To najbrž ni bilo težko, saj
Korošec nikoli ni bil vpadljivo oblečen, »ampak se je tako nosil kakor drugi njegovega časa in družbene stopnje.«28 Po prihodu v Ljubljano je Korošec preprosto
izginil. Neznani avtor je domneval, da ga je pot vodila v Maribor, zvečer pa spet
v Ljubljano in od tod z Orient-Expresom nazaj v Beograd. Še pred odhodom naj
bi večerjal v Marijanišču, kjer se je tudi sicer pogosto mudil; tam je imel majhno
20
21
22
23
24

25
26
27
28

Dr. Vekoslav Kukovec, Wer ist schuld? MZ, 25. 4. 1920, št. 94, 1.
Prav tam.
Jovanovic Vertreter Doktor Korosec, MZ, 31. 8. 1920, št. 194, 3.
Doktor Korošec schwer erkrankt? MZ, 8. 3. 1927, št. 54, 1 in Doktor Korošec schwer erkrankt, MZ, 29. 10. 1926, št. 246, 1.
Das neue Kabinett gebildet, MZ, 21. 1. 1920, št. 42, 1, Die neue Ministerliste, MZ, 21.
8. 1920, št. 186, 3, Doktor Korošec wird Premier? MZ, 26. 7. 1929, št. 173, 1, Die neue
Regierung, MZ, 29. 7. 1929, št. 171, 1.
Marko Natlačen – 24. 4. 1886 Manče – 13. 10. 1942 Ljubljana. Slovenski biografski leksikon, Ljubljana, 1933–1952, 2. knjiga, 193.
Verkehrsminister Korošec in Ljubljana, MZ, 20. 1. 1929, št. 19, 1.
Doktor Korošec in Slowenien, MZ, 1. 10. 1928, št. 238, 1.
Bojan Godeša, Ervin Dolenc, Izgubljeni spomini na Antona Korošca, Ljubljana, 1999, 61.
(dalje Godeša, Dolenc)
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stanovanje, ki ga je obdržal do smrti. Soba z majhno predsobo se je nahajala v
drugem nadstropju novega dela stavbe in je imela pogled na Grad in Golovec.
Korošec je običajno večerjal v sobi, zelo poredko, na povabilo takratnega prelata
Andreja Kalana,29 je prišel v obednico. Takrat je običajno molčal, ali le na kratko odgovarjal na prelatova vprašanja, ki pa niso smela biti politična, saj takih
pogovorov pri jedi ni želel. Po kosilu je Korošec hitro vstal, kratko pomoli, se
zahvalil in se vrnil v svojo sobo.30
Marburger Zeitung je v telegrafskem slogu in brez komentarja zabeležil tudi
Koroščev obisk v Mariboru februarja leta 1924.31 Korošec je zaradi oblikovanja
močnega opozicijskega bloka proti Radičevi32 vladi potoval tudi v Sarajevo, kjer
je imel odmevno predavanje na zboru tamkajšnje narodne stranke.33 Z njim je
želel ustvariti močno fronto proti takratnemu centralizmu.34 Mariborski nemški
časopis je poročal tudi o njegovem potovanju v Sofijo35 ter objavil domnevo o
daljšem Koroščevem potovanju v tujino.36 Ker novica ni bila uradna, nista bila
navedena kraj in datum potovanja, domnevalo pa se je, da se bo udeležil vseevropskega kongresa klerikalnega tabora.37 Resnično lahko slab mesec kasneje
beremo, da se je Korošec v Parizu zapletel v pogovor z novinarjem, s katerim je
govoril o aktualnih političnih razmerah.38
Marburger Zeitung je poročal tudi o ostrih pogovorih med Korošcem in Pašičem,39 ko je Korošec zagovarjal načelno držo stranke in se ni želel priključiti
vladi.40 Gre za zanimivo oznako Korošca, ki ni bila skladna z njegovo običajno
podobo: »Nihče ni znal človeka tako skregati in ga v nič deti, kakor Korošec.«41
Korošec si je navadno privoščil tiste, ki jih je imel rad, pa tudi zameril ni, če se
mu je ugovarjalo. To, da se je jezil in vpil, je bil le del njegove osebnosti, ki je
izražala moč in odločnost – drugi del je namreč zapolnjevala dobrota, s katero
si je pridobil največ resničnih prijateljev.42
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Andrej Kalan – 2. 12. 1858 Pevno – 3. 6. 1933 Ljubljana. SBL 1, 422–424.
Godeša, Dolenc, 43, 45.
Doktor Korošec in Maribor, MZ, 17. 2. 1924, št. 40, 1.
Stjepan Radič – 2. 7. 1871 Trebarjevo Desno – 8. 8. 1928 Zagreb. ELZ, Zagreb, 1968, 7.
zvezek, 12–14.
Korosec in Sarajevo, MZ, 23. 3. 1921, št. 66, 2.
Die Aktion des Doktor Korosec, MZ, 29. 1. 1921, št. 23, 2.
Doktor Korošec in Sofia, MZ, 19. 6. 1927, št. 137, 1.
Vor neuen Koalitionsverhandlungen mit der SLS? MZ, 4. 5. 1927, št. 100, 1.
Längere Auslandsreise Doktor Korošec’, MZ, 8. 4. 1927, št. 79, 1.
Vor neuen Koalitionsverhandlungen mit der SLS? MZ, 4. 5. 1927, št. 100, 1.
Pasic und Korosec, MZ, 18. 1. 1921, št. 13, 1, Korosec bei Pasic, MZ, 27. 2. 1921, št. 47,
3.
Die Lage in Beograd, MZ, 14. 1. 1921, št. 10, 1.
Godeša, Dolenc, 54.
Godeša, Dolenc, 57.
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Kakšno je bilo vzdušje in kako so potekala Koroščeva srečanja s takratnimi
politiki Davidovičem,43 Protičem,44 Radičem,45 Spaho,46 Hrasnico,47 kasneje z
Mačkom48 iz mariborskega nemškega časopisa ne izvemo.
Le redko si je Marburger Zeitung privoščil kakšno bolj slikovito opazko. Tako na primer je Korošec leta 1920 pri pogajanjih z vlado imel s seboj »eine sehr
luxuriöse Speisekarte.«49
Korošec se je v jugoslovanskem prostoru srečeval z najvišjimi političnimi
predstavniki. Korošec je npr. spremljal kralja v Zagreb,50 spet drugič pa je LKB
poročal o njegovi večerji s kraljem Aleksandrom51 in neimenovanima poslancema iz Francije in Rusije – šlo je za osebno srečanje, ki pa mu je LKB pripisoval
velik pomen za prihodnje politično življenje v državi.52
Marburger Zeitung je pisal tudi o splošni železniški stavki leta 1920. Zanimivo je, da krivde zanjo ni pripisal Korošcu, čeprav je bil takrat minister za promet,
hkrati pa tudi omenjen omenjen v letaku stavkajočih.53 Ministra je prikazoval
kot politika, ki poskuša reševati nastale težave: »Der Verkehrsminister Dr. Korosec bemüht sich alle Hebel in Bewegung zu setzen, um einen Erfolg herbeizuführen.«54 Časopis je objavil tudi uradni komunike prometnega ministrstva55 ter
obvestilo o pogajanjih s sindikatom železniških delavcev.56 Novice o stavki so se
navezovale predvsem na potek dogodkov v različnih delih države.
Objavljena je bila tudi novica o Koroščevih majskih pogajanjih z Avstrijo57
– bralci so bili seznanjeni s krajem in časom srečanja ter ministrovo željo, da bi
43
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Korosec bei Davidovic, MZ, 22. 1. 1920, št. 17, 2. Ljubomir Davidovič – 24. 12. 1863
– Vlaško polje – 19. 2. 1940 Beograd. ELZ, Zagreb, 1956, 2. zvezek, 670.
Die Verfassungsfrage, MZ, 28. 1. 1921, št. 22, 2. Stojan Protič – 16. 1. 1857 Kruševac – 28.
10. 1923 Beograd. ELZ, Zagreb, 1965, 6. zvezek, 632–633.
Die Zagreber Verhandlungen, MZ, 29. 3. 1923, št. 71, 1, Doktor Korošec bei Radič, MZ,
6. 5. 1923, št. 102, 2.
Doktor Korosec und ein neuer autonomistischer Block, MZ, 18. 5. 1922, št. 113, 2, Zusammengehen der Spahogruppe mit Doktor Korosec, MZ, 23. 3. 1923, št. 66, 2. Mehmed
Spaho – 13. 3. 1883 Sarajevo – 29. 6. 1939 Sarajevo. ELZ, Zagreb: 1968, 7. zvezek, 498.
Korošec und Hrasnica in Zagreb, MZ, 17. 2. 1924, št. 40, 5. Halidbeg Hrasnica – 25. 5.
1874 Sarajevo – 25. 11. 1942 Sarajevo. ELZ, Zagreb, 1960, 4. zvezek, 27–28.
Konferenz Doktor Korošec – Maček in Zagreb, MZ, 5. 3. 1924, št. 54, 1. Ivan Matija Maček
– 28. 5. 1908 Ljubljana – 10. 7. 1993 Ljubljana. ES, Ljubljana, 1994, 8. zvezek, 348
Die Verhandlungen mit der Opposition ergebnislos?, MZ, 12. 2. 1920, št. 34, 2.
Der Besuch des Thronfolgerregenten, MZ, 19. 6. 1920, št. 135, 1.
Aleksander I Karađorđević – 17. 7. 1888 Cetinje – 9. 10. 1934 Marseille. ELZ, Zagreb, 1962,
5. zvezek, 199–200.
MZ, 27. 7. 1920, št. 164, 2.
Eisenbahngeneralstreik in Jugoslawien, MZ, 17. 4. 1920, št. 87, 1.
Hoffnung auf baldige Beendigung des Streikes, MZ, 20. 4. 1920, št. 89, 1.
Eine Offizielle Antwort des Verkehrsministeriums, MZ, 22. 4. 1920, št. 91, 2–3.
Die Verhandlungen zwischen Eisenbahnministerium und der Arbeiterschaft, MZ, 29. 4.
1920, št. 95, 2.
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se pogajanja čim prej uspešno zaključila, tako da bi se avstrijski pogajalci lahko
hitro vrnili domov.
Branje novic v osrednjem mariborskem nemškem časopisu kaže, da Korošec
ni imel veliko stikov z novinarji. Že omenjeni pariški pogovor je dopolnjevalo
še nekaj javnih izjav o aktualni političnih razmerah, zanimivo pa je, da so bile
vse izjave dane v poletnem času, prva v začetku julija 1924, tik preden je postal
minister za šolstvo,58 in druga dobro leto kasneje.59 V obeh izjavah je Korošec
kritiziral trenutne politične razmere v državi, prav tako oster pa je bil tudi v
začetku avgusta leta 1926, tj. tik pred odhodom iz Beograda v Ljubljano.60 Za
Radiča je npr. dejal: »Die politische Moral ist von keinem Menschen so tief
degradiert worden wie von Radič, der heute verspricht, was er morgen nicht zu
geben vermag; /… /.«61
Koroščevo jugoslovansko politično delovanje so v mariborskem nemškem
časopisu predstavljali tudi demanti iz leta 1925, češ da se povezal z radikalci,62
osnutek njegove ustave leta 192863 ter močni odmevi na protikorupcijski shod v
Ljubljani poleti leta 1926. Časopis je shodu v Ljubljani namenil neobičajno veliko prostora – v članku Der Kampf mit dem Drachen64 je na dveh stranehpovzel izjave vseh pomembnejših udeležencev, npr. Davidoviča, Spahe in tudi Korošca.
Pregled novic Marburger Zeitung, ki se nanašajo na Koroščevo delovanje v
jugoslovanskem prostoru, kaže na sprotno vendar zadržano poročanje na ravni
suhoparnih dnevnih novic, ki so naštevale le gola dejstva. Komentarjev ni bilo,
zato je danes težko govoriti o (ne)naklonjenosti do Antona Korošca – pregled
člankov pa kaže, da časopis ni objavljal ostrih kritik na račun Korošca.
Marburger Zeitung je spremljal tudi Korošca kot voditelja SLS-a v slovenskem
prostoru. Šlo je za zelo redke in skromne kratke novice, npr. za objavo rezultatov
volitev leta 1920,65 kritiko programa slovenskih klerikalcev iz istega leta66 in
kritiko o politiki SLS-a iz leta 1924.67 Glede Koroščeve dejavnosti v Ljubljani je
zanimiva objava rezultatov poslanskih volitev68 in novica protestu ob ukinitvi
konfesionalnih šol,69 kar je po Koroščevem mnenju spodbudilo odkrit kulturni
boj. Korošec je v Ljubljani svoji stranki poročal tudi o političnih razmerah v
Beogradu ter o svojih pogovorih z Radičem.70
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Doktor Korošec über die Lage in Slowenien, MZ, 6. 7. 1924, št. 152, 1.
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Prav tam.
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Bolj obširno se je mariborski nemški časopis razpisal ob volitvah leta 1923,
na katerih je Koroščev SLS dobil 21 glasov. Neznani avtor je rezultate volitev
komentiral naklonjeno:
»Die ständige Opposition der Slowenischen Volkspartei gegen die Regierung
wird mit ihrer Fähigkeit, eine Aenderung der gegenwärtigen schwierigen wirtschaftlichen Zustände herbeizuführen, identifiziert. Das einfache Volk erblickt
diese Besserung in der von der slowenischen Volkspartei geforderten Autonomie
für Slowenen.«71
V nadaljevanju ugotavlja, da mora SLS ohraniti zaupanje volivcev, ki verjamejo njenemu avtonomističnemu programu: »Von der Erreichung der Autonomie
Sloweniens erhoffen sich die breiten Masse eine Gesundung des sozialen und
wirtschaftlichen Lebens.« 72 Anonimni pisec se je ob tem spraševal, ali bo Pašič
povabil Korošca v vlado in mu dodelil koncesije. Drugih komentarjev v članku ni bilo. Podobno je bilo tudi z novico o zasedanju SLS-a v Celju jeseni leta
1926.73 Časopis je skoraj v celoti navedel Koroščev govor in pripisal, da je bil
brez besed sprejet. »Wir haben als Slowenen ein Recht in der Regierung vertreten
zu sein. Gleiche Pflichte, gleiche Rechte.«74 Urednik mariborskega nemškega
časopisa se torej ni želel ali hotel vmešavati v burno politično dogajanje, zato se
je zadovoljil samo z objavo stvarnih dejstev.
Izjemo predstavlja članek Die Marburger Zeitung und die Deutschen75, v katerem je urednik polemiziral s celjskim Cillier Zeitungu, ki ni razumel pisanja
mariborskega časopisa o Nemcih na Štajerskem. Mariborski urednik je predstavil staro vlogo časopisa, nato pa je (tudi oblikovno) izpostavil novo:
»Wahrend in der Vergangenheit bei dem latenten Konflikte; der zwischen
Slowenen und Deutschen besteht, unsere Aufgabe hauptsachlich darin erblicken, die vorhandenen Gegensätze auszugleichen, zu mildern, glauben wir,
fortan dieser Aufgabe noch eine neue hinzufügen zu müssen, und das ist die
des ehrlichen, uneigennützigen Ratgebers.«76
Zanikal je navajanje celjskega časopisa, da je Nemcem pripisoval vlogo učiteljev in nasploh poveličeval vlogo manjšine. Poudaril je, da je Nemcem svetoval
»auf das nationale Milieu Rücksicht zu nehmen«, s primerom Muslimanov v
Bosni pa je pokazal, kako pomembne so nacionalne manjšine, ki so v politiki
marsikdaj jeziček na tehtnici.
Marburger Zeitung je bil Korošcu naklonjen in je do njega ohranjal pragmatičen odnos. Uredništvo se je zavedalo, da je Korošec sicer predan novi državi,
kljub temu pa Nemcem ni tako nenaklonjen kot njegovi politični nasprotniki.
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Wahlen in Slowenien, MZ, 23. 3. 1923, št. 66, 1.
Prav tam.
Doktor Korošec verlangt die Aufnahme seiner Partei in die Regierung, MZ, 16. 11. 1926,
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Prav tam.
Die Marburger Zeitung und die Deutschen, MZ, 16. 2. 1922, št. 38, 1.
Prav tam.
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Korošec in the Newspaper Marburger Zeitung
Abstract
With the fall of the Austrian-Hungarian monarchy and the formation of Yugoslavia the situation of the German people in Maribor radically changed. This was mostly demonstrated in
the first half of the 1920’s, when the Republic of Austria was not yet formed and the former
ruling class had no powerful protection from any neighbouring countries.
Marburger Zeitung, the gazette of the Germans in Maribor, showed great attention to political reality. To its fellow citizen and to one of the leading politicians of the new state and big
culprit for the new social and political situation of the German people in Maribor the newspaper was cautiously withheld. It quite frequently reported on and about Anton Korošec, but
the reports were kept on the level of daily news. Comments, especially critical, were avoided.
If it was felt necessary, it quoted statements from political opponents on the Slovene side. It
avoided polemics. It seems that the attitude of Marburger Zeitung towards Korošec was rather
more favourable than critical. The editorial board without doubt was aware that Korošec was
devoted to the new country, despite that he was not as unfriendly to the Germans as some
of his political opponents. The Marburger Zeitung’s relation to Korošec was in the years from
1920 to 1929 very pragmatic.
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Ivan Rihtarič: Deklaracijsko gibanje in časopis Štajerc. Časopis za zgodovino in naro-

dopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 180–191
Časopis Štajerc je imel do deklaracijskega gibanja na Spodnjem Štajerskem zelo negativen
odnos. Majniško izjavo je že ob njeni proglasitvi označil za delo posameznikov iz slovenskih
klerikalnih vrst, uredniki in pisci pa so bili prepričani, da je končni cilj izjave združitev
»Jugoslovanov« v samostojno državo izven meja Avstrije. Združitvi Slovencev s Srbi je
nasprotoval, saj je v tem prepoznaval (in napovedoval) velike težave, ki jih bodo imeli
Slovenci v prihodnosti.
UDC 94(497.4)''1917/1918'':070 Štajerc

Ivan Rihtarič: Declaration Movement and the Newspaper Štajerc. Review for History

and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 180–191
The newspaper Štajerc had a very negative relation to the Declaration Movement in Lower
Styria. On proclamation of the May Declaration it earmarked it as the work of individuals
from the Slovene clerical ranks. The editors and writers were convinced that the ultimate
aim of the declaration was the union of “Yugoslavs” in an independent country outside
the borders of Austria. It opposed the union of Slovenes with the Serbs as they recognised
(and forecast) great difficulties for the Slovenes in the future.

Na zasedanju državnega zbora na Dunaju je bila 30. maja 1917 prebrana
znana Majniška izjava, ki jo je predstavil Anton Korošec. Štajerc je objavil kratko novico, da se je zasedanje začelo ter da sta svoja poslanska mandata odložila
Schachinger in Wastian.1 Časopis je v uvodniku izrazil bojazen, da bo državna
zbornica morda postala prizorišče neplodnih razprav in prepirov, saj jih nekateri
* Dr. Ivan Rihtarič, direktor Ljudske univerze v Gornji Radgoni, SI – 9250 Gornja Radgona,
Trg svobode 4.
1
Štajerc, 3. 6. 1917. Naš državni zbor.
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zanki že napovedujejo. Slovenski klerikalni poslanci se namreč pripravljajo na
čudne borbe, ki ne bodo koristili slovenskemu ljudstvu in državi. Slovenskim
poslancem je postalo najbolj aktualno t. i. jugoslovansko vprašanje, ki pa je po
mnenju pisca še precej mistično in prav zanimivo je, da se je pojavilo v tretjem
letu svetovne vojne. Štajerc je protestiral, da bi se o usodi slovenskega ljudstva
razpravljalo v državnem zboru na način, ki je ljudstvu tuj in nerazumljiv. Program je le želja posameznih klerikalnih in šovinističnih poslancev. Ljudstvo
zahteva delo in oživitev gospodarstva, da se bodo lahko zacelile rane svetovne
vojne, brezplodna jugoslovanska politika pa ga ne zanima. Štajerc je zagovarjal
močno in složno Avstrijo, ki bo omogočila, da se »čimprej uresniči pošteni, čast
ni in zmagoviti mir.«2
Štajerc je v naslednji številki objavil Majniško izjavo jo in podrobno komentiral. Njen glavni cilj je razbiti zgodovinsko kronovino in uresničiti »zedinjenje
Jugoslovanov, torej združenje Srbov, Slovencev in Hrvatov«. Gre za stare ideje,
ki so jih pred svetovno vojno zagovarjali Hribar, Grafenauer, Mandič in predvsem Anton Korošec. Majniško izjavo je pisec označil za prozorno. Časopis je
protestiral v imenu velikega dela slovenskega ljudstva, ker se Štajerska in Koroška ne želita razkosati, saj sta že stoletja živeli z nemškim sosedom »na skupni
podlagi domovinske ljubezni do Avstrije.« Jugoslovanska izjava, kot je majniško
izjavo poimenoval komentator, je le politični poskus nekaterih panslavističnih
hujskačev; je nenevarna papirna bomba, na katero pa bo slovensko ljudstvo znalo odločno odgovoriti.3 Štajerc je povzel novico iz Slovenskega naroda, da naj
bi Korošec izjavo v državnem zboru »najprej prebral v srbskem, potem pa šele
v nemškem prevodu« s čimer naj bi pokazal, »da bode srbščina nekak državni
jezik v novi državi«. Štajerc je prepričan, da »Haložani in Poljanci ne bodo srbsko
gučali = govorili, poslancem, ko bodo prišli med slovensko ljudstvo, pa bodo v
domači, jasni slovenščini resnico povedali.«4
Štajerc je ostro napadel Korošca in ga za njegovo jugoslovansko izjavo obsodil
na »vislice, ki jih je premalo za vse skrite veleizdajalce«, kajti slovensko ljudstvo
in njegovi parlamentarni voditelji sta dva različna tabora, saj slovensko ljudstvo
ne želi poznati »tistih farizejev, ki sanjarijo o jugoslovanski državi«.5 Korošec
je v državnem zboru dejal, da »Slovenci nočemo tujega jarma«, Štajerc pa je to
komentiral tako, da Slovenci ne čutijo tujega jarma, da »edini jarem, ki jih tišči,
pa so slovenski poslanci Koroščevega značaja«, zato jih ne priznavajo več za svoje
poslance.6 Korošec je bil v Štajercu prikazan kot slovenski nacionalni poslanec,
2
3
4

5
6

Štajerc, 3. 6. 1917. Bodimo Avstrijci.
Štajerc, 10. 6. 1917. Zedinjenje Jugoslovanov.
Srbski Slovenci. Kje je slovenski liberalizem? Štajerc, 10. 6. 1917. »/… / kar liberalna inteligenca iz gotovih ozirov ni upala ziniti, to je Korošec na temelju svoje poslaniške imunitete
izpregovoril /… /«
Štajerc, 17. 6. 1917. Premalo vislic.
Štajerc, 24. 6. 1917. Mi nočemo tujega jarma. »Mi hočemo ostati, kakor smo do sedaj bili,
mi štajerski Slovenci, Štajerci, mi kranjski Kranjci, mi koroški Korošci, itd., a vsi zvesti sini
Avstrije, vsi Avstrijci.«
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absolutni vladar slovenske klerikalne stranke, ki skupaj s Krekom, koplje politični grob dotedanjemu načelniku stranke Šušteršiču. Po poklicu je sicer duhovnik
– kaplan, po delovanju pa politik; biti bi moral učitelj krščanske ljubezni do
bližnjega, v resnici pa je »proglašalec« smrtnega sovraštva in pooseblja celotno
nevarno in blazno slovensko politiko. Tudi v državnem zboru so mu nekateri že
odkrito zabrusili v obraz, da ga je lahko v resnici sram kot duhovnika.7
Tudi na shodu Štajerčeve stranke, 29. julija 1917 na Ptuju, ki je bil sklican
pod geslom Vojna in mir, so se dotaknili jugoslovanske gonje, o kateri je govoril
Karl Linhart in jo ostro zavrnil ter obsodil sodelovanje slovenskih in čeških politikov za uresničitev te ideje.8 Časopis Štajerc ni izbiral besed, ko je komentiral
pisanje mariborske Straže in Slovenskega gospodarja. Opozoril ju je, da delujeta
kot da bo že jutri nastala »ugoslovanska država«, čeprav se večina slovenskega in
hrvaškega naroda (v Bosni tudi muslimani) zgraža nad jugoslovanskim »rogoviljenjem«.9 Jugoslovanska ideja je zvijača in laž, saj se med preprostim ljudstvom
za jugoslovanstvo ne bi »še nobena mačka zmenila«. Jugoslovanstvo sta na Slovenskem zasejala panslavistična aktivnost in tudi Srbija s Pašičem,10 Italija pa
idejo podpira, saj s tem slabi Avstrijo.11Štajerc je bil občutljiv tudi na posestniško
stanje na Spodnjem Štajerskem, zato je ostro odgovoril slovenskim prvakom, ki
so trdili, da južno od Šentilja ne priznavajo več nobenega nemškega posestnega
stanja ter da v Mariboru, Celju, na Ptuju in drugod na Spodnjem Štajerskem ni
več Nemcev, ampak da so tam le še »nemčurji« in »privandrovci«.12
Štajerc se je veliko ukvarjal s Korošcem – zapisal je, da bi ga raje videl kot
vojnega kurata kje na fronti, kot pa da se potepa po Hrvaški in Bosni ter hujska
Hrvate, da se naj odtrgajo od krone svetega Štefana in kot samostojna dežela
stopijo v avstrijsko federalistično državno zvezo. Pisec v to odkrito dvomi in
tako preureditev dualizma zavrača, saj ogrska oblast rovarjenje še dopušča,13 vsi
Hrvati pa tudi niso za jugoslovansko idejo.14 V deklaracijsko gibanje so se vpletli
tudi škofje na Slovenskem. Ljubljanski škof Jeglič je gibanje podprl,15 lavantinski
škof Napotnik pa naj bi bil sicer pristaš jugoslovanske deklaracijske politike, a
se je odrekel podpisu, ker mora upoštevati, da so v njegovi škofiji, v Mariboru
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Štajerc, 1. 7. 1917. Umazana duhovniška suknja.
Štajerc, 5. 8. 1917. Za mir in proti »jugoslovanski gonji«. Smehljamo se »imperatorju«, jugoslovanstva Korošcu in njegovim služabnikom, 12. 8. 1917.
Ne prenaglo, jugoslovanski gospodje. Kdo pa hoče jugoslovansko državo. Štajerc, 12. 8.
1917. Proti jugoslovanski državi, Štajerc 19. 8. 1917.
Jugoslovanstvo. Štajerc, 26. 8. 1917. »Jugoslovansko gibanje se je torej vsekakor porodilo v
sovražnem inozemstvu, /… / je kakor plevel, ki ti jo je sovražni sosed na tvoje polje zasejal
/… / tega se ne sme nikdar pozabiti«.
Štajerc, 30. 9. 1917. Jugoslovanska država – dobiček za Italijo.
Štajerc, 9. 9. 1917. Samo ena opazka.
Štajerc, 16. 9. 1917. Dr. Anton Korošec in Ogri.
Štajerc, 23. 9. 1917. Hrvatje proti »jugoslovanskemu« hujskanju.
Štajerc, 30. 9. 1917. Razni katoliški škofje.
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in drugih krajih, tudi nemški prebivalci oz. verniki in bi s tem povzročil nepotrebno izzivanje v škofiji.16
S pravim olajšanjem je časopis obvestil bralce, da je v Londonu kot veleizdajalec umrl bivši hrvaško-srbski poslanec Franjo Supilo, ki je v tujini neumorno deloval za uresničitev jugoslovanske države, a je ni nikoli dočakal.17 Čez teden dni
je objavil še novico o smrti Janeza Evangelista Kreka, ki ga je označil za »najmarkantnejšega politika slovenskega ljudstva in najsposobnejšega vodja modernega
jugoslovanstva« ter priznal, da je »jugoslovanstvo z njegovo smrtjo izgubilo dušo
in vodstvo«, saj je bil spretni politik, dober govornik in pravi »duševni orjak«.18
Korošec je izrabil Krekov pogreb za politični govor o jugoslovanstvu.19
V uvodniku sredini oktobra je urednik Linhart poslal slovenskemu ljudstvu
poseben poziv, v katerem Slovence najprej pohvali kot vedno zveste domovini,
nato pa razlaga, da jim je nacionalnost, kulturo in gospodarstvo omogočila Avstrija kot skrbna mati. Jugoslovanska država bo za Slovence »v gospodarskem
obziru smrt, v političnem zaničevanje, v kulturnem in verskem pa trinoštvo in
zatiranje /… / in beraška palica bi bila tvoja usoda«. Č pa se bodo odločili »za
milo domovino Avstrijo, ustvarilo si bodeš srečno ter krasno bodočnost! Premisli
in odloči, ti junaško slovensko ljudstvo!«20 Štajerc je bralcem šele oktobra prvič
prikazal, kako bo po Krfski deklaraciji sestavljena nova »jugoslovanska država«,
ki za svojo uresničitev potrebuje razbitje Avstrije. Tega majniška deklaracija v
formalnem smislu ni zahtevala, a jo je Štajerc že od vsega začetka imenoval za
razbijalko Avstrije – na njenih razvalinah bi uresničili jugoslovansko državo s
srbskim kraljem na čelu,21 ki pa bo hitro pokazala svoj pravi obraz.22
Štajerc je razlagal tudi dogodke v Slovenski ljudski stranki, ko je bil politično odžagan Šušteršič, v avstrijsko delegacijo pa so slovenski klerikalni poslanci izvolili Korošca. Časopis je vidno užival pri razlaganju teh cvetk, hkrati
pa je tudi cinično sočustvoval s prebivalstvom,23 napovedoval krizo klerikalni
stranki, »jugoslovanstvu« pa klavrni konec, saj je tudi »katoliški vrh neenoten
pri tem«.24
Glede na revolucionarne dogodke v Rusiji in možnost, da se sklene mir, je
Štajerc zagovarjal mirovna prizadevanja. Slovensko stran je obtožil, da načrtno
16
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Štajerc, 30. 9. 1917. Duhovniška politika.
Štajerc, 7. 10. 1917. Smrt jugoslovanskega veleizdajalca v tujini.
Štajerc 14. 10. 1917. Zadnji telegrami.
Štajerc, 21. 10. 1917. Pogreb – politična demonstracija.
Štajerc, 14. 10. 1917, Slovensko ljudstvo.
Štajerc, 14. 10. 1917, O srbsko-hrvatsko-slovenskem kraljestvu. »To kraljestvo bode sestav
ljeno od enega samega, tri imena rodečega naroda, namreč Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki
so po jugoslovanskih nazorih en narod«. Štajerc, 21. 10. 1917, Pod habsburškim žezlom. »To
je le pesek v oči! to je farizejstvo!«
Štajerc, 4. 11. 1917, Vojaško mnenje. »Ali vedo ti poslanci, da bi postali volki ovce?«
Štajerc, 25. 11. 1917. Dr. Šušteršič – odžagan. Še ena slovensko-prvaška revolucija »Ti zapeljano slovensko ljudstvo pa plačuj račune za komedije in neumnosti tvojih vodij!«
Štajerc, 48/1917 (2. 12. 1917 Katoliški škofje – izdajalci).
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nasprotuje ruski mirovni ponudbi, ker dobro ve, da jugoslovanska združitev v
takih razmerah ne bi bila mogoča. Slovenci so se zavzemali za mirovno konferenco, ker bi tako lažje dosegli združitev.25 Razmere na Koroškem je Štajerc
spremljal zelo pozorno. Grafenauerja in časopis Mir je označil za zagovornika
ideje o jugoslovanski državi; Grafenauerja je predstavljal kot koroškega človeka,
ki je »gotovo dobrosrčen, je lahkoveren, nikdar pa si ne pusti iztrgati iz svojega
zvestega srca ljubezen do domače grude, ljubezen do koroške domovine«, zato
upa, da bo njegova priljubljenost na Koroškem še vedno rasla.26
Na Ptuju je bil organiziran velik shod županov ptujskega okraja. V mestni
hiši se ga je udeležilo nad petdeset občinskih predstojnikov podeželskih občin,
ki so bili skoraj izključno slovenske narodnosti. Zborovanje je odprl Trancon,
tajnik okrajnega zastopa, prvi govornik pa je bil Karl Linhart – predstavil je svoje
poglede na vojno in nakazal, da se bliža mir, spregovoril pa je tudi o gospodarstvu in potrebah okraja ter seveda o ciljih jugoslovanskega gibanja. Prisotni so
njegov govor navdušeno sprejeli in se strinjali, da (1) slovensko ljudstvo sploh
ne želi jugoslovanske države, ker želi le zdrav gospodarski razvoj pod žezlom
svojega cesarja, (2) okrajnemu odboru in načelniku Ornigu pa so se zahvalili
za uspešno gospodarsko delo med vojno.27 Korošec je zaradi tega zborovanja
v državnem zboru vložil interpelacijo, ker se ni strinjal z odnosom ptujskega
okrajnega zastopa do občinskih predstojnikov. Štajerc se je temu čudil, saj je bil
državnozborski poslanec ptujskega okraja Miha Brenčič. Pojavilo se je vprašanje, ali je Korošec s svojo interpelacijo politično degradiral ptujskega poslanca.
Slovenskemu gospodarju je Štajerc zatrdil, da ni bil nihče od občinskih predstojnikov siljen, ampak so si upali sami, kljub »srbofilski hujskariji«, pokazati svoje
avstrijsko prepričanje.28 Časopis je moral priznati, da je vsakemu razsodnemu
politiku jasno, da je »jugoslovanska deklaracija« največji poraz avstrijske notranje
politike, a ker ideja nima »podpore slovenskega ljudstva, je padla v vodo«.29 Štajerc je postajal vedno bolj kritičen tudi do oblasti, saj ji je zameril, da mirno gleda
na Koroščevo protiavstrijsko gonjo. Tudi cerkvena oblast, predvsem lavantinski
knezoškof, nima moči in oblasti »nad enim kaplanom«, ki počenja vse, le svojih
duhovniških obveznosti ne izpolnjuje že dolga leta. Korošca je razglasil »za glavnega krivca tej avstrijski nesreči«, župan Ornig pa ga je imenoval za obrekovalca

25

26

27
28
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Štajerc, 49/1917 (9. 12. 1917 Slovensko – prvaški poslanci proti miru) (»… za pravičen avstrijski mir se jim ne gre, pač pa za združenje s Srbi, ki pomenil konec Avstrije in tudi konec
slovenskega naroda …«)
Štajerc, 49/1917 (9. 12. 1917 Šmir) (»… ‘Mir’ naj hujska naprej, dokler ga ne bode pošteno
koroško, vedno Avstriji zvesto ljudstvo, pognalo preko mej v zaželjeno njegovo ‘jugoslovansko državo’ …«)
Štajerc, 50/1917 (16. 12. 1917 Velika izjava zoper raztrganje Avstrije »
Štajerc, 51/1917 (23. 12. 1917) v prispevku »dr. Korošec proti okrajnemu zastopu v Ptuju«.
Štajerc, 1/1918 (6. 1. 1918 jugoslovanska deklaracija) (»… Tudi na to hinavsko skrito skalo
se avstrijska ladja ne bode razbila«).
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in tatova časti, ker ga je Korošec opsoval za »denuncijanta« in ga pozval naj ga
toži na sodišču.30
Deklaracijsko gibanje je začelo zbirati podpise za »jugoslovansko državo«.
Štajerc je hitro spoznal, da bo zbrane podpise slovenska stran predloži avstrijski
vladi in s tem pokazala, da je slovensko ljudstvo za jugoslovansko deklaracijo.
Časopis je zapisal, da na terenu podpisujejo izjavo starčki in celo otroci. Aktivisti, ki vsiljujejo izjavo, obljubljajo, da ne bo več rekvizicij in da bodo davki
v novi državi nižji kot v Avstriji.31 Gibanje se je razširilo tudi na Koroško in
časopis je dobival številne ogorčene dopise, ki pa jih »ne more vse objaviti, ker je
premajhen«. Pisal je, da se Korošci ne navdušujejo za »jugoslovansko sleparsko
agitacijo«, saj so prepričani, da tako kot Italijanom, ki niso uspeli zavzeti dežele,
to ne bo uspelo tudi jugoslovanskim hujskačem onkraj Karavank. Obtožil jih
je, da so jim v preteklosti prinesli v deželo dovolj nesreč, zato ne želijo živeti v
državi s »kraljevomorilskimi Srbi«.32 Deklaracijsko gibanje je Štajercu povzročalo
veliko skrbi in moral je priznati, da se je ideja uspešno širila. Korošcu se je uklonil tudi Miha Brenčič, v Mariboru so se pojavili prvi izgredi mladine, državni
uslužbenci pa so že znašli med nabiralci podpisov. Časopis je predlagal, naj se
cesarju izpove odkrita zvestoba in se zagotovi, da slovensko ljudstvo ne mara
»jugoslovanstva«33 Oblast je poskušala omejiti deklaracijsko gibanje tako, da je
na Spodnjem Štajerskem prepovedala shoda v Celju in na Ptuju. Vzrok za zavrnitve je bila »javna nevarnost tega zborovanja«. »Jugoslovani« pa se niso predali
in so še istega dne sklicali sestanek ljubljanske Zadružne zveze. Predsedoval mu
je bivši »nemški pridigar iz Celja, profesor teologije, dr. Hohnec iz Maribora.«
Zborovalce je oblast opozorila, da se ne smejo združevati, vendar pa so med
zapuščanjem dvorane zapeli »prepovedano panslavistično pesem Hej Slovani s
prirejeno kitico«.34 Prav tako je moral svoj shod prekiniti Miha Brenčič na Ptuju
in časopis Štajerc si ga je zato pošteno privoščil.35 Kljub temu pa je časopis v
30

31

32
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34
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Štajerc, 2/1918 (13. 1. 1918 Kdo je dr. Korošec) (»… Kje je oblast? Ali je gluha in slepa ali
kaj? … na odgovor čakamo vsi …!«) in 4/1918 (27. 1. 1918) v rubriki »Tedenski pregled«
– »G. Ornig in dr. Korošec«.
Štajerc, 4/1918 (27. 1. 1918) v prispevkih »Nabiranje podpisov za ‘jugoslovansko deklaracijo’,
»Iz Ptujske gore« (»Kaplan Vinko zbira podpise«) in »Iz Polenšaka« (»… neki 16 letni deček
hodi od hiše do hiše …«).
Štajerc, 27. 1. 1918. Koroške vesti.
Štajerc, 3. 2. 1918. V Mariboru »Pobalini so poškodovali Schilerjev hrast …« in 24. 2. 1918.
Nabiranje podpisov »Mi vemo, da je avstrijska domovina v nevarnosti …« ter 17. 2. 1918.
Do cesarja. »ljudstvo na južnem Avstrijskem bode moralo polagoma vkljub pošteni ljubezni
do domovine podleči, kajti ljudstvo je otrok, ljudstvo ni odgovorno za posledice takega nastopanja … naglaševanje »jugoslovanstva« kot važnejšega momenta, nego je avstrijski patriotizem, vse to mora povzročiti v srcu slovenskega ljudstva spremembo, ki ne bode domovini
v prid«.
Štajerc, 17. 2. 1918. Prepovedan jugoslovanski shod v Celju. (Prirejena kitica: »Črna zemlja
naj pogrezne vsacega nemčurja«).
Štajerc, 17. 2. 1918. Brenčičeva zaupnica. Mihova požrtvovalnost. Na Brenčičevem shodu
(»… Brenčič pa je izginil« kot kafra«).
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začetku marca moral priznati, da bodo ljudje tudi na Koroškem »zastrupljeni in
v panslavizem prisiljeni« zaradi prizadevanj panslavistov (npr. Grafenauerja). Štajerc je vseeno apeliral na ljudi in se skliceval na močan koroški domovinski čut
prebivalstva z geslom »Koroška Korošcem«.36 Tudi hrvaške oblasti so se odzvale
na jugoslovansko deklaracijo, saj so jim zagrebški izgredi ob Koroščevem obisku
odprli oči in pokazali, kakšni so cilji tega gibanja na Hrvaškem. Na Reki in Sušaku je kar 6012 oseb podpisalo jugoslovansko deklaracijo. Zahtevali so, da se
mora Reka priključiti bodoči jugoslovanski državi. Oblast je začela poizvedovati,
kdo so avtorji izjave in zbiralci podpisov. Tudi v Splitu in drugih dalmatinskih
mestih je oblast začela z natančnimi preiskavami.37 Štajerc je bil prepričan, da se
jugoslovanska država ne more uresničiti, čeprav so njeni pristaši govorili, »da je
že na poti«. Časopis ji je nasprotoval iz treh vzrokov: (1) ker večina slovenskega
in hrvaškega ljudstva tega sploh noče; (2) ker so Ogri odločni nasprotniki take
preureditve monarhije, saj bi potem tudi oni svoje zahteve zaostrili in (3) ker
bi jugoslovanska država, ki bi ležala med Dunajem in Trstom, pomenila konec
za Avstrijo. Časopis je bil prepričan, da cesar ne bo dovolil razpada avstrijske
države.38
Štajerc je seveda najbolj pozorno spremljal deklaracijsko gibanje na Spodnjem
Štajerskem in Koroškem, manj pa na Kranjskem. Kljub temu je zabeležil shod
v Ljubljani, ki se ga je udeležil tudi ljubljanski župan Ivan Tavčar. Časopis je
opozoril, da so v Ljubljani že pred vojno poznali jugoslovanske nazore in imeli
neposredne stike s Petersburgom in Beogradom, predvsem župan Hribar. Ko
se je iz vojne umaknila Rusija, je panslavizem dobil smrtni udarec, pa tudi
smrti Franja Supile in Franka Potočnjaka, avtorjev Reške resolucije iz leta 1905
(predhodnica jugoslovanske deklaracije), je zmanjšala nevarnost jugoslovanske
gonje.39 Aprila 1918 se je teža deklaracijskega gibanja prenesla iz spodnje Štajerske in Kranjske na Koroško. Na zborovanju Zveze nemških duhovnikov na
Koroškem so zelo ostro protestirali proti deklaraciji in poudarili (1) potrebo
po skupnem delovanju vseh Nemcev v Avstriji v boju za državo in ljudstvo, (2)
da iz državnega in narodnega stališča nasprotujejo uresničenju jugoslovanske
države in (3) da kot katoliški duhovniki nasprotujejo vsakemu vmešavanju vere
v politični boj in v vse oblike agitacij.40 Tudi celovško glasilo Allgemeinde Bauerzeitung je bilo ogorčeno nad jugoslovansko gonjo na Koroškem – zapisali so,
36
37
38
39
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Štajerc, 3. 3. 1918. Koroške vesti – Koroška Korošcem. 10. 3. 1918. Koroške vesti.
Štajerc, 24. 3. 1918. Proti jugoslovanski gonji. Dr. Korošec (»… ima se za jugoslovanskega
odrešenika za hrvaške dežele …«).
Štajerc, 24. 3. 1918 Lažnjivi zapeljivci.
Štajerc, 17. 3. 1918. Konec jugoslovanski hujskariji. 31. 3. 1918. Ljubljanski jugoslovanski
tabor (»… Ljubljančani, ki so na kolodvoru domov se vozečemu srbskemu kralju klicali
‘Živijo jugoslovanski kralj’ …«). 7. 4. 1918 Hujskač dr. Korošec (»… jugoslovanski polbog
dr. Tone Korošec … v hotelu ‘Union’ so mu ljubljanske srajce izročile nabrane podpise za
‘jugoslovansko državo’ …«)
Štajerc, 7. 4. 1918. Poštena beseda koroških duhovnikov (»… Ti duhovniki se držijo starega
gesla: Domovina, cesar, vera!«).
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da med njimi delujejo predvsem tuji panslavistični agenti, ki zbirajo podpise in
ustvarjajo med v miru živečimi Nemci in Slovenci nezaupanje ter jih poskušajo
razdeliti.41 Eden najodmevnejših dogodkov na Koroškem je bil shod, ki sta ga
spomladi 1918 v Št. Janžu pri Dravogradu organizirala Korošec in Verstovšek.
Prireditev je bila na prostem med dvoriščem in gostilniškimi prostori. Prihajajoče je na cerkvenem zvoniku pozdravila slovenska trobojnica. Pred vhodom v
kraj je udeležence »avstrijsko misleče može in Nemcem, prijazne in državi zveste
Slovence« nagovoril Domaingo in jih prosil, da naj se ne odzivajo na splošna in
javna izzivanja ter tako pokažejo na kulturno razliko med strankama. Glavni
govornik je bil Korošec. Slovence je pozval, naj se s silo osvobodijo nemškega
jarma, obrekoval je Nemčijo kot avstrijsko zaveznico in vse uspehe na bojiščih
pripisal izključno slovenskim vojakom ter zahteval ustanovitev samostojne jugoslovanske države. Nemci so ob tem vzklikali Hoch Habsburg! in vnel se je
prvi spopad; ko je Domaingo od Verstovška zahteval, da bi spregovorili tudi
nemški govorniki, so ga napadli s palicami. Vnel se je splošen pretep z že pripravljenimi poleni in iz bližnjega Št. Janža je prišla žandarmerija, ki se je postavila
med naprednjake in Koroščeve pristaše. V pretep so se vmešali tudi ruski vojni
ujetniki, ki so Nemce začeli obmetavati s težkimi poleni. Končno je posredoval
vladni komisar Trstenjak, a se Korošec ni zmenil za njegova opozorila; šele čez
tričetrt ure je bil shod razpuščen. Žandarji niso nikogar aretirali. Po shodu so
se naprednjaki zbrali v neki gostilni pred Dravogradom, kjer so govorili Girstmayer, poslanec Louschonig, Domaingo in urednik Norbert Jan. Pozvali so
na boj za »rešitev domovine, krone in Avstrije!«. Bili so ogorčeni, ker žandarji
niso reagirali in so dopustili celo tujcem, vojnim ujetnikom, da so sodelovali na
shodu; kritizirali so tudi komisarja Trstenjaka in ga obtožili za »Jugoslovana«
ter zanj zahtevali sodno obravnavo. Korošec se je moral umakniti iz Št. Janža in
ko mu ni uspelo odpotovati s konjsko vprego, je moral kar proti Sv. Jedrti in do
železnice v Slovenj Gradcu.42
Sledilo je nenavadno mirno obdobje do konca maja 1918. Štajerc si je privoščil
le nekaj manjših napadov, ostreje je ošvrknil predsednika vlade Seidlerja in ga
pokaral zaradi njegove mlačnosti pri odnosu do jugoslovanske agitacije.43 Ob prvi obletnici majniške izjave je Štajerc izdal posebno prilogo časopisa. Deklaracijo
je prikazal kot veliko past, saj ne gre za združevanje »pod žezlom Habsburžanov«. Štajerski kmet naj vendar že spregleda jugoslovanski ropot in laži ter naj »še
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Štajerc, 7. 4. 1918. Proti vseslovenski hujskariji na Koroškem.
Štajerc, 14. 4. 1918. Podivjana hujskarija dr. Korošca. Ruski vojni ujetniki za Jugoslavijo.
21. 4. 1918 Dr. Trstenjak in shod v Št. Janžu. Odmevi jugoslovanskega shoda v Št. Janžu
pri Dravogradu.
Štajerc, 12. 5. 1918. Seidlerjeve obljube (»… naš sedanji predsednik je mož malih besed,
malih dejanj in velikih obljub … izjavil je, da ne ve, če se kedaj uresničila ‘jugoslovanska’
država ali ne. Mi mu prišepnemo: ‘Jugoslovanska’ država se bode ustanovila, ako bode ententa zmagala … drugače pa ne …«).
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naprej živi v nerazdružljivi in nezrušljivi Avstriji.«44 V novi državi bi imeli Srbi
glavno besedo in katoliška vera bi hitro brez sledu izginila. Štajerc je prisegal:
»Nikdo na svetu, nobena postava, noben človek in noben Bog, ne bode Štajersko raztrgal /… / Jugoslovanska država ni nikdar želja slovenskega ljudstva, le
po izdajalcih je vtihotapljena laž in zahteva entente, katera hoče s tem edinost
v Avstriji razbiti!«
»Cesarju zvesti Slovenci« so se udeležil zelo uspelega sprejema pri cesarju
Karlu v Badnu pri Dunaju. To je bil eden zadnjih poizkusov Spodnještajercev,
da bi se cesar osebno zavzel za zadušitev jugoslovanske ideje. Cesar jim je obljubil
podporo, a jih je tudi opozoril, da stojijo pred Avstrijo še zelo resne preizkušnje,
preden bo dosežen mir in s tem tudi negacija jugoslovanske ideje.45 Uspešen
sprejem pri cesarju je Štajerca opogumil, da je ponovno udarili s svojo znano
ciničnostjo proti Mihu Brenčiču, komisarju Trstenjaku in neznanemu piscu v
Slovenskem narodu. Šlo je za novo uredniško usmeritev novega začasnega izdajatelja in odgovornega urednika Štajerca, Matije Stebicha, ki je nasledil umrlega
Karla Linharta.46 Konec junija 1918 se je oglasilo nekaj dopisnikov s terena, ki so
poročali, da se Slovenci ne strinjajo z jugoslovansko deklaracijo – šlo je za poročila iz Štajerske, s Polic pri Gornji Radgoni ter Velikovca, kjer je bil slovenski tabor
dobro obiskan; poročali so tudi o grozilnih pismih štajerčevim somišljenikom
v Mariboru.47 Štajerc je užival ob poročanju drugih časopisov, da so slovenski
politiki neenotni glede jugoslovanske ideje – šlo je za Korošca, Šušteršiča in »rdeče socialdemokrate« na eni ter nasprotujočih liberalcih in kranjskem deželnem
odboru na drugi strani.48 Štajerc je s pikrostjo sporočil in komentiral, da je bila
v Ljubljani ustanovljena Jugoslovanska demokratska stranka, kar kaže, da so se
liberalci le rešili »katoliške lupine«. Štajerc je bil navdušen, ker to napoveduje tudi
hitrejši konec Jugoslavije.49 V Slovenski Bistrici je bil organiziran poseben shod
v narodnem domu, kamor so z vlakom prispeli mnogi udeleženci – razgrajači iz
Maribora, Celja in Ptuja. Vsi so nosili na rokavih trakove s slovensko trobojnico,
bili so celo oboroženi z revolverji in so izzivali. Štajerc se je javno pritoževal in
spraševal, kako je vendar mogoče, da se Nemcem ne dovoli prirejati shodov, na
katerih bi razpravljali o avstrijsko-nemških odnosih in o vojnem posojilu, da pa
44
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Štajerc, 26. 5. 1918 v prilogi k 21. številki Štajerca.
Štajerc, 23. 6. 1918. Cesarju zvesti Slovenci proti svojim zapeljivcem.
Štajerc, 23. 6. 1918. Brenčičeva podlost. »Miha, sedaj se potepaš po Halozah in bluješ v svet
tvoje jugoslovanske znanosti spuheljske univerze …«
Štajerc, 23. 6. 1918. Občina Police proti izdajalcem (»Mi slovenski Štajerci, hočemo ostati,
kar so bili naši starši in pradedi, biti hočemo avstrijski Štajerci, s slovanskimi hujskači nočemo nič imeti, še manj pa se zavzemamo za kakšno »jugoslovansko kraljestvo« … med 721
prebivalci je le 11 Nemcev! …«) in 26/1918 (30. 6. 1918) v prispevku »Od Sv. Petra pri Radgoni« (»… ženske pobirajo podpise … naj se zataji nemščino … kam pa bodeš ti Jugoslovan
prišel brez nemščine … z njo prideš po vsem svetu … saj vendar živite na nemški zemlji in
meji in podajte se raje v Cankovo za dež prosit …«).
Štajerc, 30. 6. 1918. Jugoslovanska vzajemnost (»… In tega jugoslovanskega gibanja naj bi
se mi bali? Nikoli, ne! …«)
Štajerc, 7. 7. 1918. Jugoslovanska demokratska stranka.
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smejo »Jugoslovani« prirejati protiavstrijske in antidinastične shode. S tem je
Štajerc ponovno opozoril na nesposobno in nepripravljeno dunajsko vlado, ki ni
znala ostro nastopiti proti jugoslovanski deklaraciji.50
Na Hrvaškem je deželna vlada sprejela izjavo proti jugoslovanski deklaraciji,
saj se je odločila, da noče jugoslovanskega združenja s«kraljemorilskimi osovraženimi Srbi«. Štajerc je izkoristil to hrvaško odločitev in pomiloval slovensko
ljudstvo ter ga rotil, naj se vendar že enkrat spametuje, se iztrga iz krempljev
jugoslovanskih izdajalcev in se trdno in zvesto oklene habsburškega prestola ter
se združi s svojim sosedom, s katerim sta do sedaj živela v miru in slogi.51 Štajerc
se je zelo hudoval nad »jugoslovanskimi časopisi«, ki so njega in Nemce krivili,
da še vedno agitirajo za vojno. Korošcu in Verstovšku je Štajerc dokaj naivno
priporočal, da naj povesta, če sta zares za mir; antatntnim silam je namignil, naj
ne mislijo na razpad Avstrije, saj so Jugoslovani in Čehi zvesti cesarju Karlu in da
naj antanta na njih prav nič ne računa, ko upanje, da se bo Avstrija razrušila.52
Značilno za Štajerca je bilo tudi razmišljanje o politiki in gospodarstvu na
Spodnjem Štajerskem; v »jugoslovanskih« časopisih naj ne bi popolnoma nič
pisali o gospodarstvu, temveč le in predvsem o politiki. Štajerc se je zavzemal, da
bi se pisalo več o gospodarskih vprašanjih, politika pa naj bi se puščala ob strani,
ker bo to za kmeta boljše in bosta »zopet mir in sloga med obema narodoma
na Spodnjem Štajerskem«. Dokaz za tako razmišljanje so bili kmetje severno
od Špilja, ki teh razprtij niso poznali in so živeli v dosti boljšem gospodarskem
položaju.53
Oblast je avgusta 1918 večino slovenskih časopisov prepovedala pošiljali vojakom na fronte, da se le-ti ne bi seznanjali z jugoslovansko deklaracijo. Najodmevnejši dogodek tistega časa je bila ustanovitev Narodnega sveta v Ljubljani 17.
avgusta 1918. Korošec je slovesno napovedal, da je prišel trenutek, ko je potrebno
povedati, kaj Jugoslovani zahtevajo. Glavna naloga Narodnega sveta (Korošec
je bil njegov predsednik) je bila državna združitve veh Jugoslovanov. Štajerc je
moral priznati, da s tem dejanjem in drugimi spremljevalnimi dogodki (odkritje
spominske plošče Kreku v Št. Janžu na Dolenjskem in proglasitvijo Jegliča za
»primasa Jugoslavije«) pretijo Avstriji velike težave; še vedno pa je bil prepričan,
da se Avstrija ne bo zrušila. Odločno in ostro, cenzura ni nastopila, je list za te
probleme okrivil tudi nezmožno avstrijsko vlado, ki ni videla ali hotela videti
50
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Štajerc, 28. 7. 1918. Jugoslovanski koncert ali politično-izzivajoči shod. (»… velika agitacija
duhovniških razgrajačev …«)
Štajerc, 14. 7. 1918. Izjava hrvatske deželne vlade proti jugoslovanski deklaraciji. (»… In ti
zapeljano slovensko ljudstvo, kam zreš in kaj misliš? …«)
Štajerc, 28. 7. 1918. Kdo je za mir – mi ali Jugoslovani?
Štajerc, 28. 7. 1918. Kaj nam je bolj potrebno, politika ali gospodarski razvoj? (»… Mi smo
vedno mnenja, da en narod drugega ne more ugonobiti, eden poleg drugega že stoletja
živijo Slovenci in Nemci, tako bode ostalo še stoletja in stoletja – brez politike … pri naših
severnih sosedih je prvi gospodar, družina in polje, potem še pride časnik le kak gospodarski … A pri nas? Politika igra glavno vlogo, gospodarstvo je deveta briga … Naše geslo je,
da je gospodarski razvoj prva, a politika ti bodi zadnja briga …«).
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nevarnosti s severa in juga, na katere jo je Štajerc že dalj časa opozarjal in od
nje zahteval, da ukreba, dokler je še čas.54 Štajerc je rohnel nad molčečo vlado
in od nje je pričakoval odgovorov na že dolgo postavljena vprašanja. Vlada se
ni zavedala nevarnosti in »ne sliši že kar obupnih klicev potapljajočih se zvestih
narodov«, zato se je jugoslovanska misel lahko neovirano razširjala.55
Izdajanje in urejanje Štajerca je septembra 1918 prevzel Alois Irgl – za vplivnejšo uredniško politiko ni bilo več časa. Kljub temu je poskušal prepričati bralce, da »se Avstrija še ne potaplja« in da je vse dogajanje na Spodnjem Štajerskem
le »kot ena sama veselica in pijančevanje Jugoslovanov«.56 Štajerc je poizkusil
Slovence na Spodnjem Štajerskem opozoriti na veliko nevarnost, ki jim preti
od Italijanov. Le-ti ne bodo mirno gledali na jugoslovansko idejo, ki želi razširiti svoje teritorialne zahteve tudi na Istro, Trst, Gorico in Videm, saj Italijani
vendarle imajo pogodbo z antanto in bodo »mlado ljudstvo«, tako so Italijani
imenovali Slovence in Jugoslovane, lahko ukrotili v njihovih nerealnih zahtevah
po teritorijih, ki si jih želita tako italijanska kot nova jugoslovanska stran.57
S terena so se zopet oglasili številni dopisniki, ki so poročali o deklaracijskem
gibanju; poročali so predvsem iz gostiln in številnih pretepov v ptujski okolici
in v Slovenski Bistrici. Reisssmann je govoril ostro proti nemštvu, prisotni pa
so pred policije zvečer zapeli pesem Hej Slovani, vihrale so slovenske trobojnice,
enako kot pred dnevi tudi že v Novem mestu. Štajerca je čudilo, da niso reagirali
župan, policija ali okrajni glavar. Meščane Slovenske Bistrice je zato pozval, da se
naj sami združijo v boj proti jugoslovanskim elementom, ki jih izzivajo in žalijo
njihovo nemško narodnost.58 Največ nezadovoljstva je Štajercu še vedno povzročal Korošec. Niso ga sprejeli na Koroškem, slovenski dopisnik pa se je opredelil
za šolanje otrok v nemškem jeziku ter za življenje z nemškim prebivalstvom v
miru in slogi; prisegal je na nerazdeljivo Koroško. Ostro je zavrnil morebitno
združitev s Hrvati in Srbi, ki je »sanjski prepad«. Nekateri dopisniki so Korošcu
odrekali pravico, da zastopa slovenski narod v državnem zboru, saj ga naj »nebi
podpiralo niti 10 odstotkov vsega slovenskega naroda«. Vsi dopisniki so prisegali
na svojo deželno in avstrijsko zavest.59
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Štajetrc, 25. 8. 1918. Avstrija v znamenju novih dogodkov. (»… Pripravlja se zadnji udarec
proti Avstriji od strani naših Slovanov – veleizdajalcev in za razsul državnih kronovin Avstrije …«) in »Ustanovitev Narodnega sveta« (»… ta protiavstrijska komedija naj bi tvorila
že torej prvo stopinjo, kaj pa hoče druga in tretja? …«)
Štajerc, 1. 9. 1918. Molčeča vlada. (»… Oni pa, ki sedijo na ministrskih Klopeh, zdijo se
nam kakor mrtvi kipi, kakor duhovi starega Rima«).
Štajerc, 1. 9. 1918. Gnusni in škandalozni prizori na Koroščevih veleizdajalskih shodih.
Štajerc, 8. 9. 1918. Italijani in jugoslovansko stremljenje (»… Obadva bi rada Avstrijo razdrobila ter eden in isti plen za sebe obdržala …«) in tudi 39/1918 (29. 9. 1918) v prispevku
»Kako daleč so ‘prijatelji’ Italijani in Jugoslovani«.
Štajerc, 1. 9. 1918. Iz Rudolfswerta. 8. 9. 1918. Iz Slovenske Bistrice.
Štajerc, 8. 9. 1918. Koroške vesti (»Tudi mi domovini zvesti koroški Slovenci …«). 22. 9.
1918. Kaj dela Korošec? (»… Mi pošteni in vrlo avstrijsko Misleči štajersko-koroški Slovenci …«).
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Jugoslovansko vprašanje pa se je preneslo na višjo stopnjo, saj se je o bodoči
državi odločalo v antanti – na prizadevanja »Jugoslovanov« in Čehov, da bi zrušili Avstrijo, so gledali z odobravanjem in so jih pri tem tudi odkrito podpirali.
Pred kapitulacijo Avstrije so se dogodki odvijali zelo hitro, tako da je bil tudi
načrt o preureditvi Avstrije v zvezo štirih narodnih držav že prepozen. Štajerc
je priznaval, da so cesarjeve želje postale neuresničljive, saj bodo o svoji usodi
odločali narodi sami in »bodo ti deli najverjetneje postali popolnoma samostojni«.60
Popolnoma mirno je Štajerc objavil v svoji zadnji številki novico, da so »po
vseh mestih, v torek 29. oktobra, kot narodni praznik, v znak zmage vstajenja jugoslovanskega naroda SHS, slavili Jugoslovani, okrasili so svoje hiše z zastavami
troedinega naroda Slovencev, Hrvatov in Srbov. Njih delo je počivalo in trgovine
so imele zaprte.«61 Deklaracijsko gibanje je uspelo uresničiti svoj program v sedemnajstih mesecih. Štajerc je gibanju ves čas nasprotoval – pravilno je zaslutil,
kako potekajo politične silnice majniške izjave, vendar tega narodnega gibanja
ni bil sposoben zaustaviti.

Declaration Movement and the Newspaper Štajerc
Abstract
The newspaper Štajerc had a very negative relation to the Declaration Movement in Lower
Styria. It called the May Declaration the work of individuals from the Slovene clerical ranks that
wanted Yugoslav to unite in a country outside Austria. The newspaper slammed Korošec and
labelled him as one of Austria’s worst traitors. It warned readers about the difficulties Slovenes
would face if Slovenia united with Serbia. Štajerc carefully followed the activities of the Slovene
bishops (Jeglič, Napotnik) and Krek, the Declaration Movement in Carinthia – the newspaper
Mir, labelled Grafenauer and Brejc as Austrian traitors. The newspaper was not satisfied with
the Austrian authority’s relation to the Declaration Movement, as they rebuked them by saying
that they still did not realize the seriousness of the declaration and the movement, which was
already very widespread.
According to the Štajerc newspaper’s opinion the strength of the Yugoslav idea had diminished
with Russia’s withdrawal from the war, notwithstanding nobody should be allowed to underestimate it. In Carinthia the Catholic Church decided, by special decree, to stand against the
Yugoslav idea. In April 1918 at a meeting in St Janž near Dravograd a general fight broke out
during which Anton Korošec, the key speaker at the meeting, had to run away. In the autumn
of 1918 the authorities reacted more decisively, but too late. In the middle of August 1918 in
Ljubljana the National Council was founded, at which Korošec said that the crucial moment
had arrived when it would be necessary to audibly say what the Yugoslavs want – the ultimate
aim is the unification of all Yugoslavs in a common country. Realization of the idea at the end of
October 1918 was received by Štajerc quite peacefully, after that it was not published again.
60

61

Štajerc, 20. 10. 1918. Cesar za zvezo narodnih držav (»Ustanoviti se nameravajo štiri take
države in sicer: nemško-avstrijska, čehoslovaška, jugoslovanska rutenska … meja med jugoslovansko in nemško bi bila reka Drava … Trst postane svobodno mesto …«). 27. 10. 1918.
Mojim zvestim avstrijskim narodom! – cesarjev manifest.
Štajerc, 3. 11. 1918, Narodni praznik Jugoslovanov.
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Korošec in osrednja
cerkveno-politična vprašanja
v jugoslovanski državi
Bogdan Kolar*
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Bogdan Kolar: Korošec in osrednja cerkveno-politična vprašanja v jugoslovanski državi. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 192–208

Razprava prikazuje nekatera Koroščeva stališča do cerkveno-političnih vprašanj in napetosti,
ki jih je v odnosu do verskih skupnosti povzročal ideološki liberalizem oblasti v Beogradu. Korošec se je kot politik nenehno srečeval z vprašanjem, kako urediti položaj verskih
skupnosti v novo nastali jugoslovanski državi. Urejen pravni položaja katoliške Cerkve v
heterogeni kraljevini je bil po njegovem mnenju mogoč le s sklenitvijo mednarodnega
sporazuma s Svetim sedežem.
UDC 322(497.1)''192/193'':929 Korošec A.

Bogdan Kolar: Anton Korošec and the Central Church – Political Questions in Jugoslavia. Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 192–208

The debate shows some of Korošec’s standpoints towards ecclesiastical-political questions
and tensions that were caused by ideological liberalism in Belgrade in its relation to religious
communities. Korošec as a politician constantly faced the question as to how to settle the
situation of the religious communities in the newly formed Yugoslavia. According to his
opinion a regulated judicial situation of the Catholic Church in the heterogeneous kingdom
was only possible with a signed international treaty with the Holy See.

Teden dni po prihodu v Beograd, 13. julija 1922, je novi apostolski nuncij
v Beogradu nadškof Ermenegildo Pellegrinetti, v svoj dnevnik zapisal vtise, ki
so mu jih o razmerah v prestolnici in pri poslovanju vlade posredovali nekateri
* Dr. Bogdan Kolar, izredni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, bogdan.
kolar@guest.arnes.si
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izkušeni diplomati: »Skratka, mi pravijo, tukaj je vse vprašanje osebnih odnosov,
na dopise ne odgovarjajo, nimajo nobenega ozira, stališča se spreminjajo od jutra
do večera itd.«1 Ko se je nekaj dni kasneje (7. avgusta) srečal s skupino škofov, ki
so prišli v Beograd na pogajanja o pripravi konkordata, je o njih zapisal: »Vidim,
da imajo škofje dober namen, toda ne zdi se mi, da so kos svojim težkim nalogam, saj imajo opravka z zvitimi ljudmi in zelo težkimi okoliščinami.«2 Osrednja
naloga nuncija Pellegrinettija je bila ureditev odnosov med Svetim sedežem in
novo državo, nove organiziranosti Katoliške Cerkve in iskanje ljudi, ki bodo
prevzeli službe v tej skupnosti.
Heterogenost, ki je bila temeljna značilnost novo nastale jugoslovanske države, je segala še na poseben način na versko področje, saj je bila verska raznolikost vpisana v temelje nove države in je bila tesno povezana z nacionalnim
elementom. V posameznih sestavnih delih so imele prevladujoči politični vpliv
različne Cerkve in druge verske skupnosti; te so imele v predhodnem obdobju
različno urejen pravni položaj in so bile bolj ali manj vpete v politične strukture.
Korošec se je z odprtimi vprašanji, ki jih je prinašala ta okoliščina, srečeval na
vseh ravneh, kjer je deloval, in v vseh obdobjih obstoja nove države. Njegova
politična pot je bila zaznamovana z iskanjem rešitev pravne ureditve položaja verskih skupnosti, v njegovem ravnanju pa je prevladovala politična vizija (čeprav je
bilo slišati in v dnevnem tisku prebrati, da se je zavzemal v prvi vrsti za ureditev
statusa Katoliške cerkve). Bil je vpet v iskanje rešitev in je opozarjal na politično
modrost oz. nujnost, da se iščejo najustreznejše rešitve in da pri tem sodelujejo
kompetentni ljudje. Preučevanje njegove življenjske poti, njegovih nastopov in
drugih dejavnosti je lahko pomembna pomoč pri razumevanju ne le nastanka
prve skupne južnoslovanske države ter slovenske in jugoslovanske zgodovine v
obdobju med obema vojnama, temveč tudi vseh osnovnih cerkveno-političnih
vprašanj, ki so bila odprta v istem času. Ob iskanju političnih rešitev, ki so bile v
določenem trenutku najbolj sprejemljive, je pomemben okvir njegovemu delovanju postavljala Jugoslovanska škofovska konferenca (in v njenem okviru nekateri
škofje, med temi ljubljanski škof A. B. Jeglič in A. Bauer, predsednik konference)
in beograjski apostolski nuncij (med letoma 1922 in 1937 je to službo opravljal
nadškof mons. E. Pellegrinetti).
Raznolika zgodovinska dediščina
Pred letom 1918 so področja, ki so bila vključena v novo državo, imela zelo
različno pravno ureditev verskih skupnosti. V Habsburški monarhiji so kljub
odpovedi konkordata, sklenjenega 18. avgusta 1855,3 njegove določbe v veliki
meri veljale do konca monarhije. Sporazum med Svetim sedežem in Avstro-Ogr1
2
3

T. Natalini, I diari del Cardinale, 280.
T. Natalini, I diari del Cardinale, 284.
Prim. Enchiridion, 228.
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sko vlado glede Bosne in Hercegovine je bil sklenjen 8. junija 1881,4 Sporazum
med papežem Leonom XIII in knezom Nikolom I. črnogorskim pa 18. avgusta
1886.5 Zadnji konkordat, pripravljen pod papežem Pijem X., je bil sklenjen
med njim in srbskim kraljem Petrom I., podpisan 24. junija 1914, tik pred
izbruhom prve svetovne vojne.6 Konkordat je bil ratificiran 25. avgusta 1914,
že po smrti Pija X., a zaradi vojnih dogodkov in v nadaljevanju spremenjenega
položaja Kraljevine Srbije ni nikoli stopil v veljavo. Po sodbi J. Cornwella je
srbski konkordat pomembno pripomogel pri zvišanju napetosti med Avstrijo in
Srbijo in vojni spopad storil neizbežen.7 Južni predeli monarhije, ki so Kraljevini Srbiji pripadli v času prve in druge balkanske vojne, teh vprašanj niso imeli
urejenih z mednarodnimi sporazumi. V notranjih odnosih je v Srbiji narekovala
utrip srbska pravoslavna cerkev, kateri je pripadala tudi kraljevska družina. Na
bosenskem področju so poleg omenjenega sporazuma imele odločujočo vlogo
muslimanske verske oblasti in izvirno postavljena ter zgodovinsko utemeljena
frančiškanska skupnost. Za ureditev enotnega sistema na tem področju je bilo
najprej ustanovljeno posebno Ministrstvo ver (pozneje je te pristojnosti prevzelo
Ministrstvo za pravosodje) in v njegovem okviru poseben oddelek za Katoliško
cerkev, vendar je postopoma prevladovalo stihijsko poseganje državnih oblasti na
to področje, saj so globoka nacionalno-verska nasprotja ter liberalna ideologija
preprečili sprejem sistemskih rešitev.
Odprta vprašanja so v določenih obdobjih intenzivno zaposlovala politični
utrip države (poudarjeno prikazane razlike med katoliško in pravoslavno Cerkvijo), v kateri so bile zelo močne ideje meščanskega liberalizma, pomemben vpliv
pa je imelo tudi prostozidarsko gibanje. Tako raznoliko stanje je bilo generator
političnih napetosti, v katerih reševanje je bil glede na svoje različne politične
funkcije zelo intenzivno vpet Korošec, v tako pomembnih vprašanjih ne le kot
poznavalec pravnega poslovanja, temveč tudi kot svetovalec kralja Aleksandra,
kneza Pavla in državnega vrha nasploh.8 Diplomati so ugotavljali, da so Srbi v
Korošcu videli sovražnika pravoslavne cerkve in celo privrženca fašizma,9 eden
med njimi je zapisal: »Zelo nepriljubljen je bil med Srbi, ki so v njem videli
agenta Vatikana.«10
4
5
6
7
8
9

10

Prim. Enchiridion, 452.
Prim. Enchiridion, 492.
Prim. Enchiridion, 578.
Prim. J. Cornwell, Hitler’s Pope, 51. Papež Pij X. je umrl 20. avgusta 1914. Njegov naslednik
Benedikt XV. je bil izvoljen po izbruhu vojaških sovražnosti, 3. septembra 1914.
O tem vidiku Koroščeve navzočnosti v Beogradu prim. M. Zečević, Neki pogledi u Srbiji na
političku delatnost Antona Korošca 1918–1940, 55–74.
Prim. poročilo britanskega generalnega konzula v Zagrebu britanskemu veleposlaniku v
Beogradu. Navaja D. Biber, Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in Antonu
Korošcu, 134.
Iz poročila poslanika Velike Britanije v Beogradu R. I. Campbella državnemu sekretarju
za zunanje zadeve Velike Britanije 12. januarja 1941; objavlja D. Biber, Britanski, nemški in
ameriški diplomati o Slovencih in Antonu Korošcu, 138.
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Prva znamenja napetosti
Do prvega pomembnega vzroka napetosti, kar lahko obravnavamo kot napoved razmer, ki se bodo pojavljale v prihodnje, je prišlo že v času delovanja Narod
nega sveta Države SHS, ko je liberalni del Narodnega sveta napovedal spopad
posameznim skupinam, ki so nasprotovale južnoslovanskemu zedinjenju; med
te skupine so šteli jezuitski red. Na več sejah so od 29. oktobra do 1. decembra
1918 razpravljali o njih in končno pripravili osnutek odloka o izgonu iz Države
SHS. Prvi člen tega odloka se je glasil: »Družba Jezusova je izgnana iz Hrvaške
in Slavonije. Ker Družba Jezusova nima predpisanega dovoljenja za šolsko delo
na Hrvaškem in v Sloveniji, ji je na teh ozemljih prepovedano šolsko delo.« Odlok ni stopil v veljavo, ker mu je ostro nasprotoval nadškof A. Bauer in nekateri
člani Narodnega sveta, tudi predsednik Korošec.11 Odločitev je bila posledica
notranje razporeditve moči. V 28-članskem odboru Narodnega sveta, ki je imel
nalogo, da pripravi osnutek organizacije nove države, sta bila še dva klerika (Janko Šimrak, Fran Barac), med poslanci Narodnega sveta, ki so v Beogradu izročili
poslanico sveta z željo po zedinjenju Države SHS s Kraljevino Srbijo, pa je bil
hrvaški duhovnik J. Šimrak (Korošec je bil na pogajanjih v Ženevi).
V času zasedanja konstituante in pripravljanja ustave, t. i. ‘vidovdanska’, je
prišlo pri postavljanju pravnega okvira obstoja in delovanja verskih skupnosti do
pomembnih razlik. Ko je na sejah odbora za ustavo med februarjem in aprilom
1921 potekala razprava o 13. členu osnutka ustave (v končni redakciji je bil to
čl. 12), v katerega so na pobudo liberalnih (poslanci Jugoslovanskega kluba so
obtoževali slovenske liberalce, da so bili avtorji ‘kancelparagrafa’) in socialistično-komunističnih poslancev uvedli tudi določbe, vsebinsko podobne ‘kancelparagrafu’, po katerem bi bili duhovniki in drugi javni uslužbenci odpuščeni
iz službe, če bi svoj položaj zlorabili za politične namene, je bil Korošec tarča
napadov iz slovenskega in hrvaškega okolja, da je popuščal srbskim interesom.
Ko se je o istem vprašanju nadaljevala razprava na rednih sejah konstituante, je
Korošec na XV. seji dne 15. aprila 1921 ostro nasprotoval omejevanju odnosov
med škofi in papežem:
»Mislim, da je pri tem v nevarnosti svoboda našega komuniciranja s svetim
očetom. Če mislite, da bo takšna prepoved učinkovita, mislim, da se hudo motite. Katoliški škof ni več član naše ustanove, temveč je izdajalec, če škof ne bi
svobodno, kakor sam želi in kakor zna vzdrževal stike s svetim očetom.«
Korošec je poslancem govoril o značilnostih ‘pridiganja’ v katoliški cerkvi,
kar se v islamski in pravoslavni Cerkvi ni tako poudarjalo. V svojem pridiganju se mora Cerkev ozirati tudi na politična vprašanja, »kajti Cerkev ni samo
abstraktna, temveč je temelj realnega življenja«.12 Uvedbi ‘kancelparagrafa’ so
nasprotovali vsi katoliški poslanci, o tem pa so na svojih sejah razpravljali tudi
katoliški škofje v Zagrebu. Korošcu je v določeni meri uspelo, da je bila razprava
11
12

Prim. N. Žutić, Kraljevina Jugoslavija i Vatikan, 10.
Navaja N. Žutić, Kraljevina Jugoslavija i Vatikan, 46.
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o ‘kancelparagrafu’ odložena, kar mu je prineslo podporo na Slovenskem in v
hrvaškem okolju. Da bi nadaljevali sodelovanje z Korošcem, so radikali skupaj z
vsemi člani Jugoslovanskega kluba 25. maja 1921 na seji ustavodajne skupščine
glasovali proti členu z določbami ‘kancelparagrafa’.13
Posebno razočaranje je med hrvaškimi in slovenskimi katoliškimi poslanci s
svojimi liberalnimi stališči do vere in Cerkve povzročil Ante Trumbić, ki je vero
označil kot glavni vzrok ‘plemenskih’ sporov in ustvarjanja etničnih in kulturnih
razlik med Srbi in Hrvati. Kot je znano katoliški poslanci (med njimi tudi A.
Korošec) niso podprli končnega besedila ustave in so na XXIX. seji ustavodajne
skupščine 12. maja 1921 glasovali proti njenemu sprejetju. 28. junija 1921 pa
so zapustili ustavodajno skupščino zaradi nezadovoljstva z ravnanjem vladnem
večine, ki je s pomočjo poslovnika konstituante omogočila sprejem ustave z običajno večino.14 Sprejetje takšne ustave je na Slovenskem povzročilo veliko razočaranje in ogorčenje. Čeprav je avtorjem vidovdanske ustave veljalo kot temeljno
izhodišče, da so bili Srbi, Hrvati in Slovenci eden narod, so vendarle priznavali
verske razlike kot pomembni razlikovalni element in kot vzrok različnosti (poleg
različnih imen in pisav).
Vprašanje ureditve pravnega položaja verskih skupnosti je kljub določilom
ustave ostalo odprto še naprej. Sistemska ureditev je bila za nekatere skupnosti
sprejeta šele v obdobju diktature, čeprav je po odloku ministra M. Jovanovića
bila že novembra 1921 oblikovana komisija za obravnavanje vprašanj medverskih odnosov in o pravnem položaju vseh z ustavo priznanih veroizpovedi. V
komisiji so bili poleg predstavnikov ministrstva še zastopniki Katoliške cerkve,
Srbske pravoslavne cerkve, islamske skupnosti, Evangeličanske cerkve in judov
ske skupnosti. Sledile so številne seje, na katerih so se pokazale velike razlike ob
posameznih vprašanjih. V kratkem obdobju diktature so sprejeli normativne
akte, s katerimi so uredili pravni položaj štirih večjih verskih skupnosti: srbske
Pravoslavne cerkve in židovske skupnosti v letu 1929, z evangeličansko in islamsko skupnostjo pa v letu 1930.15
Možna rešitev: konkordat
Zunaj okvirov iskanja zakonodajnih rešitev je ostala Katoliška cerkev, za katero je bila zaradi njene izvirne pravne narave že od začetka predvidena ureditev
položaja na mednarodni ravni oz. z mednarodnim sporazumom. Ob vprašanju
(ne)sklepanja konkordata se je delila strokovna in politična javnost. Nekateri
krogi so mu nasprotovali načeloma. Drugi, ki so v novonastali državi videli po13
14
15

Prim. M. Zečević, Neki pogledi u Srbiji na političku delatnost Antona Korošca 1918–1940,
62, 66.
Prim. N. Žutić, Kraljevina Jugoslavija i Vatikan, 48.
Prim. S. Vilfan, Državno versko pravo, v: Cerkev, kultura in politika 1890–1941. Simpozij
1992, Ljubljana 1993, 14.
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večano Srbijo, so zagovarjali mnenje, da je še vedno v veljavi konkordat, sklenjen
s Kraljevino Srbijo leta 1914. Pod vplivom izkušenega ljubljanskega škofa A. B.
Jegliča so se katoliški škofje že konec leta 1918 (ustanovno zasedanje je bilo od
27. do 29. novembra v Zagrebu) organizirali kot škofovska konferenca, ki je postala najvišji in najbolj avtoritativen predstavnik interesov katoliške skupnosti.
Poleg zagrebškega nadškofa A. Bauerja je glede na bogate politične izkušnje in
na vlogo v projugoslovanskem gibanju v času razpada monarhije imel vplivno
mesto ljubljanski škof A. B. Jeglič. Le-ta je že 12. novembra 1918 Narodni vladi
Države SHS poslal spomenico, kjer je med drugim zapisal:
»Radi spremenjenih državnopravnih razmer bivšega avstrijskega cesarstva
odpadejo vse predpravice, ki jih je ozir katoliške cerkve in njene uprave podelila
sv. stolica avstrijskemu cesarju ali c.kr. avstrijski vladi. Iz te okolnosti sledi, da v
narodni državi SHS velja za cerkveno upravo edino le cerkveno pravo, kakor je
obseženo v novem zakoniku kanoničnega prava (CIC), veljavnem od 19. maja
1918 dalje. To cerkveno pravo bo v vsem obsegu veljalo, dokler se ne uredi ustava
države SHS in z njo razmerje do katoliške cerkve.«16
Škofje so na dnevni red svojega dela v novi državi postavili na prvo mesto
ureditev pravnega položaja verskih skupnosti v novi državi in s tem posegali na
področje pripravljanja ustave nove države. Hkrati so kot sestavino tega vprašanja, kar je zadevalo katoliško skupnost, videli v ureditvi odnosov med Svetim
sedežem in državo. Poudarjali so, da do sklenitve ustreznega mednarodnega
sporazuma za urejanja teh odnosov velja le cerkvena zakonodaja. Nasprotovali
so poskusom, da bi privilegiji, ki so jih pri urejanju cerkvenih zadev pridobili
habsburški suvereni, avtomatično prešli na srbskega kralja.17 Zato so se škofje
zavzemali za sklenitev konkordata s Svetim sedežem, s katerim bi uredili vsa
področja cerkveno-političnih odnosov in pravni položaj več kot štirimilijonske
katoliške skupnosti.
Ob srečanju s papežem Benediktom XV. avgusta 1919 je škof Jeglič menil,
da bi se srbski konkordat lahko razširil na vso državo. Ko je 21. novembra 1921
papež zanikal veljavnost konkordatov, sklenjenih pred vojno, za države, ki so
bile ustanovljene po vojni, je hkrati izrazil pripravljenost, da z njimi sklene nove
sporazume. Po sklepu ministra za zunanje zadeve M. Ninčića je bila 24. julija
1922 ustanovljena Komisija za preučitev vprašanj konkordata in v njenem okviru
ožji odbor, ki je imel nalogo, da pripravi osnutek.18 Komisija je predlagala, da
je takšen mednarodni sporazum ustrezna oblika reševanja pravnega položaja
Katoliške cerkve in da je za to treba pripraviti nov konkordat. Medtem je javnost že bila razdeljena na dva tabora: proti konkordatu in zanj. Ker pa je tudi v
delovanju ožjega odbora prišlo do napetosti (zlasti med slovenskim poslancem J.
Hohnjecom in barskim nadškofom F. Uccelinijem), je Korošec 25. junija 1923

16
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Jegličeva spomenica Narodni vladi, NŠAL, spisi V., fasc. Državne zadeve.
Prim. F. M. Dolinar, Jeglič in cerkvenopolitična vprašanja, 304.
Prim. J. Krošelj, Borba za konkordat in Korošec, 185.
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v narodni skupščini postavil poslansko vprašanje (s katerim je želel izvedeti,
kakšen je odnos vlade do vprašanja konkordata sploh):
»Komisija za preučitev konkordata z Vatikanom je o tem vprašanju govorila
na način, ki ga ne moremo imeti za primernega za sklenitev konkordata. Vlada
je že s tem, kako je sestavila komisijo, jasno pokazala, kakšni nameni so jo vodili
pri tem. Poleg članov pravoslavne vere, ki niso pristojni, da razpravljajo o tem
vprašanju, so v komisiji ‘tako imenovani katoličani’, ki suženjsko služijo vsaki
vladi …«
Korošec je zameril predsedniku komisije, ker ni hotel zaščititi Hohnjeca,
člana Jugoslovanskega kluba »pred nesramnimi napadi s strani nekega člana te
komisije«. Po Koroščevem mnenju se je očitno pokazalo, da namen odbora ni
čim temeljiteje preučiti vprašanje konkordata, ker večina članov niti ni imela
strokovnega znanja, temveč od navzočih zastopnikov katoliške skupnosti izsiliti
čim večje ugodnosti za nadvlado države nad Cerkvijo. Po Koroščevem mnenju
‘širši odbor’ (to je komisija) ne more razpravljati o konkordatu, saj se ne spozna
na katoliška vprašanja. 19 Korošec je z drugimi zastopniki katoliške skupnosti v
narodni skupščini od blizu spremljal delo komisije za pripravo konkordata in pri
tem zagovarjal stališča, ki so v takšnih primerih veljala nasploh: da je pri pripravi
konkordata vselej sodelovala tudi vatikanska stran. V tem se je usklajeval s škofom Jegličem, ki je o delu komisije redno obveščal vatikansko Državno tajništvo.
Korošec je imel redne stike z novim beograjskim nuncijem. Za 24. november
1922 je le-ta zapisal v svoj dnevnik, da ga je obiskal duhovnik Korošec in mu
predstavil osnutek konkordata. »Da bi le lahko storili kaj dobrega!« je pripisal
Pellegrinetti.20 Prvi osnutek konkordata je bil pripravljen oktobra 1924; za Sveti
sedež ni bil sprejemljiv. Po temeljnih izhodiščih je ustrezal srbskemu konkordatu
iz leta 1914, dodani so bili nekateri vidiki, ki so se nanašali na novo priključene
pokrajine. Za pripravljalce besedila je bilo posebej pomembno, da se je s takim
načrtom strinjal tudi Korošec, voditelj najmočnejše katoliške stranke. Tako je
bil osnutek sprejet kot temelj za preliminarna pogajanja.21 Šlo je za vprašanje
nove organiziranosti katoliške Cerkve na ozemlju monarhije in njena povezanost s skupnostmi, ki so ostale zunaj meja države (po prepričanju več politikov
bi za poseganje na to področje imelo velik pomen jugoslovansko veleposlaništvo
pri Sv. sedežu); vprašanje vloge glagolskega bogoslužja, imenovanje škofov in
vloga monarha pri tem, izobraževanje duhovnikov v tujini in nekatera druga
vprašanja. Leta 1924 je bil pripravljen drugi osnutek konkordata. Med pogovori
v Vatikanu se je izkazalo, da politični vrh na Hrvaškem sploh ni bil naklonjen
sklepanju konkordata. Julija 1925 so pokazali svoje odklonilno stališče,22 zato
19
20
21
22

Prim. N. Žutić, Kraljevina Jugoslavija i Vatikan, 179.
T. Natalini, I diari del Cardinale, 300.
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so se sredi dvajsetih let pogajanja prenehala. Škofje so to razumeli kot pomanjkanje pripravljenosti za dokončanje pogajanj, v srbskem kulturnem prostoru (to
je predvsem ministri, ki so pripadali srbski pravoslavni cerkvi) pa tudi niso želeli
biti ‘bolj papeški kot papež sam’. Predsednik vlade N. Pašić reševanje spora z
Vatikanom ni imel za prednostno nalogo.23 Ko je konec dvajsetih let V. Steska,
dober poznavalec cerkveno-političnih vprašanj v državi, pripravil poročilo o cerk
venih razmerah v državi, je lahko samo ugotavljal:
»Mnogo spornih točk v cerkvenih zadevah je treba v naši državi še urediti.
Na vse predloge pa vlada navadno odgovarja, da se prej ne more uravnati, dokler
ne sklene država s sv. stolico konkordata. Zaradi konkordata je bilo že mnogo
sej in obravnav, a se edinost še ni dosegla. Kot vzrok se navajajo težave glede
imenovanja škofov, glede splošne uvedbe službe božje v staroslovenskem jeziku,
vodstvo zavoda sv. Hieronima v Rimu itd. Ker pa je želja, da se medsebojne
razmere kmalu urede, je upanje, da bodo dogovori kmalu končani.«24
Pogajanja so bila obnovljena v času vlade generala P. Živkovića, ko je bil pripravljen nov kompromisni predlog besedila sporazuma (po mnenju J. Krošlja je
bil kralj Aleksander osebno zainteresiran, da bi se vprašanje dokončno uredilo).
Politične razmere iz druge polovice dvajsetih let in odnos hrvaškega političnega
vrha do konkordatnega reševanja pravnega položaja katoliške cerkve so Korošcu narekovali, da je do vprašanja sklenitve sporazuma s Sv. sedežem spremenil
stališče. Ko je uvidel, da prinaša priprava sporazuma prevelike napetosti in da
politične razmere v državi niso zrele za takšno obravnavanje katoliške skupnosti, je postal zagovornik ideje, da bi bil pravni položaj katoliške cerkve urejen z
notranjim zakonom, podobno kot je to bilo narejeno za pravoslavno cerkev. O
tem je konec leta 1929 s predsednikom Jugoslovanske škofovske konference A.
Bauerjem govoril kralj Aleksander. Med škofi je to povzročilo veliko nezadovoljstva in pojavilo se je veliko vprašanj o pravih namenih Korošca. Govorice je škof
Jeglič želel preveriti, zato je Korošca na začetku januarja 1930 prosil za pojasnilo.
Korošec mu je med drugim odgovoril:
»Kar se tiče konkordata, sem ob eni priliki lanskega leta v prostem razgovoru, ko se ni šlo za konkordat, rekel Nj. V. Kralju, da mi se nismo zavzeli za
konkordat, da ga ne bi držali, da bi radi tega prišlo do diplomatskih konfliktov,
ki bi lahko imeli v državi sami najhujše posledice in da sem jaz radi tega za
kratkoročno pogodbo ali modus vivendi. O kakih državnih zakonih – enostranskih – ni bilo govora. Pač pa sem izrecno rekel, da to ni mišljenje ne škofov, ne
mojih političnih prijateljev, ampak osebno moje. Mislim tudi danes, da je moje
mišljenje upravičeno.«25
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Novembra 1925 je djakovski škof Akšamović z dvema škofoma obiskal predsednika vlade N.
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Škof Jeglič je bil z odgovorom zadovoljen, pobuda škofovske konference, da se
pravni položaj katoliške cerkve vendarle uredi z mednarodnim sporazumom, pa
je še naprej ostala njihova osnovna usmeritev, s čimer se je strinjala tudi vatikanska stran. Dogovori so se nadaljevali do srede tridesetih let, ko se je za to zavzel
predsednik vlade M. Jevtić; ves čas je besedilo mednarodnega sporazuma ostalo
v tajnosti. Besedilo konkordata je bilo podpisano 25. julija 1935. Po razpravah
v narodni skupščini v Beogradu julija 1937 je bil konkordat ratificiran z večino
glasov, odprto pa je ostalo vprašanje, ali ga bo ratificiral tudi senat, v katerem so
imeli večino senatorji iz srbskega okolja. Zaradi nasprotovanja (na beograjskih
ulicah je poleti 1937 prihajalo do protestov proti konkordatu, objavljena pa je
bila vrsta publikacij, ki so zavračale konkordat) tega vprašanja niso uvrstili na
dnevni red senatnih sej. Novembra 1937 pa je predsednik vlade M. Stojadinović
odločil, da je bil konkordat sploh umaknjen z dnevnega reda.26 Po prepričanju J.
Krošlja je za to bilo odločilno pasivno ravnanje hrvaškega političnega vrha:
»Takšno pasivno zadržanje je sovražnikom konkordata na srbski strani dajalo
samo še večjega poguma, da so še z večjo vnemo in z večjim nasiljem nastopali
proti vsem, ki so branili konkordat in zagovarjali potrebo njegove uzakonitve.
Dobivali so namreč vtis, da konkordata nočejo niti katoličani, ko je pa večina
Hrvatov proti njemu. Se pravi, da ga vlada vsiljuje tudi katoličanom, ki zanj ne
kažejo nobenega zanimanja.«27
Korošec je bil po mnenju nuncija Pellegrinettija kot najbolj izpostavljen katoliški politik v Beogradu za takšen izid soodgovoren. Nuncij je želel, da bi Korošec
pri svojem delovanju izvajal predvsem pričakovanja Sv. sedeža, zato je med njima
prihajalo do napetosti.28 V poročilih Vatikanu je nuncij navedel Korošca kot
glavnega krivca za propad konkordata.
V spominih na Korošca je R. Hanželič zapisal: »Tako je bil nagel in sila energičen papež Pij XI. proti Korošcu precej nerazpoložen in ga je klical na zagovor v
Rim. /… / Papež, prepričan o absolutni Koroščevi krivdi, začne z ostrimi očitki.
Ko Korošec vidi ta papežev gnev, in prepričan, da je v takem vzdušju vsak miren
razgovor nemogoč, mirno posluša, dokler se očitki niso končali; nato pa enako
mirno in brez vsakega pojasnjevanja spoštljivo papeža pozdravi in odide k patru
Prešernu, ki ga je tudi papež zelo upošteval.« 29
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Prek vplivnega jezuita p. Prešerna je Piju XI. posredoval razlago zgodovine
konkordata. Nuncij Pellegrinetti je novembra 1937 zapustil Beograd in se vrnil
v Rim, kjer je bil imenovan za kardinala. V svojih spominih je škofijski tajnik
S. Lenič, poznejši ljubljanski pomožni škof, zapisal:
»Ob propadlem konkordatu so jugoslovanski škofje dali posebno izjavo, kjer
so mimogrede obsodili tudi ministra Korošca, češ da je popustil nasprotnikom
Cerkve. Korošec je takrat o slovenskih škofih dejal: ‘Tomažiču ne zamerim, da
je podpisal, Rožmanu pa, ker ga imam za brihtnega.’«30
Gospodarska vprašanja
Gospodarsko vprašanje cerkvenih skupnosti in premoženje kot vir njihovega
poslovanja sodi med temeljna vprašanja, ki jih je treba urediti v vodstvu cerkvene
skupnosti in države. V tem smislu so cerkve in druge verske skupnosti v jugoslovanski državi imele zelo različno zgodovino in pričakovanja. Politični vrhovi
države so se odločili za nekatere prelome s preteklostjo in za vzpostavitev novega
sistema. Velik del medvojnega časa je bilo odprto vprašanje agrarne reforme zemljiške posesti verskih skupnosti in pravnega položaja verskih skladov. Vprašanje
je urejalo posebno Ministrstvo za agrarno reformo, glede ravnanja s posestjo
verskih skupnosti pa je upoštevalo predloge Ministrstva ver, ki je zagovarjalo
stališče, da so verske skupnosti javnopravne osebe, s posebnimi nalogami, so
»splošno koristne ustanove«, ki jih ni mogoče enačiti s privatnim premoženjem
ali s premoženjem zasebno-pravnih organizacij. Ljubljanski stolni kapitelj, ki se
je zavzemal za posest ljubljanske škofije, je upal, da bo Ministrstvo ver izrazilo
svoj »odrešilni veto« na odloke Ministrstva za agrarno reformo pri izvajanju te
reforme. Takšen odrešilni veto je iz vlade, ki jo je vodil Korošec, prišel konec
decembra 1928, ko je minister ver D. Cvetković skušal prepričati mininistra
za agrarno reformo D. Popovića, da se menzalno premoženje ljubljanske škofije izvzame iz agrarne reforme. Ministrstvo za agrarno reformo ni upoštevalo
»službenega priporočila« ministra ver.31 Zakon o likvidaciji agrarne reforme na
veleposesti je bil sprejet 19. junija 1931; posegal je na veleposest, ki je presegala
predpisani maksimum.
V nobeni od vlad, ki so vodile Kraljevino Jugoslavijo, Korošec ni bil pristojen
za reševanje vprašanj, ki so bila povezana s premoženjem cerkvenih ustanov. Tako tudi ni bilo v njegovi pristojnosti, ko je 1. maja 1939 po večletnih pogajanjih
pravosodni minister B. Ružić s podpisi vsega ministrskega sveta izdal uredbo
o prenosu fondov katoliške cerkve v njeno last in upravo, in sicer na temelju
načela pravičnosti in enakopravnosti, ker je drugim verskim skupnostim že bilo
30
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omogočeno, da so prevzele lastne sklade. Korošec je vrnitvi skladov v naravi
nasprotoval, ker mu je bilo dobro znano nasprotovanje liberalno in socialistično
usmerjenih krogov na Slovenskem do takšne rešitve. Ko se je po končani drugi
svetovni vojni začela propagandna vojna proti cerkvi, so slovenski časopisi pisali,
da je Kranjski verski sklad dobil Korošec v dar (sklad je bil vrnjen po posredovanju Korošca) od ministrskega predsednika D. Cvetkovića zato, ker se je odrekel
slovenski avtonomiji. Hkrati so časopisi dodajali, da je bil sklad vrnjen klerikalni
stranki.32 Ljubljanski škofijski ordinariat je zahteval popravek, saj je Korošec
vrnitvi verskih skladov nasprotoval in se ni niti zanimal, da bi bilo vzpostavljeno
prvotno stanje glede njihovega lastništva. Sklad ni bil vrnjen politični stranki,
ampak prvotnemu lastniku in namembniku, tj. cerkvenim ustanovam.
O posameznih vprašanjih s področja gospodarskega poslovanja cerkvenih
skupnosti na Slovenskem je bil Korošec v stiku s tajništvom Jugoslovanske škofovske konference in s posameznimi škofi. Te je opozarjal, da so pravočasno
predstavljali svoje načrte in zahteve, kar je omogočalo vključevanje le-teh v vsakoletni državni proračun.33
Verske organizacije in prosvetno delo
Moteč element za centralistične in unitaristične politične sile v državi je bilo
delovanje cerkvenih organizacij in še zlasti orlovskih združenj, ki so ogrožala privilegiran položaj Sokola (pod močnim vplivom demokratsko-liberalne stranke).
V hrvaškem okolju je konec leta 1923 nastala močna Hrvaška orlovska zveza,
ki je postala matična organizacija vse katoliške mladine. Da bi preprečil širjenje
orlovskega vpliva, je prosvetni minister S. Pribičević aprila 1923 izdal predpis,
s katerim je prepovedal organiziranje in sodelovanje srednješolske mladine v
društvih, ki so imela versko-politični predznak. Število incidentov se je povečalo.
Ravnatelj gimnazije v Osijeku je maja 1923 kaznoval dijake, ki so v orlovskih
uniformah sodelovali pri telovski procesiji in jim zagrozil z izključitvijo, če bi
se zadeva ponovila. Korošec je protestiral proti takemu ravnanju pri ministru
Pribičeviću; kritiziral je ravnatelja (imenoval ga je ‘demokratski agitator’ in prijatelj ‘Orjune’). Pri zagovoru Orla je A. Korošec navedel, da je glede na določbe
Pokrajinske uprave v Zagrebu z dne 16. februarja 1923 srednješolskim dijakom
dovoljen vpis in urjenje v podmladku in v telovadnih društvih vseh organizacij,
ki niso bile v jugoslovanskem Sokolu. Pravila osiješkega Orla je potrdila Pokrajinska uprava 10. februarja 1923. Korošec se torej ni držal predpisa prosvetnega
ministra, temveč je ves pomen dajal odlokom pokrajinskih oblasti v Hrvaški in
Slavoniji. Telovske procesije je označil kot prireditve, ki niso na isti ravni kot
32
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športna tekmovanja, politična srečanja in maturantski plesi. Zanj so procesije bile »povsem cerkveno dogajanje, pri katerem je veljala posebna dostojnost«.34 Vse
vlade do orlovskega gibanja niso imeli tako radikalnih stališč Pašićeve. Orlovski
shod v Mariboru leta je leta 1920 vlada S. Protića finančno podprla, prometni
minister Korošec pa je za udeležencem omogočil velik popust pri želežniškem
prevozu.35 Orlom je bilo prepovedano delovanje z Zakonom o ustanovitvi Sokola
Kraljevine Jugoslavije dne 5. decembra 1929. Škof Jeglič si je ob tem zapisal:
»To je grozno! Svoboda združevanja uničena. Naša mladina v verski in moralni nevarnosti. Po Kraljevini šumi, da bodo še mnoga druga društva razpuščena.
Strašen terorizem! Utegne priti čas, da bomo škofje morali zoper take krivice
javno nastopiti. Je hudo: časopisi morajo molčati, ali tako pisati, kakor naroča
vlada. Govoriti ne smeš nič. Koj pride kazen. Kako dolgo?«36
Posredovanje nadškofa R. Rodića in škofa A. Akšamovića pri kralju Aleksandru konec decembra 1929 ni prineslo nobenega rezultata; o Orlu in Sokolu ni
hotel nič slišati.37 Po dolgem odlašanju so katoliški škofje v letu 1933 objavili
pastirsko pismo o protiverski vzgoji Sokola, s čimer so povzročili ostre reakcije
pri vladi in kralju; aretirali so nekatere duhovnike, razpuščeni sta bili Prosvetna
zveza in Krekovi mladi …38 Napetosti so se začele umirjati poleti 1935, ko je kot
notranji minister v vlado stopil Korošec. Katoliška cerkev se nikoli ni sprijaznila
s prepovedjo Katoliške akcije in drugih organizacij, ki so delovale v njenem
okviru. Ko je na začetku leta 1930 na Hrvaškem prišlo do poskusa organiziranja
združenja Križ, so bile oblasti zelo pozorne. Na IV. seji vlade 7. februarja 1930 so
o tem na široko razpravljali. Ministri so menili, da je treba novo organizacijo prepovedati. Prometni minister Korošec se je na seji opredelil za društvo Križ in je
podprl njegovo delovanje, kajti križarsko gibanje je bilo zanj verska ustanova:
»O kakšnem tajnem združenju ni mogoče govoriti, govorimo lahko le o bratov
ščini. Pustite to bratovščino, če pa bo prekoračila versko področje, naj jo oblasti
prepovedo,« je dejal na seji. Koroščevo stališče je podprl minister M. Drinković
in dejal, da so »križarji nova organizacija, kajti križarje ustanavlja Cerkev, a orle
laiki. Križarji so svetovna organizacija, takšna gibanja so po vsej Evropi.«
Posamezno glasovanje ministrov je pokazalo, da so vsi, razen Korošca in
M. Drinkovića, bili za ukinitev križarske organizacije. To se je tudi zgodilo
z uradnim odlokom Ministrstva za notranje zadeve.39 Do podobne napetosti
med Korošcem in beograjsko politiko je prišlo 17. februarja 1933. Korošec je
bil v opoziciji, razpuščena pa je bila katoliška Prosvetna zveza, množična kulturno-prosvetna organizacija pod močnim vplivom Slovenske ljudske stranke, s
središčema v Ljubljani in v Mariboru. Ukrep ljubljanske policije je prišel kot od34
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govor na punktacije SLS-a.40 Korošec je naklonjeno spremljal delovanje mnogih
cerkvenih in prosvetnih organizacij, pomagal jim je pri urejanju njihovih pravil
ter finančno podpiral njihove akcije. Iz pričevanja škofa A. B. Jegliča je razvidno,
da mu je bila posebej blizu Krekova mladina.41
Pomembno žarišče napetosti v jugoslovanski državi je bilo šolsko področje in
prosvetno delo nasploh. Pogostokrat so bile v političnih in javnih razpravah na
vrsti konfesionalne šole (predvsem sestrske šole), katerih število so želeli omejiti,
jim odreči ali odvzeti že pridobljene pravice javnosti, zlasti finančno podporo,
in šole narodnih manjšin. Izkušnja mariborskih šolskih sester je bila zgodovinska:
»Med konkordatskimi razpravami je hotela oblast s šolskimi zakoni 1929/30
zadati verskim šolam smrtni udarec: privatna učiteljišča so bila zapostavljena,
prepuščena na milost in nemilost raznih inšpektorjev in prosvetnih ministrov,
otroški vrtci in gospodinjske šole so postale državni monopol, verske šole niso
smele sprejemati šolnine; niso se mogle vzdrževati, četudi jih niso z zakonom
prepovedali. Nekaj teh zakonov so kmalu preklicali zaradi energičnega protesta
škofov, saj je bilo največ verskih šol katoliških in je bila s tem katoliška Cerkev
najbolj prizadeta. Škofom so podtikali upornost in zlonamernost.«42
Kot nekak povzetek odprtih vprašanj na tem področju je mogoče gledati Poslanico katoliških škofov vernikom, ki so jo škofje objavili na začetku maja 1938,
potem ko je bil konkordat umaknjen iz nadaljnjih postopkov in so želeli članom
cerkvenih občestev pokazati, kakšna so bila njihova stališča do represivnih ukrepov državnih oblasti v odnosu do katoliškega šolstva. Šolska vprašanja in posegi
države na vzgojno-izobraževalno področje so bila pogostna tema pogovorov med
Korošcem in člani Jugoslovanske škofovske konference, v določeni meri je pri
tem bil Korošec svetovalec škofom. Na to področje je posegal celotno obdobje
političnega delovanja, saj lahko v zapiskih škofa Jegliča najdemo beležke, ki govorijo o nasvetih, ki mu jih je dajal Korošec glede nastopov v Beogradu (npr. o
izločanju verouka iz učiteljišč, odrekanju finančne pomoči redovnim šolam).43
Za mnoge zasebne šole na nekdanjem avstrijskem področju je takoj po zedinjenju veljal očitek, da so bile v predhodnem obdobju nacionalistično ali celo
šovinistično usmerjene in tako na škodo jugoslovanskim narodnim interesom in
ljudem. Korošec se je v številnih interpelacijah zavzemal za pravice katoliškega
zasebnega šolstva in zlasti za ureditev verskega pouka v Vojvodini. Prosvetnemu
ministru S. Pribičeviću se je dne 25. novembra 1921 pritožil, da vlada ni naredila
nobenega pozitivnega koraka za ureditev verskega pouka v Vojvodini.
»V teh dneh sem bil v Vojvodini in videl, da je ob vprašanju verskega pouka
še vse po starem. Duhovniki ne smejo v šolo, nekateri učitelji poučujejo verski
40
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pouk brez kanonične misije, drugi ne. Nekateri učitelji ne znajo niti jezika svojih
učencev, drugi so pravoslavne, židovske ali katere druge vere; v vsakem primeru
neusposobljeni za poučevanje katoliškega nauka. Med ljudmi, ki so globoko
verni, vlada velika slaba volja in nezadovoljstvo do državne uprave. Na ta način
se razmere v Vojvodini ne bodo ugodno urejale, kot bi si to želeli za državotvorno
mišljenje. /… /. Ali imate namen čimprej urediti šolske razmere glede vprašanja
verskega pouka v Vojvodini, kot ste to obljubili mojim kolegom poslancem in
številnim deputacijam iz Vojvodine?«44
Minister Pribičević je obljubil, da se bodo stvari uredile v novem Zakonu o
narodnih šolah, ki je bil ravno takrat v pripravi (sprejet je bil decembra 1929).
Ko je bil zakon sprejet, je povzročil val nasprotovanj jugoslovanskih škofov, saj
je med drugim določal, da je učitelje verouka imenovala država (Ministrstvo za
prosveto in Ministrstvo za pravosodje) brez predstavnikov cerkve. Proti temu
je protestiral tudi Sv. sedež; posledično je to pomenilo zmanjšanje možnosti za
sklenitev konkordata. Škofje so zahtevali, da imajo nadzor nad verskim poukom;
da je iz Zakona izločeno načelo o verski strpnosti in prepovedi združevanja na
verskih temeljih. Minister Korošec je v celoti podprl zahteve episkopata in zahteval, da se iz Zakona o narodnih šolah izloči člen o verski strpnosti, »ker verska
strpnost lahko pomeni prav nasprotno in se z njo daje možnost spopadov«.45
Kralj Aleksander, ki je vlado obvladoval, je zahteval, da ponovno obravnava
Zakon in da pripravi pravilnik, ki mora urediti vsa vprašanja, omenjena v promemoriji škofov. To je kralj obljubil škofom ob srečanju z beograjskim nadškofom
R. Rodićem in djakovskim škofom A. Akšamovićem decembra 1929.46 Vlada
je sprejela sklep, da sprejmejo pripombe katoliških škofov in da so kot zakonske
določbe vključene v Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o narodnih
šolah, ki je bil sprejet 11. julija 1930. S tem so verski pouk prevzeli v svoje roke
duhovniki, odpravljene so bile določbe o fakultativnosti verskega pouka, ki jih je
vsebovala vidovdanska ustava iz leta 1921. Odpravljena je prepoved združevanja
na verski osnovi in sprejeto načelo, da se učni načrti pripravljajo skupaj z verskimi predstavniki. Zgodovinar N. Žutić ob tem postavlja domnevo:
»Takšno naklonjeno stališče kralja do RKC je mogoče razložiti z njegovo obzirnostjo do ministra Korošca, ki je s političnim delom v Kraljevini SHS povezal
slovenski narod na klerikalno SLS in tako postal najbolj ugleden predstavnik
Slovencev. Z druge strani pa je Koroščeva povezanost z Vatikanom večala kraljevo spoštovanje do njega, ker je povezanost z Vatikanom pomenila posredno
povezavo z Italijo. Zaradi usklajenega delovanja RKC z vladajočo italijansko
garnituro se je pri kralju Aleksandru kazal strah, da bo na njegove protiklerikalne ukrepe reagiral Vatikan in s tem Italija. Leta 1930 se je povečala tudi
dejavnost vlade P. Živkovića v smeri sklenitve konkordata s Sv. Sedežem zaradi
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zunanjepolitičnega spoštovanja do Italije in do Vatikana, a tudi zaradi 4.500.000
katoličanov v državi«.47
Zaključek
Korošec je tudi ob vprašanjih urejanja odnosov med Kraljevino, cerkvami in
verskimi skupnostmi nasprotoval centralizaciji in novim izrazom unitarizacije,
ki se je še posebej krepila po uvedbi diktature in načrtnem poenotenju. Njegovo
sodelovanje v vladi P. Živkovića ni moglo trajati dolgo. Po Žutićevem mnenju je
imel »pop Korošec« preveč poudarjena klerikalna, »plemenska« in strankarska
stališča. Zaradi svoje politične in ideološke izrazitosti ni mogel ostati član homogene vlade. Septembra 1930 je Korošec skupaj z ministrom M. Drinkovićem
izstopil iz vlade generala P. Živkovića in postal voja prepovedanega SLS-a. Za
beograjski politični vrh je izvajanje ideologije jugoslovanskega nacionalizma zahtevalo popolno prekinitev s klerikalci in katoliško cerkvijo. Po odhodu Korošca
iz vlade sta kralj in vlada opustila svoj kompromisni odnos do cerkve in ponovno pospeševala ekstremno liberalna versko-ideološka načela. Z ustavo z dne 3.
septembra 1931 je bila razglašena enakopravnost veroizpovedi, prostovoljnost
verskega izražanja in fakultativnost verskega pouka. Posebej je bil poudarjen
»kancelparagraf«, po katerem verski predstavniki »ne smejo uporabljati svojo
duhovno oblast, da bi prek bogoslužnih prostorov ali s pomočjo verskega tiska ali
sploh pri opravljanju svojega uradnega verskega poslanstva za strankarske in politične namene«. Ustava je tudi prepovedovala, da bi v bogoslužnih prostorih ali
ob verskih shodih in manifestacijah opravljal kakršnokoli politično agitacijo.48
Mnoga odprta vprašanja (npr. glagolica v bogoslužju katoliške cerkve, izbira in
imenovanje škofov) so ostala odprta vse do konca obstoja države, čeprav so bile
izbrane ustrezne rešitve, zapisane v konkordatu (o glagolici je govoril poseben
tajni dodatek). Vrsto vprašanj, ki so se javljala v urejanju medsebojnih odnosov,
so slovenski in jugoslovanski katoliški škofje urejali v osebnih stikih s Korošcem,
čeprav je bilo znano, da so ga z nekaterimi (npr. s škofom Jegličem) povezovala
predvsem politična vprašanja.49 Nekaterim predlogom jugoslovanskih škofov
Korošec ni pritrjeval, saj je pri njem prevladovala predvsem politična vloga oz.
državotvorno ravnanje ali ‘višji interesi’ (tudi zaradi tega mu je bilo težko očitati,
da je ravnal po naročilih Vatikana ali da je gledal predvsem na interese katoliške
skupnosti v državi). Pomembne politične funkcije, ki jih je prevzemal v drugi polovici tridesetih let, je opravljal v zelo spremenjenih okoliščinah. Kot pragmatik
in velik politični taktik je po neuspeli ratifikaciji konkordata, do česar je prišlo
predvsem zaradi odprtega nasprotovanja srbske pravoslavne cerkve, skušal najti
47
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nove oblike urejanja odnosov s katoliško skupnostjo, vendar so povsem spremenjene politične razmere in kratek čas, ki je še ostal do začetka druge svetovne
vojne, to preprečile.
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Anton Korošec and the Central Church – Political
Questions in Jugoslavia
Abstract
Heterogeneity, which was the fundamental characteristic of the newly formed country of Yugoslavia, had extended also to the religious field and had caused tension, which in certain periods
of time intensively employed the political pulse of the country (the differences between the
Catholic and Orthodox church were emphasised). In some individual constituent parts the
Church and other religious communities had prevailing political influence; these in the transitional period had differently regulated legal status and were more or less involved in the political
structures. For the settlement of a unified system in this field a new Ministry for religion was
first established (later this jurisdiction was taken over by the Ministry of Justice), but gradually
blind forces prevailed encroaching of the state authority in this area. Systematic regulation for
some communities was adopted no earlier than in the period of dictatorship. Being wary since
the beginning the Catholic Church stayed out of this, so that it could regulate its position on
an international level and with an international treaty respectively. From the year 1918 onwards
the Yugoslav Bishop’s Conference functioned, in which regarding his wide political experience
the bishop of Ljubljana, Anton Bonaventura Jeglič, had an important role. The bishops were
occupied with resolving a concordat with the Holy See, which would regulate all fields of ecclesiastical-political relations. The question of the new organization of the Catholic Church
on the territory of the monarchy and its links with communities that remained outside the
newly formed country’s frontiers was, according to the opinion of politicians, closely linked to
the opening of the Yugoslav embassy at the Vatican. During the period between the two wars
the questions regarding the agrarian reform and land ownership of religious communities as
well as the question of religious funds remained open. It was necessary to settle the status of
the Glagolitic alphabet within the church. A lot of questions that arose during the settlement
of mutual relationships were settled by Bishop Jeglič directly with Korošec, although it was
known that they were linked particularly by political questions. Korošec did not approve some
of the proposed solutions by Yugoslav bishops.
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Ivan Janez Štuhec: Anton Korošec in družbeni nauk cerkve. Časopis za zgodovino in
narodopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 209–220
Razprava prikazuje Antona Korošca kot družbeno angažiranega bogoslovca in duhovnika,
ki je bil z družbenim naukom Cerkve gotovo seznanjen, saj mu je sledil v svojih političnih
govorih in strukturnih rešitvah. Čut za socialna vprašanja si je izoblikoval že med študijem
teologije; znotraj obstoječih družbenih razmer je kasneje postal zavzet borec za avtonomijo Slovenije; bil je predvsem politik in aktivist (manj pa načelni predstavnik družbenega
nauka Cerkve) – če politiko razumemo kot umetnost možnega, je Korošec politiko odlično
obvladal.
UDC 929 Korošec A.:323+261

Ivan Štuhec: Korošec and the Social Teachings of the Church. Review for History and

Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 209–220
This debate shows Anton Koršec as a socially engaged theologian and priest, who was
certainly acquainted with the social teachings of the Church, as this can be followed in his
political speeches and structural solutions. He already formed a sense for social questions
during his theology studies; within existing social conditions he later became an enthusiastic
fighter for Slovenia’s autonomy; he was above all a politician and activist (but less a leading
representative of the social teachings of the Church) – if we understand politics as an art,
Korešec excellently mastered politics.

Cerkev na poti iz geta v akcijo
Z okrožnico Rerum novarum (RN) (1891) se je katoliška cerkev v času papeža
Leonom XIII. (1878–1903) odzvala na družbene razmere pod močnim vplivom
* Dr. Ivan J. Štuhec, izredni profesor na Teološki fakulteti enote v Mariboru Univerze v Ljubljani, ivan.stuhec@rkc
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soočenja z modernističnimi idejami. Pol stoletja pred tem je papež Gregor XVI.
v okrožnici Mirari vos (1832) obsodil svobodo tiska in svobodo vesti. Za njim
je Pij IX. v znamenitem Sillabu (1864) popolnoma prekinil z modernističnimi
idejami in obsodil vsakega, ki je mislil, da se papež, oz. cerkev, lahko sprijaznita s
pojmovanjem razvoja in svobode v sodobni civilizaciji. Takšna stališča so katoliško cerkev potisnila v geto pred modernim svetom. Napetost med cerkvenimi in
svetnimi stališči se je zaostrila prav pri vprašanju legitimnosti oblasti, posledično
je to vplivalo na odnos med cerkvijo in družbo ter državami v celoti.
Nastanek delavskega vprašanja v industrijskih deželah je postal nov izziv, ki
je terjal nove odgovore. Pojav materialističnih filozofskih tokov in iz njih izpeljanih družbenih ideologij, liberalizma in marksizma, je sili cerkev v odzivanje
in reševanje problemov. Na prelomu stoletja se je tako znašla v novem kulturnem
okolju. V tem času je nastala nova totalna vizija človeka, njegovega življenja,
zgodovine in družbene ureditve. Cerkev je nasproti tem nazorom postavila svojo
krščansko filozofijo, utemeljeno na sholastičnih predpostavkah, ki za razliko
od materializma, človekovo duhovno naravo obravnava kot primarno danost.
Do delavskega vprašanja se je Cerkev opredelila iz filozofskih in etičnih pozicij
krščanske vizije družbe. Pri tem se je naslonila na naravni zakon, kot skupni
racionalni temelj družbenega sožitja. Spoznanja s področja sociologije družbe je
delno, a premalo upoštevala.
Za reševanje delavskega vprašanja Cerkev v svojem družbenem nauku (DNC)
izhaja iz treh načelnih izhodišč: (1) spoštovanje človekovega dostojanstva in njegovega dela je temelj celotni družbi; (2) svet ekonomije ima svoje tržne zakonitosti, ki jih je potrebno spoštovati in (3) naloga države je, da podpira skupno
dobro, s pomočjo zakonodaje, s tem, da regulira trg.
Na ta način se je Cerkev delno uspešno vključila v razpravo o delavskem
vprašanju. Manjkala pa ji je celovita vizija odnosa do nastajajoče kulture in do
sprememb, ki so bile vse bolj očitne na področju družbenih ureditev. Na nove
probleme se je odzivala s pomočjo starega filozofsko-teološkega miselnega orodja. Kako se je to odražalo v slovenskem prostoru, nam osvetljuje odnos med
Andrejem Gosarjem in Alešem Ušeničnikom. Prvi je sprejemal nove ideje za
reševanje družbenih vprašanj, drugi je utrjeval neosholastično tradicijo naravnopravnega naturalizma.1 Tako kot sta se pri Leonu XIII. prepletala sholastična
teorija o državi in Cerkvi kot dveh popolnih družbah, ki jima je zaupana tosvet
na in duhovna oblast ter pragmatični pristop k reševanju konkretnih družbenih
vprašanj socialnega tipa – tako je to dvojnost čutiti tudi v slovenskem prostoru
in pri Korošcu samem.
RN je kljub vsemu prvi korak k iskanju povezave med vero in kulturo, med
vero in zgodovino, med etičnimi principi in socialno prakso. Slednje je posebna
naloga laikov, ki morajo biti za to poslanstvo ustrezno pripravljeni. V Sloveniji
se je ta proces odvijal najbolj vidno v Slovenskih katoliških shodih, ki so bili v
Ljubljani 1892, 1900, 1906, 1913 in 1923 leta. Idejni vodja shodov, ljubljanski
1

J. Pirc, Aleš Ušeničnik in znamenja časov, 218–224.
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škof A. B. Jeglič, jih je razumel kot verske prireditve. Dejansko pa so shodi
»postavljali temelje za ureditev slovenske družbe na podlagi načel krščanskega
socializma«, kakor jih ocenjuje Stane Granda, ki priznava, da so shodi opravili
veliko delo pri olajšanju socialnih razmer in kulturnem dvigu Slovencev. Razpad
Avstro-Ogrske je Slovence postavil v popolnoma nov položaj na katerega niso
bili pripravljeni.
»Gospodarski, socialni in idejni cilji za katere so se (shodi) zavzemali, so postali predmet kombiniranega, izredno dobro usklajenega in brezkompromisnega
napada deklarativno idejno nepomirljivih nasprotnikov. Na tak odnos velik del
snovalcev shodov in izvajalcev njihovih resolucij ni bil pripravljen in so idejno,
moralno in celo fizično podlegli.«2
Anton Korošec pred vstopom v profesionalno politično delovanje
Mladi Anton Korošec se je z DNC-jem gotovo srečal v času svojih bogoslov
skih let. Okrožnico RN-ja smo dobili v slovenskem prevodu po zaslugi Andreja
Kalana že v letu njenega izida.3 Korošec je vstopil v mariborsko bogoslovje eno
leto po izidu RN-okrožnice, tj. leta 1892. Kakor ugotavlja Fran Kovačič, so bili
letniki bogoslovskega glasila Lipice 1892/93/94/95/96 izjemno močni. Lipica in
literarno društvo sta v tem obdobju dobila nov zagon in predstavljata enega od
viškov v zgodovini mariborskega bogoslovja. V tem obdobju najdemo med bogoslovci kasnejše vidnejše osebnosti, npr. Ivan J. Tomažič, Matija Slavič, Anton
Jerovšek, Avguštin Stegenšek, Fran Kovačič in Anton Korošec.4 Leta 1893 so literarno društvo poimenovali po Slomšku in Lipico razglasili za društveno revijo.
Leta 1894 je predsednika društva Kovačiča zamenjal Anton Korošec. Koroščev
biograf F. Bister ugotavlja, da je »poglavitno temo v kulturni dejavnosti bogoslovnega semenišča predstavljala ob prelomu stoletja ideja slovanske vzajemnosti.
Gojili so tesne prijateljske in literarne povezave s Čehi in Slovaki. Šele pozneje
so se ob južnoslovanski duhovni usmeritvi obrnili k Hrvatom«.5
Korošec je objavil svoje prispevke v XXI., XXII. in XXIV. letniku Lipice.
V XXI. letniku Lipice, ki je bil posvečen petdeseti obletnici škofovanja papeža
Leona XIII. ne najdemo Korošca med avtorji. V prispevku Iz življenja ogrskih
Slovencev lahko prepoznamo nekaj tipičnih stališč DNC-ja, ki jih je Korošec
vpletel v zgodbo o socialnih krivicah malega prekmurskega človek. Predstavnik
Cerkve – duhovnik, se je postavil na stran socialno ogroženega dela prebivalstva,
vendar je skušal konflikt z izkoriščevalci rešiti po mirni poti. V prispevku Spomina vreden mož je ovrednotil preprosto kmečko življenje, s katerim se je poistovetil
2
3
4
5

S. Granda Jeglič in slovenski katoliški shodi, 345–346.
A. Kalan, Delavsko vprašanje, Okrožnica Sv. očeta Leona XIII. 1891, Ljubljana 1891.
F. Kovačič, Lavantinsko bogoslovno učilišče v Mariboru, 34.
J. F. Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju. Življenje in delo 1872–1918,
22.
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in solidariziral. Kritičen je do revolucionarnih pridobitev francoske revolucije, o
čemer piše v članku Svoboda za časa francoske revolucije. V tem primeru je mladi
Korošec sledil papeški doktrini, ki je bila skeptična do demokratičnih družbenih
ureditev. Leon XIII. je v okrožnici Libertas praestantissimum (1890) nasprotoval
družbeni enakosti ljudi in političnim posledicam, ki iz tega sledijo.6
V zgodbi Ob Vrbskem jezeru je razkril svoje nacionalno razpoloženje. Z junakom zgodbe živi v upanju, da bo njegov narod kljub majhnosti, s poštenimi
in pokončnimi značaji zmogel vse tisto, kar so zmogli veliki narodi, zaradi svoje
številčnosti, politične in gospodarske moči. Nacionalno vprašanje, ki se je porodilo z marčno revolucijo leta 1948, ni bilo tema, ki bi ji cerkveni dokumenti
posvetili posebno pozornost vse do II. vatikanskega koncila. Boj za državljanske
pravice malih narodov v Evropi ni bil dobrodošla tema, ne na dunajskem dvoru
in ne v Rimu. Oboji so živeli na podlagi izkušenj velikih imperijev. Papež, ki je
najbolj dosleden zagovornik pravic vseh narodov, je dejansko šele Slovan, Janez
Pavel II.
Že v prvem letniku bogoslovja se je Korošec predstavil kot zrel mlad študent,
ki ga bolijo socialne krivice majhnega človeka, ki prepozna ustrezno mesto in
poslanstvo Cerkve v družbenih vprašanjih, ki je kritičen do revolucionarnih
družbenih rešitev in ima izrazito nacionalno zavest.7 V članku V krščanstvu je
rešitev prepoznamo Korošca kot pristaša skrajno kritičnega pogleda na razvoj
novoveških idej, ki izhajajo iz posameznikove suverenosti in iz zavračanja božje
in cerkvene avtoritete. To pripisuje francoski revoluciji in obžaluje, da je novi
vek veliko bolj popustljiv kakor je bil srednji vek, ko gre za kaznovanje družbi
škodljivih posameznikov. Razkorak med bogatimi in revnimi je vedno večji in to
povzroča družbene konflikte. Rešitev vidi v vrnitvi k Bogu, veri in krščanskemu
nauku. V tem smislu je popolnoma na liniji Leona XIII. in okrožnice RN.
V XXIV. letniku je objavil še dva članka. V Skrbi za kmečki stan se je predstavil kot zagovornik kmečkega življa in kritik industrijske dobe ter njenih negativnih posledic za ljudi. Ko kritizira oblast, monarhije kot družbenega sistema ne
postavi pod vprašaj. Prisega na družino, ki je ob posamezniku temelj družbenega
življenja. Tako kot je cerkveno učiteljstvo v odnosu do družbenih sistemov imelo
pragmatično držo, tako jo ima tudi mladi Korošec. Za Cerkev ni bistveno, ali je
družbeni red monarhičen ali republikanski, ampak kakšen odnos ima do vere
in Cerkve.
Korošec se je ob koncu svojega bogoslovnega študija izoblikoval v osebnost,
ki je občutljiva za socialna vprašanja, aktivno spremlja družbena dogajanja in
išče rešitve za družbene probleme v krščanskih izhodiščih, ki so tistem času
najbolj jasno zapisana v okrožnici RN. Ima izjemno narodno zavest, nesporno

6
7

W. Palaver, Die Diskrepanz von Wort und Tat in der katholischen Soziallehre am Beispiel von
Kirche und Demokratie, 36.
I. Štuhec, Odgovor dr. Antona Korošca na socialne okrožnice na podlagi nekaterih njegovih
spisov, 118.
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pripadnost domovini in Cerkvi ter njeni takratni usmeritvi.8 Prisega na družino, kmečki stan, narod, domovino, vero in na miroljubna sredstva za reševanje
družbenih konfliktov med kapitalisti in delavstvom.9
Po 5. juniju 1902, ko si je Korošec vzel neplačan dopust, je nastopil čas njegovega izključno družbeno političnega delovanja. Najprej je kot urednik Slovenskega gospodarja in Našega doma ter sodelavec Südsteirische Post, kasneje kot poslanec in profesionalni politik. Kot urednik je bil polemično razpoložen do nemško
govorečega prebivalstva in še posebej do nemškega časopisa Štajerc. V svojih
uvodnikih je vzpodbuja ljudi k večji narodni zavesti in večjemu državljanskemu
pogumu. Leta 1902 je v velikonočni številki Našega doma narodno prebujanje
povezal z odrešenjskimi dogodki velike noči, ko piše o »vstajenju naroda«.10 V
tem smislu bi lahko govorili pri Korošcu o zametku politične teologije, kakor se
je ta razvila v novejšem časa, saj je odrešenjsko zgodovinske dogodke najtesneje
povezal s tosvetno zgodovino. Prav v tej identifikaciji odrešenjske zgodovine
z narodno zgodovino, če tudi ni bila jasno artikulirana, smemo videti enega
od temeljnih motivov za Koroščevo politično delovanje. Kot mlad duhovnik
si je pred samim seboj in pred cerkvenim vodstvom moral upravičiti odločitev,
da se profesionalno posveti političnemu delovanju. Ideja o vsakem narodu kot
izraelskem narodu, ki ima pravico do svojega izhoda iz egiptovske sužnosti v
obljubljeno deželo samostojnosti – pravico do svoj velike noči – v tistem času
ni bila blizu cerkvenemu mišljenju. Tudi med slovenskimi škofi so bila stališča
različna. Če je Jeglič izrazito sledil narodnim interesom Slovencev, je bil Napot
nik bistveno bolj zadržan.11
Položaj Cerkve med obema svetovnima vojnama
Smer, ki jo je določil Leona XIII., je glede odnosa Cerkve do demokratičnih
družbenih idej ostala enaka, bolj ali manj, tudi pod Pijem X. (1903–1914), ki
je svoj odnos do modernizma celo nekoliko zaostril, med tem ko je Benediktu
XV. (1914–1922) boj z modernizmom skušal zaustaviti. Slednji je v času prve svetovne vojne deloval izrazito karitativno in mirovniško.12 V času priprav
in izida okrožnice Qaudragesimo anno (QA) (1931) se je socialno, oz. delavsko
vprašanje, bistveno spremenilo. Po oktobrski revoluciji in pod Stalinovim vodstvom (1921–1953) se je komunistični družbeni red uveljavljal kot proti verski
in proti cerkven. Papeži v tem obdobju do komunizma reagirajo odločno in
brezkompromisno. Pij XI.(1922–1939) kategorično zatrdi, da dober katoličan
8
9
10
11
12

I. Štuhec, n. d., 120.
F. Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju. Življenje in delo 1872–1918,
24.
Naš dom II/7, 27. 3. 1902, uvodnik »Velika noč«.
I. Rihtarič, »Štajerc« in »Nemcem prijazni Slovenci« v prvi svetovni vojni, 172–182.
Zgodovina katoliške Cerkve, 426–432.
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ne more biti socialist.13 Tudi okrožnica Divini Redemptoris (DR) (1937) ostaja
na tej liniji.14 Protikomunistična smer je v Cerkvi jasno in nedvoumno utrjena.
S komunisti ni dialoga. Glede na to, kakšen je bil komunistični sistemi v praksi,
je to razumljivo. Mnogi papežem še danes očitajo, da niso enako ostro nastopili
zoper fašizem in nacizem. Res je, da je Pij XI. obsodil fašizem z okrožnico Non
abbiamo bisognio (1931) in nacizem z okrožnico Mit brennender Sorge (1937).15
Hkrati ostaja dejstvo, da je Sv. sedež sklenil konkordat z Mussolinijem (1929) in
Hitlerjem (1933). Janez Pavel II. je to obdobje tako ocenil:
»Čeprav so zgodovinarji zadnji čas pokazali, da so mnogi duhovniki in laiki
nudili odpor terorističnemu režimu (nacizmu) in če prav so se oblikovale številne
oblike odpora v civilnem življenju, je vse to bilo daleč premalo.«16
Kot proti komunizmu cerkveno učiteljstvo nastopi tudi proti liberalnemu kapitalizmu. Menchesterski liberalizem je doživel svojo veliko krizo s padcem Wall
Streetske borze 1929 leta, kar je pomenilo konec klasične ideologije liberalnega
kapitalizma. V QA Pij XI. zelo jasno kritizira kapitalizem.17
Znamenito zasedanje največjih gospodarskih ekspertov, znano pod imenom
Colloguio Lippman, ki je bilo v Franciji leta 1938, je ohranilo načelo klasičnega
liberalizma, to je popolne svobode ekonomske pobude in svobode trga, čeprav
je naredilo prehod iz politike »laissez faire« na mešano ekonomijo, za katero
je postajalo značilno, da je vloga države pomembna pri oblikovanju pravil za
svobodni trg. Njena naloga je, da ohrani pošteno konkurenco in prepreči, da bi
monopoli postali premočni ter bi preprečili naravni tek trga. Država naj poseže
na trg, vendar se mora pri tem omejiti: zmanjševati javno porabo in davke pomeni pospeševati produktivnost. Pij XI. je videl v iskanju profita kot sredstva
13

14

15
16
17

»Dasi ima socializem kakor vsaka zmota v sebi nekaj resnice (česar papeži nikdar niso
zanikali), se vendar opira na nauk o človeški družbi, ki je njemu lasten, ni pa v skladu s krščanstvom. Religiozni socializem, krščanski socializem so protislovni izrazi: nihče ne more
biti obenem dober katoličan in pravi socialist« (Qa, 120).
»Prvič od kar ljudje pomnijo, gledamo skrbno začet in dobro premišljen upor proti vsemu
kar se imenuje Bog. Kajti komunizem nasprotuje po svoji naravi vsaki religiji, ki jo ima za
uspavajoč opij za proletarce, češ, da njeni nauki in njene zapovedi kažejo na večno življenje
po smrti in tako odvračajo ljudi od nebes, ki jih morajo doseči na zemlji … Dajte torej,
častiti bratje, prizadevajte si kar najbolj, da se bodo verniki varovali teh zankKomunizem
je nekaj bistveno slabega, zato prav v nobeni stvari ne bo z njim sodeloval, komur je mar
krščanska kultura« (DR, 22).
B. Sorge, Per una civilta dell, amore, 38.
Janez Pavel II., Oss. Rom., 24–25 junija 1996.
»To kopičenje sile in moči, ki je nekak svojski znak sodobnega gospodarstva, je sad, ki ga je
rodila razbrzdana svobodna tekma. V tej svobodni tekmi ostanejo živi le tisti, ki so najmočnejši, to pa se največkrat pravi: tisti, ki se najbolj nasilno bore, ki se najmanj menijo za vest.
To kopičenje sile in moči poraja zopet trojni boj: bije se najprej boj za gospodarsko moč;
potem se bije hud boj za moč v državi, da bi se njene sile mogle porabiti za tekmo v gospodarstvu; nazadnje se bije boj še med državami samimi, ko narodi izrabljajo silo in politično
moč za gospodarske koristi svojih državljanov in prav tako skušajo s svojo gospodarsko silo
in močjo rešiti politične razdore med narodi« (QA, 107–108).
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za doseganje oblasti glavni vzrok za odtujevanje dela od kapitala. Moč, ki ni
samo ekonomska ampak tudi politična, omogoči ustvarjanje mednarodnega finančnega imperializma. Slednje je kasneje tudi povzročilo gospodarsko krizo in
za njo vojne spopade. Zato Cerkev tudi novo obliko prilagojenega kapitalizma
obsoja.
Pij XI. Je predlagal tretjo pot med liberalnim kapitalizmom in komunizmom, ki bi jo naj predstavljala krščanska civilizacija. Le-to pa je mogoče doseči
z večjim angažiranjem kristjanov laikov, ki jih papež pozove k akciji. To tretjo
pot je videl tudi pravno formalno izoblikovano v korporacijski izvedbi, kar je
seveda novost.
Anton Korošec v primežu konkretnih političnih razmer
Čeprav je Korošec ves živel za slovensko stvar in je ta njegov boj za slovensko
avtonomijo izpričan v vseh ključnih dogodkih, tako v Majniški deklaraciji, kakor
v Slovenski izjavi leta 1932, bi mu naredili krivico, če bi mu pripisali idejo, da
je zanj politično delovanje tisti absolutni in edini način, s katerim se vzpostavlja
družbena razmerja. Kljub dnevno-političnemu angažiranju, ki so mu ga kot katoliškemu duhovniku večkrat politični nasprotniki očitali, se je zavedal, da eno
zgodovino pišejo politiki, drugo pa Bog. Tako je v nevarnih letih sklepanja osi
med Rimom in Berlinom videl rešitev za slovenski narod v naslonitvi na brezjansko Marijo. S tem je izpričal svoje videnje rešitev tudi v nadnaravni pomoči, ko
je politična postala zelo negotova, kar je vsekakor izraz njegove vere in njegovega
duhovništva, a tudi njegove politične nemoči.
V konfinaciji na Hvaru je v svoji duhovni oporoki slovenskim akademikom
položil na srce primat vere pri reševanju socialnih vprašanj. Brez moralne obnove
v Bogu ne bo rešitev na gospodarskem in socialnem področju. Natančnejša analiza te oporoke nam razkrije Koroščev politični profil. V njej se jasno pokaže, da
je nasprotoval liberalno kapitalističnemu družbenemu redu in komunističnemu
totalitarizmu. Rešitev je videl v »socialni pravičnosti« in »socialni ljubezni«, ki ju
je mogoče doseči v korporativnem družbenem in gospodarskem redu, katerega
temelj je »krščansko organsko pojmovanje družbe«, ki varuje svobodo osebnosti
in interes skupnosti.18 Korošec je sledil Piju XI. in njegovi tretji poti med obema
totalitarnima sistemoma, ki se je izrodila v ponesrečeni korporativizem.
Iz poročil britanskih, nemških in ameriških diplomatov zvemo, da je Korošec
v njihovih očeh veljal predvsem za pragmatičnega politika, ki je dosledno nasprotoval Židom in prostozidarjem ter si prizadeval za slovenske separatistične
težnje znotraj jugoslovanske skupne države, ki jo je v ključnih trenutkih vedno
branil. Britanski generalni konzul v Zagrebu T. C. Rappa je o Korošcu izjavil,
da ga tisti, ki so ga najbolje poznali »opisujejo kot neomajnega protagonista slo18

F. Filipič, Dr. Anton Korošec in marksisti, 107.
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venskega nacionalizma, prepričanega in zvestega pristaša Jugoslavije, smrtnega
sovražnika Nemčije in v manjši meri manj nevarnega fašizma«.19
Kar zadeva njegovo prizadevanje za slovensko avtonomijo je ta najbolj jasno
in nedvoumno definirana v Slovenski izjavi, ki je po Ahčinovem pričevanju Koroščevo osebno delo. Na starega leta dan 1932 je vodstvo SLS-a zahtevalo, da se
slovenski narod združi v eno politično enoto, da dobi avtonomijo na simbolni
ravni, finančno, politično in kulturno svobodo ter ustrezno socialno zakonodajo
za razvoj poklicev. To se naj zgodi na podlagi »svobodnega sporazuma na demokratski bazi« v državi enakopravnih narodov.20 Korošec sam izjave ni podpisal,
v čemer se ponovno kaže njegov taktično politični čut, je pa za njo stal in zaradi
nje bil 28. januarja 1933 aretiran in odpeljan v konfinacijo v Vrnjačko banjo.
Angela Vode v svojih spominih o šestojanuarski diktaturi piše:
»Vladni del slovenskih liberalcev se je kar hitro sprijaznil s temi zahtevami
(misli zahteve kralja Aleksandra v ustavi), medtem ko to ni mogoče trditi za
kulturnike iz teh krogov. Klerikalci pa so bili v tem pogledu bolj načelni. To je
izpričala tako imenovana »slovenska deklaracija«, ki jo je objavil Slovenec 31.
decembra 1932 … Te zahteve so še danes cilj Slovencev in še danes niso uresničene, kljub temu, da so v tistem času komunisti stali prav na tem stališču«,
ugotovi Vodetova in doda imena tistih klerikalcev, ki jih je kraljeva diktatura
konfinirala.«21
O Koroščevem razumevanju samouprave v državi lahko največ sklepamo iz
govora, ki ga je imel 7. julija 1936 na odboru JRZ-ja v Beogradu. Občino je razumel kot celico državne uprave in temelj ljudske samouprave. Kakor je družina
temeljna celica družbenega reda, tako je občina najvažnejša celica državnega
reda. Cilj stranke mora biti varovanje zdrave, moralne in srečne družine kakor
občine, ki bodo skrbele za skupne potrebe njenih članov.
»Čista uprava, čiste roke in široko socialno mišljenje ter delo, to je naš ideal«.
V govoru ošvrkne komunistični kolektivizem, ki občinske voditelje postavlja
po komisarjih. Med tem ko SLS zagovarja »demokratično razgovarjanje in odločanje«. »Občinske samouprave smatramo za temeljne edinice demokratične
države. Pri njej se narod uči, da sam vlada nad seboj in da sam odločuje o svojih
stvareh … Občina je najboljša šola za državno vzgojo«.
Zavzel se je za večjo finančno samostojnost občin in za razvoj industrije na
podeželju.22
Trideset let pred tem je 20. novembra 1906 v parlamentu razpravljal o volilni
pravici. Nasprotoval je socialdemokratski tezi, da je volilna pravica utemeljena v
splošnih človekovih pravicah. Korošec je utemeljeval volilno pravico v pozitivni
zakonodaji države in ne v naravnem pravu. V tem smislu je zaostajal za stališči
19
20
21
22

D. Biber, Britanski, nemški in ameriški diplomati o Slovencih in dr. Antonu Korošcu,
136.
B. Godeša, E. Dolenc, Izgubljeni spomini na Antona Korošca, 83.
A. Vode, Skriti spomini, 26–27.
B. Godeša, E. Dolenc, Izgubljeni spomini, 202.
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Leona XIII., ki je prekinil s cerkveno tradicijo navezanosti na monarhično ureditev. Leta 1890 je namreč nadškof Alžira kardinal Lavigerie po navodilu Leona
XIII. nazdravil povezavi med katoliško Cerkvijo in Republiko.23 S tem je DNC
bil na poti utemeljevanja človekovih pravic v človekovi naravi in ne v pozitivnem
zakonu. Očitno je Korošec z določeno zamudo sledil tej teoretični predpostavki.
Na osnovi tega lahko razumemo njegovo dokaj tolerantno stališče do avstrijske
monarhije in srbske kraljevine, kot družbenih ureditev, ki so po takratni katoliš
ki doktrini, utemeljene v Bogu in ne v suverenem ljudstvu.
Korošec je na občinskih volitvah 25. oktobra 1936 zmagal z 88 % in od 300
občin so njegovi ljudje zasedli 264 občinskih odborov z župani vred. S tem je
tik pred začetkom druge svetovne vojne bil položen temelj demokratičnim političnim strukturam na slovenskem ozemlju, ki bi se v normalnih okoliščinah
razvijale podobno kot v državah, kjer komunizem s svojim nasiljem ni prekinil
demokratizacije družbe. Korošec se je tako v razumevanju državnih struktur
predstavil kot demokrat, čeprav je hkrati tudi res, da je bil sam kot voditelj dokaj avtokratski in da ni videl poglavitne ovire za družbene spremembe v odpravi
monarhičnega družbenega reda. Tuji diplomati so po njegovi smrti ugotavljali,
da bo naslednik Kulovec bolj demokratično vodil stranko kot jo je Korošec.24
Zdi se, da Korošec ni sledil nekemu zelo jasnemu konceptu državne ureditve,
ampak je svoj pogled na državo spreminjal in prilagajal glede na objektivne mož
nosti, v katerih je bilo mogoče izpeljati določene politične poteze, ki bi koristile
slovenskemu narodu.
Za razumevanje Koroščeve bližine ali oddaljenosti od DNC-ja je tudi zanimivo njegovo razumevanje vloge političnih strank. Ahčin pravi:
»Korošec je bil v nekem smislu bolj strankar kakor kdorkoli drugi v stranki.
Imel je izreden čut in pogled za to, kar stranki koristi in škoduje. Poudarjal je
večkrat, da je dobro organizirana stranka tisto sredstvo, s katerim dosega politične uspehe, a tudi merilo, s katerim nas ocenjujejo naši prijatelji kakor nasprot
niki. Korošcu ni bilo strankarstvo namen in cilj, pač pa neobhodno potrebna
pot, po kateri je upal doseči uspeh za svoj narod«.25
Pri kadrovanju je bil izbirčen in je strogo razlikoval med oportunisti in idea
listi. Kar zadeva očitek klerikalizma in Koroščeve odvisnosti od cerkvene hierarhije, je sam v govoru 12. septembra 1924 pojasnjeval, da SLS ni istoveten s
katoliško Cerkvijo.
»Ona ni verska, ampak strogo politična organizacija. Toda njen program je
braniti vse svetinje slovenskega naroda in med te ne spada samo njegova kultura,
temveč tudi njegova vera. Naš cilj je dati državi mir in to tako, da damo vsakemu
narodu politično svobodo, stanovom možnost obstoja, socialni in gospodarski
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A. Stres, Oseba in družba, 304.
Dokumenti v: Prispevki za novejšo zgodovino, 137.
B. Godeša, E. Dolenc, Izgubljeni spomini, 211.
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napredek in razvoj. Državi je treba dati zdravo finančno politiko, narodom visoko splošno kulturo, državi pa tudi verski mir in versko strpnost«26
Da je Koroščev odnos s cerkveno hierarhijo bil dokaj ambivalenten, je mogoče razumeti iz Jegličevih ocen Korošca in iz Karlinovega odnosa do njega.
Stiki in medsebojno posvetovanje je seveda obstajalo, nikakor pa ne moremo
govoriti o tem, da bi bil Korošec podaljšana roka kogarkoli. Kakšen hierarh si
je to celo bolj želel, kakor pa se je dejansko dogajalo.27 Tudi nuncij Pelegrinetti
je izražal nezadovoljstvo nad Korošcem pri sklepanju konkordata. Ne glede na
to je potrebno poudariti, da je z današnjega zornega kota in tudi v skladu z
dokumenti DNC-ja, ki so izšli v času Koroščevega življenja, politično angažiranje duhovnikov v dnevni in strankarski politiki vprašljivo. Okrožnici RN-ja
in QA-ja nalagata to dolžnost laikom, čeprav Zakonik cerkvenega prava iz leta
1917 političnega angažiranja duhovnikom ne prepoveduje. Še posebej v času Pija
XI., ko papež vzpodbudi ustanavljanje Katoliške akcije, je ta ustanovljena z namenom, da pripravlja laike za družbeno delovanje. SLS je od Kreka do Korošca
voden od duhovnikov. Tudi Koroščev naslednik postane duhovnik in to ves
čas meče senco na stranko in na katoliško Cerkev. Korošec sam svoje politično
delovanje opravičuje z ljubeznijo do naroda in z dejstvom, da je tudi duhovnik
Slovenec.28 Dejstvo, da so duhovniki bili ključni nosilci funkcij pri SLS-u, je v
dejanjih demantiralo teoretično stališče, da stranka ni podaljšana roka cerkvene
hierarhije. Slovenski politični katolicizem in nasploh slovenska politična scena
ostaja vse v naš čas obremenjena s tem dejstvom.
Pri zgodnjem in zrelem Korošcu zasledimo tudi elemente antisemitizma. Ta je
iz mladosti povezan z izkušnjo, da so židovski trgovci izžemali slovenskega kmeta
in da so v veliki meri bili nosilci svetovnega kapitalizma. Tako na Dunaju kot v
Beogradu se je seveda srečal s politiki židovskega porekla, ki so bili v prostozidarskih ložah, poznal je njihove politične in druge odločitve, predvsem v odnosu
do katoliške Cerkve. Znani očitki, da deluje po diktatu Vatikana, so prihajali iz
teh vrst. Korošec je bil eden redkih, ki je javno kritiziral vlogo masonov. Oni so
mu vračali z očitki, da je SLS protidržavniška stranka, separatistična, da se ozira
na Dunaj in Rim, da se zavzema za blok srednjeevropskih katoliških držav, da je
proti pravoslavju in podobno.29 Antisemitizem, ki je gotovo bil v Evropi pogojen
s kapitalskimi razmerji, je imel svoje korenine tudi v teološkem razmišljanju o
vlogi Judov pri Jezusovem procesu. V tem primeru se je pozabilo, da je Jezus sam
Jud in tudi njegovi apostoli. Šele biblično gibanje v začetku 20. stoletja in II.
vatikanski koncil sta spremenila negativen odnos do Judovstva nasploh. Verjetno
pa lahko vidimo Koroščeve elemente antisemitizma oprte predvsem na politična
dejstva in manj na teoloških izhodiščih.
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C. Žebot, Neminljiva Slovenija, 89.
J. Juhant, Odnos škofa Jegliča do politika in duhovnika Korošca, 75–80.
F. J. Bister, Anton Korošec državnozborski poslanec na Dunaju, 53.
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Sklep
Korošec je bil predvsem politično angažirana osebnost, manj teolog in duhovnik. Imel je versko distanco do politike kot sredstva za doseganje zemeljskega
miru in socialne pravičnosti. Globljih in temeljitejših refleksij časa in svojega
položaja v njem ne zasledimo v virih, ki so nam zaenkrat dostopni. Korošec je
bil od mladosti naprej predvsem praktik in aktivist. V perspektivi slovenskega
političnega razvoja je in ostaja velika osebnost, brez katere bi v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja imeli bore malo podlag za samostojno in suvereno državo. Ta
njegov delež je potrebno vsestransko ovrednotiti in ga prebuditi v zavesti naše
lastne državotvorne tradicije.
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Korošec and the Social Teachings of the Church
Abstract
From the beginning of his divinity studies in Maribor, Anton Korošec was a socially active
student. In articles or literary attempts he stood on the side of the Slovene peasants, he criticized the social fruits of the French Revolution and those ideologies that developed from it,
for example liberal capitalism and totalitarian communism. He kept those social systems until
he died.
The national interests of the Slovene nation, which had the right to greater autonomy, defined
his political activity. In this effort Korošec, as Krek’s successor, overtook the official doctrine of
the Church, which at this time regarding national interests was more withheld than enthusiastic. Korošec was one of the undisputable pioneers of an independent Slovene country, which
we got fifty years after his death.
His and the then general disseminated idea in the Catholic Church about a corporative Catholic
state was neither accomplished in Europe or in Slovenia. Political Catholicism in the first half
of the twentieth century was defeated with the Second World War, withdrawal of the Church
to its primary domain of religion and ethics and leaving social life to laymen, who should
work according to their conscience, led the development of the Church’s social teachings to
a clear distinction between the duties of politicians and religion. The very beginning of such
development can be seen in the younger generations of Catholics, for example in Kocbek, but
by no means in Korošec and in the leadership of the Slovene People’s Party. Korošec made a
distinction between the party and Church. He placed emphasis on local self-government and
introduced the principal of subsidies in state administration and in social regulations. He created institutional conditions for the development of civil awareness and greater social responsibility. His care for the common good of the nation and state communities, in which he was,
is more than clear; he also had an ear for fellow humans and their problems, as he strove for
the financial and social progress of people. Political opponents and foreign diplomats ascribed
to him the leading role in Slovene politics and recognised him as the most important Slovene
of that time in Belgrade.
Korošec was above all a politically engaged personage, less a theologian and priest. His religious
distance to politics was a means of achieving peace on earth and social justice. In the Slovene
political space he remains a great personage, without whom in the nineteen nineties we would
not have had the basis for an independent and sovereign country. It is necessary to recognise
his significant role in Slovenia’s national history as during the twentieth century Anton Korošec
was one of its most important figures.
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Igor Grdina: Anton Korošec na večer življenja. Časopis za zgodovino in narodopisje,
Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 221–232
Na večer življenja je Anton Korošec, ki je po zmagi v merjenju moči z ministrskim predsednikom Milanom M. Stojadinovićem v kabinetu Dragiše J. Cvetkovića leta 1940 postal
prosvetni minister, zagovarjal politiko prilagajanja Jugoslavije silam osi. Zato je odločno
nastopal proti levičarjem, prostozidarjem in Judom, povezoval pa se je s srbsko in hrvaško
radikalno desnico. Zapletal se je v čedalje hujše spore z zagovorniki povezovanja uradnega
Beograda bodisi z Veliko Britanijo bodisi s Sovjetsko zvezo ter s promotorji nevtralističnega
političnega kurza.
UDC 32(497.1)''1940'':929 Korošec A.

Igor Grdina: Anton Korošec on the Eve of His Life. Review for History and Ethnography,
Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 221–232
In the last period of his life Anton Korošec, who after winning a show of power against
Prime Minister Milan M. Stojadinović in Dragiša J. Cvetković’s cabinet in 1940 became
the Minister of Education, advocated Yugoslavia’s political conformation to the Axis powers. Consequently, he decisively stood against left-wingers, freemasons and Jews, and he
linked up with the Serbian and Croatian Radical Right. He became entangled in ever worse
disputes with advocates linking Belgrade with either Great Britain or the Soviet Union as
well as with promoters of a neutral political course.

V politični karieri Antona Korošca so trije viški: kot narodni voditelj in
nesporni šef (Vse)Slovenske ljudske stranke je v prevratni dobi (tj. 1918/1919) svoje rojake popeljal iz starodavnega ter v marsičem antikvarnega habsburškega
okvira v Jugoslavijo, kot predsednik beograjske vlade je po uboju več hrvaških
poslancev leta 1928 državno barko uspel obdržati na površini (čeprav ji ni mogel
* Ddr. Igor Grdina, redni profesor in znanstveni svetnik na Inštututu za kulturno zgodovino
ZRC SAZU v Ljubljani, grdina_igor@siol.net
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naravnati kompasa), kot notranji in prosvetni minister ter kot predsednik Senata
pa je na večer življenja odigral eno ključnih vlog v političnem življenju kraljevine
Karadjordjevićev. Na prvem vrhuncu ob koncu velike vojne je na domačih tleh
užival skoraj plebiscitarno podporo: bil je poosebljenje naroda, ki mu je posvetil
najboljše misli in moči. Leta 1928 je Korošcu večina Slovencev prav tako glasno
pritrjevala: naši katoliki so z njegovo umestitvijo v fotelj predsednika beograjske
vlade dosegli daleč največji uspeh v svojih politični zgodovini, liberalci pa so
lahko bili zadovoljni vsaj s tem, da Kraljevina SHS v zelo negotovih časih ni ne
razpadla ne doživela temeljitega preoblikovanja (Vidovdanska ustava je vsekakor
najbolj ustrezala njihovim predstavam o »zaželeni deželi«). Edino skrajna levica,
ki se je nekaj časa vneto zavzemala za razbitje jugoslovanske države, je v voditelju
SLS-a tedaj mogla videti izrazito negativno osebnost.1 (Toda njene vrste so bile
zaradi oseke revolucionarnega marksizma, ki je doživel veliko plimo v obdob
ju 1917–1924, že močno razredčene.) V tesnobnih letih pred izbruhom druge
svetovne vojne pa je bilo drugače: Korošec, ki je v prvi (1935) in drugi (1936)
vladi Milana M. Stojadinovića zasedal položaj notranjega ministra,2 ni bil več
»ljubljenec« (praktično) celotnega naroda. (Si je pa zato pridobil precejšen ugled
med Srbi.3) V Dravski banovini, ki je veljala za nekak njegov fevd, so slovenski
katoliki v okviru Jugoslovanske radikalne zveze na volitvah decembra 1938 sicer
1

2

3

Vodja levega krila srbskega Saveza zemljoradnika Dragoljub Jovanović je slovenskega prvaka
opisal takole: »/Korošec je/ držao /… / resore, vrlo važne za jednog katolika, i za čoveka sa
granice vrlo delikatne: saobračaj, unutrašnje poslove i prosvetu. Svuda je ispoljio sposobnost
da upravlja i dao dokaz da država u njega može imati poverenja. /… / Na opšte iznenadjenje,
najbolji je bio u policiji. Kao pravi Jugosloven, gonio je opozicionare podjednako svuda, a
ponajviše u svojoj ‘deželi’, gde su mu najviše smetali. /… / Komuniste je stezao bez milosti,
ma gde se pojavili. U njihovim redovima nikad nije bilo toliko provala, sudjenja i osuda na
dugačke robije kao kad je on držao unutrašnje poslove. /… / Od policije je napravio opštedržavnu i specijalizovanu ustanovu, kakva se vidi samo u totalitarnim državama. Aleksandar
Ranković nije imao boljeg učitelja i prethodnika od katoličkog sveštenika, koji se u mantiji
pojavljivao samo u Sloveniji.« Glej v: D. Jovanović, Ljudi, ljudi … Medaljoni 56 umrlih
savremenika, Beograd 1973, 419, 420.
Korošec leta 1935, ko je postal notranji minister, med slovenskimi poslanci v beograjski
Narodni skupščini dejansko ni imel podpore, saj se katoliki niso udeležili volitev, ki jih je
organiziral režim Jugoslovanske nacionalne stranke. V Dravski banovini je bilo izvoljenih 27
kandidatov z vladne (Jevtićeve) liste, dva pa sta prihajala iz vrst Združene opozicije, ki jo je v
državnem merilu vodil Vladko Maček. Eden njenih slovenskih poslancev, nekdanji narodni
socialist Rudolf Dobovišek, se je pozneje s svojim šefom razšel, saj je hrvaški prvak hotel
spreminjati notranje meje v Pomurju in Podravju. Prim. M. M. Stojadinović, Ni rat ni pakt,
Reka 1970, 310; 314, 315.
Eden od naujglednejših srbskih časnikarjev pred izbruhom druge svetovne vojne Milan
Jovanović Stoimirović je v svojem dnevniku npr. zapisal: »11. V. 1936. Korošec je juče držao
u Ljubljani jedan govor koji je Meisterstuck mudrosti i lukavosti. O čemu sve nije govorio?
O Italiji, o Abisiniji, o izborima u Francuskoj, o snazi Vlade itd. Vidi se da je on šef Vlade
i da njemu nije do odlaska s vlasti. Ja čak verujem da će on trpiti i netaktičnosti sa naše
/tj. radikalske/ strane, samo da ostane na vlasti i da izvlači za Sloveniju ono što mu treba.
A mora se priznati da je dubokouman, dobokomislen, kao što mu se mora priznati i jedna
prvorazredna državnička taktičnost.« Glej: Pucnji u Skupštini, http://www.nin.co.yu/200105/24/18054.html (15. oktober 2006).
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dosegli izjemen rezultat – več kot 78-odstotno večino oddanih glasov4 –, toda
njihovo gibanje je postajalo iz dneva v dan bolj »reprezentativno«: služilo je
za demonstracijo moči svojih prvakov, ne pa akcijski mobilizaciji množic. Iz
gibčne stranke, zaposlene s perečimi problemi sodobnosti in prihodnosti, se je
preobrazilo v sfingo, ki melje vse pred seboj, vendar je zaradi okornosti tudi zelo
ranljiva. Tu in tam je celo začela pozabljati na uganko svoje moči. Vsak tenkočutnejši opazovalec stvarnosti je lahko opazil, da se je sposobnost slovenskega
katoliškega tabora za hitro odzivanje na premike v javnem življenju izgubljala v
pompozni manifestativnosti. V negotovih časih, ki so se napovedovali z zagrizeno špansko državljansko vojno (1936–1939), Anschlußom (1938) in sudetsko
krizo (1938), tak razvoj dogodkov ni bil posebno razveseljiv. Koroščevo gibanje,
ki je poprej kazalo izjemno regenerativno moč oziroma sposobnost (saj se je
znašlo v praktično vsakršnih okoliščinah – tako na »hodnikih oblasti« kot v
opoziciji je sodelovalo z najrazličnejšimi partnerji), se je v viharje druge svetovne
vojne podajalo kot liliputanski mastodont. Možem, ki so predstavljali njegov
možganski trust, se je zdelo, da edina nevarnost zanj preti od zunaj, medtem
ko je bil njegov položaj v domovini videti trden. Korošec in njegovi pristaši
so menili, da je zato potrebno vse sile usmeriti k odvrnitvi vmešavanja tujih
dejavnikov v slovenske zadeve.
V okviru jugoslovanske države si je voditelj našega katoliškega tabora uspel
izbojevati poseben položaj že po Blejskem sporazumu s »kraljevim radikalcem«
Veljo Vukičevićem leta 1927.5 Ljubljanska in Mariborska oblast, ki sta kot avtonomni enoti delovali usklajeno, sta predstavljali nekak nukleus načrtovane
Zedinjene Slovenije v razširjeni Kraljevini SHS Ustanovitev Dravske banovine
(1929) in vsaj približna uskladitev njene »notranje« meje z narodnostno črto
(1931) dokazuje, da tudi diktatura kralja Aleksandra na severozahodu države ni
hotela vzbujati nezadovoljstva z upravno razdelitvijo. Dejansko so nosilci jugoslovanskega unitarizma vsaj formalno izpolnili eno od točk slovenskega avtonomističnega programa. Toda notranje zedinjenje je bilo predvsem posledica želje
uradnega Beograda, da bi se na zahodu države ne okrepili Hrvatje, ki so bili
najbolj nezadovoljni z obstoječim ustavnim redom v Kraljevini SHS. Brez takšne
notranjepolitične konstelacije in brez naglega zaostrovanja razmer na evropski
sceni bi Slovenci le stežka dosegli povsem »svojo« banovino v Jugoslaviji. Sadove
upravne politike kralja Aleksandra, ki se je že leta 1929 zavedal, da so versajskemu sistem dnevi šteti in je zato v zadnjem obdobju svojega življenja mrzlično
skušal izboljšati odnose z Nemčijo,6 je pozneje pobral Milan M. Stojadinović.
4

5

6

M. Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941, Ljubljana 1965, 470.
Korošec je decembra 1938 na slovenske volilce še posebej močno pritiskal zato, da bi se tudi
v parlamentu končno lahko pohvalil s plebiscitarno podporo rojakov. Prim. M. M. Stojadinović, 509, 510.
O Koroščevi politiki med obema svetovnima vojnama glej I. Grdina, Od petstotih farovžev
do oseminsedemdesetih odstotkov, v: M. Kokole, V. Likar, P. Weiss (ur.), Historični seminar 4,
2001–2003, Ljubljana 2003, 223–233.
V. Maček, Memoari, Zagreb 2003, 202, 203.
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Proslavljeni finančni čarodej iz vrst »Pašićevih radikalcev« je namreč leta 1935
kot poosebljenje čvrste roke državnega centra precej zlahka sklenil sporazum s
Korošcem. Slednji se je v aranžmajih z Beogradom poskušal dokopati do popolne prevlade v Ljubljanski in Mariborski oblasti oziroma v Dravski banovini ter
si hkrati zagotoviti primerno participacijo pri oblastnih opravilih v prestolnici.
Nikoli namreč ne gre spregledovati, da je Korošec vse do smrti ostal odločen
zagovornik jugoslovanske enotnosti, ki jo je močno propagiral že ob koncu prve
svetovne vojne. To ne pomeni, da se je kdaj koli mislil odpovedati slovenstvu:
menil je le, da imajo njegovi rojaki skupno prihodnost s Srbi in Hrvati. Izjave,
ki jih je leta 1938 dal kontroverznemu slovensko-srbskemu časnikarju Danilu
Gregoriču/Gregoriću, ne puščajo nobenega dvoma o njegovi »koncentracijski«
usmeritvi.7
Da se Korošec ni zadovoljeval zgolj s prvo besedo v Dravski banovini in med
svojimi rojaki, dokazuje tudi njegov spor z Milanom M. Stojadinovićem. Energični predsednik vlade, ki decembra 1938 v volilni bitki ni uspel posebej prepričljivo zmagati nad Združeno opozicijo pod vodstvom Vladka Mačka,8 v ministrskem svetu prav zaradi opazne okrnitve ugleda in oslabitve položaja ni mogel
trpeti neodvisnega centra moči. Kot tak pa se je Korošec na zadnjem (javnem)
glasovanju za nosilce mandatov v starojugoslovanski Narodni skupščini povsem
jasno profiliral: pritisk policije pod njegovim nadzorom, ki je bil v Dravski banovini močan, drugje pa šibak, je pokazal, da je tudi v kraljevini Karadjordjevićev – podobno kot v drugih evropskih deželah – mogoče uveljaviti povsem
manifestativno in oblasti prijazno »aklamativno« oziroma »lojalno« demokracijo
(o slednji je med prvo svetovno vojno veliko vedel povedati »nekronani vojvoda kranjski« Ivan Šušteršič9). Politično nevarno ranjeni premier Stojadinović je
poskusil razčistiti situacijo in je svojega dotedanjega notranjega ministra poslal
na drugo »stražarsko mesto« – v udobni predsedniški fotelj Senata (tj. zgornjega
doma Narodnega predstavništva).10 Toda Korošec državniškega »emeritiranja« ni
mogel mirno prenesti, saj je skoraj povsem izničevalo njegove z velikim trudom
priborjene uspehe. Ker je velikokrat dokazal svojo učinkovitost (navsezadnje
tudi z nezanemarljivim vplivanjem na rezultate volitev decembra 1938!), se je
knez namestnik Pavle, ki je zaradi zunanjepolitičnih razlogov postajal vse bolj
nezadovoljen z resolutnim Stojadinovićem, naslonil nanj. V začetku leta 1939
sta potem oba moža skovala komplot, ki je privedel do menjave za vladnim
7
8

9
10

D. Gregorič, Samomor Jugoslavije, Ljubljana 1945, 46.
Mačkova Združena opozicija je na volitvah leta 1938 zabeležila precejšen uspeh tudi med
Srbi, saj si je priborila skoraj pol milijona njihovih glasov. Naravnost triumfalni pa so bili
rezultati hrvaškega prvaka med sonarodnjaki, saj je njegova lista v 31 srezih (okrajih) dosegla
nad 90-odstotno, v 13 pa celo več kot 99-procentno večino oddanih glasov. Glej v: D. Tošić,
O ljudima. Eseji, zapisi, sećanja, Beograd 2001, 91.
Prim. J. Pleterski, Ivan Šušteršič 1863–1925. Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma,
Ljubljana 1998, 401–407.
M. M. Stojadinović, n. d., 510.
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krmilom.11 Knez namestnik, ki se je bal ponovitve »češkoslovaškega scenarija«
(le da bi vlogo bratislavskega verolomneža, monsignorja Tise, odigrali od Italije
»sponzorirani« Hrvatje), je namreč obupal nad Stojadinovićevim zavračanjem
sporazuma z vodilnimi zagrebškimi politiki. Odločni ministrski predsednik, ki
je uspešno opravljal tudi posle zunanjega ministra, je namreč menil, da je zaradi
njegovih dobrih zvez v Nemčiji (pruski ministrski predsednik in šef Luftwaffe
Hermann Göring) in Italiji (fašistični »playboy« Galeazzo Ciano) podpora sil osi
načrtom za razbitje Jugoslavije nerealna. Zato se mu sporazum s Hrvati ni zdel
posebej pomembna prioriteta.12 Knez namestnik Pavle je bil povsem drugačnega
mnenja: čeprav se je kot dobro vzgojen aristokrat prijazno nasmihal nacističnim
in fašističnim veljakom (bil je celo prvi monarh, ki je obiskal prestolnico Tretjega
Reicha13), ni dvomil o obstoju njihovih načrtov za oškodovanje ali celo uničenje
jugoslovanske države. Prvak beograjskega regentskega sveta je imel prav: dejansko je ob začetku njegovih resnih poskusov za rešitev hrvaškega vprašanja, ki so
sledili nastopu prve vlade Dragiše J. Cvetkovića, ura kazala pet pred dvanajsto.
To so vedeli tudi Britanci, ki so kneza namestnika močno vzpodbujali k čim
hitrejši rešitvi notranjih problemov.14 Italijanski emisarji so medtem že začeli
oblegati Mačkova vrata15 (saj so ugotovili, da ima od njih povsem odvisni ustaški
voditelj Ante Pavelić premajhen vpliv na rojake, da bi lahko sprožil resno akcijo
proti kraljevini Karadjordjevićev) …
Sporazum med dvorom in Hrvati, ki je bil sklenjen avgusta 1939, je dodobra
premešal politične karte v Jugoslaviji.16 Nenadoma je vsaj na površini izginil
osrednji problem javnega življenja v državi. Jugoslavija se je rešila môre, da bi
11
12

13
14

15
16

M. M. Stojadinović, n. d., 521 in dalje; N. Balfour, S. Mackay, Knez Pavle Karađorđević.
Jedna zakasnela biografija, Beograd 1990, 104–106.
Stojadinović se je z Mačkom sestal 27. januarja 1937, toda v notranji politiki ni bil priprav
ljen popuščati. Na drugi strani tudi hrvaški voditelj (ki je bil po očetu slovenskega rodu) ni
hotel skleniti sporazuma z močnim srbskim prvakom, saj se mu je zdelo, da mu tak partner
ne bi dal dovolj koncesij. Prim. M. M. Stojadinović, n. d., 465–470; V. Maček, n. d., 180.
N. Balfour, S. Mackay, n. d., 113–116.
Britanski ekspert za jugoslovanska vprašanja R. W. Seaton-Watson se je že leta 1936 odločno
zavzel za sporazum med Hrvati in Srbi. Glej v: N. A. Popović, Slobodan Jovanović i jugoslovenska država, Beograd 2003, 208, 209.
V. Maček, n. d., 187; I. Perić, Vladko Maček. Politički portret, Zagreb 2003, 218, 219.
Sporazum med dvorom oziroma kraljevsko vlado in Hrvati, ki je bil sklenjen pod pritiskom
zaostrujočih se zunanjepolitičnih razmer, je po vsej pravici obveljal za največji politični
uspeh Vladka Mačka. O njem je Desimir Tošić leta 1964 povsem točno zapisal: »Među
hrvatskim istaknutim ljudima za poslednjih sto pedeset godina jedno će ime ostati van svake sumnje kao ime koje simbolizuje najveći politički uspeh hrvatskog naroda. Verovatno je
Gaj bio veće uobrazilje, možda je Štrosmajer bio dinamičniji; verovatno je Starčević ostavio
dublju brazdu, možda su braća Radići izveli najdublju društenu reformaciju; verovatno su
Trumbić in Supilo bili intelektualniji. Ali nikada u prošlosti, i niko kao dr Vladko Maček
nije postigao mirnim sredstvima tako velike političke uspehe u korist hrvatskog naroda! Sve
ono što su obećavali hrvatski političari pre dr Mačeka, ili što će hrvatski političari neposredno posle smrti dr Mačeka obećavati hrvatskom narodu – bilo je i može biti samo manji
dobitak sa većim žrtvama.« Glej v: D. Tošić, n. d., 97.
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jo lahko Italija izsiljevala na podoben način, kot je nacistična Nemčija Češkoslovaško. Dogovor med Dragišo J. Cvetkovićem in Vladkom Mačkom pa je v
veliki meri razmajal dotedanji paralelogram sil v notranji politiki. Predvsem je
odpravljal smiselnost kakšnega posebnega Koroščevega in slovenskega položaja
oziroma vpliva v Beogradu. To pa je bilo za moža, ki ga predsednikovanje mirnemu Senatu nikakor ni zadovoljevalo in je zato po Stojadinovićevem padcu
napel vse sile, da se je zrinil v fotelj prosvetnega ministra,17 nesprejemljivo. Že
v času pogajanj med Cvetkovićevo in Mačkovo ekipo ekspertov si je prizadeval,
da bi do sporazuma ne prišlo preveč zlahka (če sploh) – v tem smislu je Srbe
opozarjal na veliko število krajišniških rojakov, ki jih bo zaobsegla bodoča Banovina Hrvaška18 –, nato pa je poskušal okoli sebe zbrati politična gibanja, ki bi
učinkovito nastopila proti dogovoru med dvorom in zagrebškimi veljaki. Bil je
iz dneva v dan bolj nezadovoljen, saj ga od avgusta 1939 v Beogradu nikomur ni
bilo več treba imeti za posebej pomemben političen faktor. Edini uspeh, ki ga je
ob sporazumevanju med dvorom in Hrvati uspel vknjižiti v svoje anale, je bilo
onemogočenje Mačkovih teženj po zagospodarjenju nad celotno zahodno polovico Jugoslavije. Kraljevina Karadjordjevićev se rako ni preobrazila v nekakšno
reducirano Avstro-Ogrsko (kakršni bi odpirala pot implementacija Ženevskega
sporazuma leta 191819). Toda dejstvo, da za svoje rojake ob preurejanju države,
ki je bilo tako temeljito, da je pravno podlago zanj lahko predstavljal samo 116.
člen oktroirane ustave iz leta 1931 (govoril je o izrednih ukrepih v izjemnih časih), ni uspel doseči nič podrobnega kot zagrebški prvaki, je zadalo hud udarec
njegovemu ugledu. Ostala mu je sicer nesporna (pre)moč v Dravski banovini,
vendar se Korošec s tem – zaradi že prej omenjene čvrste (vse)jugoslovanske
opredelitve – ni zadovoljeval.
Po sporazumu med Cvetkovićem in Mačkom slovenski voditelj ni bil voljan
dolgo ostati v političnem vakuumu. Ni se ogreval za sporazum s tradicionalnimi
srbskimi političnimi elitami, s katerimi je sodeloval že pred uvedbo šestojanuarskega režima, saj je opazil naglo pešanje njihovih moči. Diktatura kralja
Aleksandra, ki je hotela »počistiti mizo« in v ospredje pripeljati nove moči, je
najhuje prizadela prav beograjske prvake. Srbske stranke so se pod pritiskom
dvora, bolj ali manj (ne)diskretno oprtega na oborožene sile, drobile in iskale
rešitev v zelo različnih smereh. Pristaši demokratskega voditelja Ljubomirja M.

17

18
19

Korošec je po vnovični umestitvi v vladno ekipo sredi leta 1940 značilno dejal, da ministrstva za prosveto ni prevzel samo zaradi nastavljanja in prestavljanja učiteljev oziroma
profesorjev. Tedaj je menil, da so v nevarnosti vse kulturne in moralne vrednote. V isti sapi
je tudi oznanil, da so bile simpatije Jugoslavije v času španske državljanske vojne na strani
Nemčije in Italije. Glej M. Mikuž, n. d., 514.
M. Konstantinović, Politika sporazuma. Dnevničke beleške 1939–1941. Londonske beleške
1944–1945, Novi Sad 1998, 20.
Značilno se zdi, da Korošec nikoli ni pretirano žaloval zaradi neuresničenja Ženevskega sporazuma leta 1918; očitno se je kmalu zavedel nevarnosti, da bi ob njegovi uveljavitvi prišlo
do hrvaške prevlade nad slovenskimi deželami.
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Davidovića so se nagnili na levo,20 radikalci pa so se brezupno cepili (na Cvetkovićeve, Stojadinovićeve in Stanojevićeve pristaše21). Poleg tega so se na desnici,
ki je v tistih letih skoraj povsod po Evropi beležila nagel vzpon, pojavile nove
sile. Barve fašističnega nacionalizma je zastopal Ljotićev Zbor, ki je poskušal
biti v isti sapi tako srbsko kot vsejugoslovansko gibanje, populistični nacionalizem pa je bil zaščitna znamka Srbskega kulturnega kluba (formalno ga je vodil
»lokalni Voltaire« Slobodan Jovanović, ki je v javnosti po vsej pravici užival
sloves odločnega nasprotnika Pašićeve Narodne radikalne stranke).22 Korošec,
ki je ocenjeval, da sta Velika Britanija in Francija po münchenskem sporazumu
izgubili možnost večjega vpliva na razmere v Srednji in Jugovzhodni Evropi, se
je v novi konstelaciji sil najbolj bal vzpona na Sovjetsko zvezo oprte politične
levice. Kot prosvetni minister v vladi Dragiše J. Cvetkovića je veliko pozornost
namenil omejevanju njenega vpliva.23 Vojaški in moralni debakel Francije maja
in junija 1940 je po njegovi sodbi praktično povsem zapečatil usodo Evrope:
edino še nacistični Nemčiji skrajno prijazna politika bi Jugoslaviji in sosednjim
državam lahko zagotovila nekaj notranje samostojnosti.24
Korošec zaradi energičnega protikomunizma ni mogel slediti knezu namestniku Pavlu, Dragiši J. Cvetkoviću in nekaterim drugim predstavnikom beograjske
vlade, ki so v Sovjetski zvezi videli mogočo oporo pri ohranjanju kolikor toliko
neodvisnega položaja. Stalinov imperij, ki je vse očitneje opuščal proletarski internacionalizem, so mnogi – na Slovenskem zlasti stari »vseslovan« Ivan Hribar25
– šteli za legitimnega naslednika »matjuške Rusije« in njenih strateških interesov.
Jugoslavija, ki je kljub hudim ideološkim in dinastičnim zadržkom (sorodstvene vezi med Romanovi in Karadjordjevići oziroma Petrovići) sredi leta 1940
priznala ZSSR ter z njo sklenila trgovinsko pogodbo,26 je začela misliti celo na
zavezništvo z veliko silo na vzhodu. Minister vojske in mornarice v vladi Dragiše
J. Cvetkovića, armadni general Milan Đ. Nedić, je tako v uradnih dokumentih
povsem resno obravnaval možnost proruskega kurza v državni politiki (čeprav je
dajal prednost pronemški usmeritvi).27 Na Veliko Britanijo, ki je poleti in jeseni
1940 zabeležila pomembno zmago nad nacistično Luftwaffe in zadržala premoč
20
21
22
23

24
25

26
27

D. Tošić, n. d., 35.
Prim. M. M. Stojadinović, n. d., 297, 298; 587 in dalje; 594 in dalje.
D. Tošić, n. d., 69, 70.
Korošec je kot prosvetni minister leta 1940 na vse načine oviral tudi najbolj nedolžno kulturno izmenjavo med ZSSR in Jugoslavijo; rekel je celo: »Ako vidim na filmu sovjetsku travu
ja ću je zabraniti!« Prim. M. Konstantinović, n. d., 239.
M. Konstantinović, n. d., 140.
V. Melik, Ivan Hribar in njegovi Spomini, v: I. Hribar, Moji spomini. II. del, Ljubljana 1984,
651, 652. Hribar je bil celo prvopodpisnik vloge za dovolitev delovanja Društva prijateljev
Sovjetske zveze. O tem glej: J. Vidmar, Obrazi, Ljubljana 1985, 535.
Jugoslovansko-sovjetska trgovinska pogajanja so stekla spomladi 1940, Beograd in Moskva
pa sta navezala diplomatske stike 24. junija. Glej v: M. Mikuž, n. d., 513, 514.
M. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918–1941. Studija o vojnoj eliti i
biografski leksikon, Beograd 2004, 48.
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nad morskimi prostranstvi, je vsaj kratkoročno malokdo računal: zdela se je za
dolgo vrsto let povsem izrinjena iz Evrope. Pred lahkomiselnim Mussolinijevim
napadom na avtoritarno, vendar kljub temu vse prej kot močno Metaxasovo
Grčijo ob koncu oktobra 1940 ni imela nobene možnosti, da bi se ponovno pojavila na kontinentu kot pomembnejši kreator politike oziroma kot center vpliva.
Mnogi so tudi menili, da je povsem nerealno pričakovati kakršen koli sporazum
med Veliko Britanijo in Sovjetsko zvezo: goreči protikomunizem Winstona S.
Churchilla se je zdel več kot zanesljivo jamstvo za nemožnost zavezništva med
Londonom in Moskvo. (Dejstvo, da je bil britanski ministrski predsednik velik
Evropejec, ki se je zavedal, da lahko Stalin njegovemu vplivu prepusti vsaj polovico stare celine, medtem ko Hitler tega ne more storiti, če hoče postati osrednji
igralec na planetarni politični šahovnici, je ostalo dolgo časa zastrto.28)
Anton Korošec, ki se je od vstopa v politično areno vseskozi odlikoval kot
odličen taktik, je na večer življenja vsekakor izgubil dobršen del svoje elastičnosti. Zaradi ideoloških predsodkov – verjetno pa tudi zaradi vse hujše oslabelosti,
ki je bila posledica težke sladkorne bolezni29 – je postal žrtev fiksne ideje, da se
je Jugoslavija prisiljena čim prej in čim popolneje vtiriti v nemško orbito. Zato
se je zavzemal za sprejem nacistom všečnih antisemitskih ukrepov v šolstvu
(numerus clausus)30 in na drugih področjih javnega življenja31 ter bojevito nastopal proti framasonom.32 Tudi uvajanju koncentracijskih taborišč za nasprotnike
režima se ni zoperstavljal.33 Sčasoma je začel vse odločneje nastopati proti zagovornikom nevtralističnega zunanjepolitičnega kurza. Poskusil je navezati stike
28
29
30

31

32
33

Prim. J. Lukacs, Churchill: Visionary. Statesman. Historian, New Haven–London 2002, 11,
12.
Prim. R. Jurčec, Skozi luči in sence. III. del, Buenos Aires 1969, 270, 271; 280; 300.
V. Maček, n. d., 204. Hrvaški voditelj je pozneje – ko je pisal svoje spomine – sodil, da je
Korošec zahteval ukrepe proti Judom samo zaradi strahu pred Nemci; bil naj bi celo srečen,
ko je večina vlade nastopila proti predlogom za zaostritev odiozne antisemitske »linije«,
saj se je tako rešil osebne odgovornosti za neprilagajanje Jugoslavije nacističnemu (gotovo
antikrščanskemu) »novemu redu«.
Jugoslovanska kraljevska vlada je 5. oktobra 1940 sprejela dve antisemitski uredbi, in sicer št.
1322 (Uredba o ukrepih, ki zadevajo Jude pri opravljanju storitev v zvezi s človeško prehrano) in
1323 (Uredba o vpisu oseb judovskega porekla med slušatelje univerz, visokih šol na stopnji univerze, višjih, srednjih, učiteljskih in drugih strokovnih šol). V prvi so oblasti židovskim trgovcem grosistom zagrozile z revizijami in njihove poslovalnice izpostavile možnosti komisarske
(prisilne) uprave, z drugo pa je bilo omejeno število izraelitskih dijakov in študentov v prvih
letnikih izobraževalnih ustanov. Vpis nanje je bil povsem onemogočen tujcem judovskega
rodu. Numerus clausus ni veljal za potomce Izraelitov, ki so bili zaslužni za državo. Ob tem
je treba poudariti, da je Korošec užival dvomljiv sloves duhovnega očeta vseh antisemitskih
ukrepov v Jugoslaviji, ne le tistih na šolskem področju; takšnemu mnenju je navsezadnje
pritrjeval tudi knez namestnik Pavle. Glej v: M. Konstantinović, n. d., 209.
D. Gregorič, n. d., 47.
Koncentracijska taborišča v Jugoslaviji je ukinila šele vlada armadnega generala Dušana T.
Simovića; pobudo za to je 27. marca 1941 dal črnogorski član kabineta Marko Daković,
odločno pa so ga podprli tudi trije predstavniki »prečanskih« Srbov – Vaso Čubrilović, Sava
Kosanović in Srdjan Budisavljević. Glej v: Zapisnici sa sednica ministarskog saveta Kraljevine
Jugoslavije 1941–1945, Beograd 2004, 2; 4.
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s srbsko (ljotićevci) in hrvaško radikalno desnico (zlasti z Miletom Budakom,
ki se je kot ustaški skesanec po sporazumu Stojadinović–Ciano vrnil v Zagreb).
Novi politični blok, ki je imel namen prenoviti izročilo leta 1930 ustanovljene
Jugoslovanske akcije, naj bi čim prej postal alternativa heterogeni Cvetkovićevi
ministrski posadki, saj se je slednja zaradi razplamtevanja vojne znašla v brezvetrju in si ni upala nadaljevati z odločnejšim reformiranjem države. Korošec se je
v tem času boril za politično preživetje, saj so se mnogi člani vlade (zlasti glavni
srbski pogajalec za sporazum s Hrvati Mihailo Konstantinović) zavedali, da se
vizije slovenskega voditelja precej razlikujejo od njihovih.34 Nesoglasja v kabinetu so se zato naglo zaostrovala …35 Nazadnje je premier Dragiša J. Cvetković
kot zastopnik ministra za notranje zadeve 24. oktobra 1940 odločno nastopil
proti Koroščevim ljotićevskim zaveznikom.36 S tem je bilo jasno pokazano, da
sile, ki se zavzemajo za korporativistično preosnovo Jugoslavije, razen v Dravski
banovini ne morejo računati na naklonjenost oblasti.37
Spričo takšnega razvoja dogodkov ni čudno, da je Korošec na večer življenja
celo začel voditi nekakšno svojo zunanjo politiko (obisk na Slovaškem), v katere
območje po letu 1918 ni posegal.38 Paradoks je, da je v vladi ostajal nepogrešljiv
zato, ker bi njegov odpust naletel na skrajno neugodno reakcijo pri Nemcih.
Tretji Reich je namreč slovenskega voditelja štel za garanta, da se Jugoslavija ne bo nagnila ne k »plutokratskim« Britancem ne h komunistični Sovjetski
zvezi …39 V tem času Korošec ni več našel časa za iskanje poti, ki bi privedle
34

35
36

37

38

39

Nekaj časa je kazalo, da bo Koroščev naslednik na položaju prosvetnega ministra njegov
najodločnejši nasprotnik iz vladnih vrst Mihailo Konstantinović, ki je bil znan po svojem
prostozidarstvu in probritanski politični usmeritvi. Prim. M. Konstantinović, n. d., 209.
Prim. M. Konstantinović, n. d., 193, 194; 211; 244
Mihailo Konstantinović je 24. oktobra 1940 v svoj dnevnik zapisal: »Korošec je gotov, ali
Cvetković neće da mu traži glavu; neka Knez /namestnik/ sam dođe do tog saznanja.« Prim.
M. Konstantinović, n. d., 210.
Med katoliškimi teoretiki oziroma ideologi se je za preureditev Jugoslavije v skladu s korporativističnimi načeli najodločneje zavzemal profesor mariborskega bogoslovja Jože (Josip) Jeraj. Prim. J. Jeraj, Korporacijski red in družabna /tj. družbena/ preosnova Jugoslavije,
Maribor 1941. Avtor je svoje delo posvetil »/v/elikemu državniku, kulturnemu stvaritelju in
socialnemu delavcu dr. Antonu Korošcu« oziroma njegovemu spominu. Jeraj je obravnaval
več modelov korporativističnega reda (portugalskega, fašističnega in nacionalsocialističnega), pomembno pa je, da je odločno zavrnil koncepcijo totalitarne države. Na drugi strani
je pomenljivo, da se ni izrecno zavzel za demokracijo; sodil je, da lahko njegovi domovini
odrešilno preureditveno formulo ponudi tudi avtoritarizem. Prim. J. Jeraj, n. d., 43 in dalje.
V kraljevski Jugoslaviji se je zunanja politika štela za domeno Srbov. Najbrž pa Korošec
niti ni imel kakšne posebne potrebe po mešanju vanjo, saj gotovo ni nasprotoval temeljnim
usmeritvam kralja Aleksandra, ki je najprej zagovarjal profrancoski kurz, nato pa nevtralistično »linijo« pod geslom Balkan balkanskim narodom. Prim. Besede kralja Aleksandra I.,
Ljubljana 1940, 126 in dalje. Šele vojaška zasedba Albanije s strani fašistične Italije in gospodarsko-politična penetracija nacistične Nemčije na evropski jugovzhod sta v času neposredno pred izbruhom druge svetovne vojne vzbudili potrebo po redefiniranju jugoslovanske
zunanje politike. To je kot polnokrven politik čutil tudi Korošec.
M. Konstantinović, n. d., 191.
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do oblikovanja Banovine Slovenije (po vzoru Banovine Hrvaške). Boj zanjo se
mu je zdel izrazito lokalno vprašanje; zato ga je v glavnem prepuščal vodilnim
ljubljanskim politikom, sam pa se je zadovoljeval z načelnimi izjavami o potrebi
njene ustanovitve.40
Končni obračun med Korošcem in večino vladnih ministrov je preprečila
njegova smrt ob koncu leta 1940. Zaradi zaostrenih odnosov med vodilnimi
jugoslovanskimi politiki se je marsikje porodil sum, da je šlo za prikrito eliminacijo oziroma zastrupljenje (za t. i. sladko smrt).41 Toda fantastičnih govoric o
nenaravnih vzrokih za njegovo dokončno slovo nikoli ni bilo mogoče podpreti s
kakšnimi otipljivimi dokazi. Gotovo je samo to, da je Koroščev odhod s politične
scene povzročilo med njegovimi nasprotniki veliko olajšanje, med šolsko mladino v Jugoslaviji pa zaradi uradno razglašenega žalovanja (ki je bilo združeno z
odpovedjo pouka) celo veselje …42 Na veličastnem pogrebu v Ljubljani je vlado
40

Prim. J. Perovšek, Slovenci in Jugoslavija v tridesetih letih, v: P. Vodopivec, J. Mahnič (ur.),
Slovenska trideseta leta. Simpozij 1995, Ljubljana 1997, 25, 26.
41
Prim. R. Jurčec, n. d., 279 in dalje.
42
Milan Jovanović Stoimirović je 14. decembra 1940 v svoj dnevnik zapisal: »Javiše nam jutros u 9 da je Korošec noćas urmo. Bili smo jako iznenađeni. Ja sedoh da mu odmah pišem
nekrolog, a zatim odoh u redakciju da ga dam za uvodnik. Tu saznadoh da je umro jutros
u 8.30.
		Korošec umire u 68-oj godini. On umire od šećera, od preteranih uživanja za stolom (a
neki vele: i od onih u postelji). U svakom slučaju njegova smrt pogađa i katoličku, i jugoslovensku, i konservativnu stvar. On je umro pre vremena, pošto je pojeo sam sebe, izeo se
od muke. Oborio je Stojadinovića, popeo Dragišu /Cvetkovića/. ‘Dragiša je sahranio i njega
i Spaha, a ne oni njega!’ – vele pakosni ljudi, koji veruju, da je Korošec pretpostavljao da
će Dragiša pre njega na onaj svet. Uglavnome, Korošca ministra nisu razrešili ukazom od
dužnosti, nego je sam Bog otpustio svoga slugu i ostavio nas ostale da mu sad, bijući glavu,
tražimo zamenu, koju ćemo mučno naći. /… /
		Ma koliko veliki, Korošec je bio koristan za nas radikale. On je nas lomio, /… / uvek preko
drugih, uvek u rukavicama, uvek u odnosu lične korektnosti. Ali, eto, on nam je bio potreban, on nas je naglo ostavio. Njegova smrt, to je jedna velika rupa, jedno grotlo, jedna jama,
jedan pokop svoje vrste. I ma koliko se neko o tome cinički izražavao, – to je velika nesreća
koju beležimo 1940. godine.
		Bio sam u Senatu da se poklonim mrtvome Korošcu. On je ležao u dvorani za sednice na
mestu gde je inače govornička tribina, obučen u sveštenički ornat, s nekakvim velikim krstom u rukama. Glava mu je narasla, ruke nabubrele. Uši i nozdrve su mu ispunjene vatom,
jer je dekompozicija počela … To deformisano, ljuto lice nema ničega blagog i svešteničkog.
Cela ta odora izgleda kao neka parodija: Korošec je bio pop, ali nije bio svetac. /… / Pomalo
sam se kajao što sam dolazio da vidim velikog čoveka u ovim okolnostima. /… /
		/Milan/ Grol je dao jednu odveć otvorenu izjavu o Korošcu, koju sam morao zabraniti. Nije
bila ni malo saučestvitelna.
		Knez /namestnik Pavle/ se poklonio ostacima svoga velikog saradnika jutros, u njegovom
stanu.
		Veca Dimić mi reče: ‘Sad će popustiti u našoj zemlji borba sa komunizmom.’ U stvari, to je
tačno. Korošec je bio jedan čovek, jedan princip. Toga principa nema više.«
		Naslednjega dne je Jovanović Stoimirović še dodal naslednje: »Ispratismo Korošca za Ljubljanu, ovoga puta svečano i zanavek.
		Ali ono što je najvažnije to je da je Korošec bio čovek čistih ruku i da u tome pogledu niko
ništa o njemu ne može da kaže rđavo. Bio je materijalno pošten čovek i uzorit ministar u
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zastopal podpredsednik Vladko Maček, ki je tako demonstriral, da je jugoslovanski Zahod njegova domena. Dotlej je prav pokojni slovenski prvak preprečeval vsako pomisel na »dualistično« preureditev kraljevine Karadjordjevićev.43
Korošec se je na večer življenja zavedal tako negotovosti kot izjemnosti svojega položaja: Fran Saleški Finžgar je v svoji avtobiografiji z naslovom Leta mojega
popotovanja zapisal, kako ga je slišal napovedovati, da bo po njegovi smrti prišlo
do splošnega razsula.44 Naslednikom, ki so v njem videli pravcati politični program in ime odrešitve, očitno ni zaupal. Ni verjel, da bi lahko kdor koli posnemal njegovo virtuozno politično taktiko (poslednji Koroščev dosežek je bil, da
mu je Tretji Reich zaupal, čeprav ni bil niti malo prijazen do nemške manjšine
v Jugoslaviji; prav tako je pri rojakih uspel vzbuditi občutek, da ima vse niti v
rokah). Zlovešča prerokba, ki je ostala skrivnost kroga posvečencev, se je kmalu
uresničila.45

Anton Korošec on the Eve of His Life
Abstract
Anton Korošec’s political career saw three pinnacles: as undisputed national leader at the end
of the First World War he led the Slovenes out of the Hapsburg monarchy into Yugoslavia,
as Prime Minister in 1928 he played a large role in the prevention of the disintegration of
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, and as Minister of Home Affairs and Minister
of Education respectively and as President of the Senate after 1935 he left a strong mark on
the Yugoslav public scene. In the last period of his life his expression “Yugoslav dimension”
took on a special meaning. He left the fight for Slovenia’s autonomy to other politicians in the
Catholic camp.

tome pogledu. A bio je i oštrouman, tako da dobro veli Jutarnji list da za njega nije bilo
mrtvih situacija. Njegova smrt će i sama jako oživeti situaciju.
		Pratnja je bila dosta velika s obzirom na pasje vreme i ogromnu hladnoću.
		Uglavnome, cela ova nedelja biće nedelja Korošca, koji je pre 20 godina došao u Beograd
zdrav, svež, moralno čist, sa nadimkom koji su mu dale slovenačke žene ‘lepi Tonček’, a koji
je ovde postao noćnik, gurman, ženskaroš i samovoljan čovek, čiji je uticaj rastao utoliko
ukoliko je on manje vodio računa o obzirima i ukoliko je postajao bolešljiviji, stariji.« Glej:
Rasulo pred slom, http://www.nin.co.yu/2001-06/14/18365.html (15. oktober 2006).
43
Ruda Jurčec je Mačkov govor na Koroščevem pogrebu – značilno – občutil kot hladen. Glej
v: R. Jurčec, n. d., 309.
44
F. S. Finžgar, Zbrano delo. Dvanajsta knjiga, Ljubljana 1992, 419. Za javnost je bil Korošec
seveda optimist, saj se je zavedal, da je pesimizem v politiki zločin. Prim. A. Korošec, Verujmo v svoj narod, v: J. Lavrič, J. Mal, F. Stele (ur.), Spominski zbornik Slovenije ob dvajsetletnici
Kraljevine Jugoslavije, Ljubljana 1939, 14, 15 (nepaginirani strani).
45
V. Maček je o Korošcu v svojih spominih zapisal: »On je bio dobar slovenski patriot i predosjećao je strašnu katastrofu, koja čeka naročito slovenski narod ako budu Nijemci došli
u položaj da tamo silom provode svoje ideje. Bio je toliko sretan, da je umro prije nego što
je svojim očima vidio onu katastrofu, koju je svojim intuicijom predviđao. V. Maček, n. d.,
204, 205.
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Before his death Korošec began once again to quite intensively deal with foreign policy (as in
1918); after the defeat in France in the spring of 1940 he saw the future of Yugoslavia in its
adaptation to the “new order” of Europe. As Education Minister in October 1940 he brought
into force a rule limiting the registration of Jewish students in the first year at universities and
at the majority of secondary schools.
Although in home affairs politics he tried to connect up with Serbian and Croatian Radical
Right (with supporters D. Ljotić and M. Budak), in the Drava ban’s territory he did not try to
bring into force similar ideas and political doctrine. He saw the greatest danger for the country
in the spreading of the communistic manner of thinking. For that reason he could not follow
the politics of Belgrade, which the Soviet Union counted on as powerful support against the
dangers of German invasion.
In the second half of the year 1940 Korošec, who was ailing fast, only managed to keep his
ministerial seat through extreme effort. So propagators of the pro-western course such as advocates of completely neutralist state policy namely thought Korošec was too favourably disposed
towards the Third Reich and they strove to make him loose all his influence.
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Zinka Zorko: Prleško narečje v Biserjanah, rojstnem kraju Antona Korošca – pregovori
in reki. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 2–3, str. 233–242

Zgornjeprleški biserjanski govor z jakostnim naglasom in kolikostnim nasprotjem tudi
sredi besede zaradi ohranjanja skrajšanih akutov ima v enoglasniškem vokalnem sestavu
ü kot odraz za u, u za samoglasniški l, zaokroženi a, ohranja samoglasniški r, končni -m
premenjuje v -n, nj v j, lj v l, končni -l v -a. Ohranja vse tri spole in tudi dvojino ter značilne panonske končnice. Izbrani narečni pregovori kot strnjena jedra izražajo na resnici
temelječo izkušnjo s tipičnim panonskim besedjem.
UDC 811.163.6’282(497.4-18 Biserjane)

Zinka Zorko: The Prlek Dialect in Biserjane, Birth Place of Anton Korošec – Proverbs
and Syaings. Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp.

233–242
The Upper Prlekija Biserjane speech with strong accentuation and quantitative opposition
also in the middle of a word on account of preserving the shortened acute accent has in
the monophthong vocal structure ü as a reflex for u, u for the substantival l, the rounded
off a, it preserves the substantival r, the final -m changes into -n, nj to j, lj to l, the final -l
into -a. It preserves all three genders and also the use of duel, as well as the characteristic
Pannonian endings. The selected dialectal proverbs as a serried core express a truly based
experience with typical Pannonian vocabulary.

Prleščina je eno izmed narečij panonske narečne skupine, kot sta jo poimenovala Tine Logar in Janez Rigler na Karti slovenskih narečij, ki je bila prvič
natisnjena leta 1983. Fran Ramovš pa je leta 1931 in nato še leta 1935 na prvi
* Dr. Zinka Zorko, zaslužna profesorica in izredna članica SAZU v Ljubljani, zinka.zorko@
uni-mb.si

234

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2–3/2006

• razprave – studies

slovenski narečni karti imenoval prekmurščino, prleščino, goričansko in haloško
narečje severovzhodna štajerska dialektična skupina. Novo poimenovanje narečij
po Panonski nižini omogoča ločevanje in razlikovanje od štajerske narečne skupine. Prleško narečje je na Ramovševi karti obsežnejše kot na Logar-Riglerjevi,
saj vključuje tudi vzhodno goričansko narečje. K takemu poimenovanju so F.
Ramovša vodile kolikostne razmere v samoglasniškem sestavu, ni pa upošteval
kakovostnih razlik v samoglasniškem razvoju, zlasti diftongizacije dolgega jata
in etimološkega o. Tako so na vzhodnem delu goričanskega (po predlogu dr.
Mihaele Koletnik slovenskogoriškega) narečja akutirani vokali še kratki, dolgi
samoglasniški sestav pa je ohranjen enak, kot je bil v 3. etapi (po Riglerju) razvoja slovenskega vokalizma v severnoštajerskem in panonskem prostoru, torej
monoftongično-diftongičen. Na Karti slovenskih narečij (1983) poteka severna
meja prleškega narečja na črti od Mure prek Radencev, nato teče pod Sveto
Trojico do Vurberka ob Dravi. Pri Zlatoličju prestopi Dravo, se približa Račam,
Spodnji Polskavi, dotakne se Pragerskega in seže na jug do Majšperka. Na jugu
seže prleščina do Dravinje, nato teče po levem bregu Drave do narodnostne meje
s Hrvaško in proti severu do Murskega polja ob Muri.
Glasoslovje
Naglasne razmere
Prleško narečje je izgubilo tonemsko nasprotje, večinoma pa je ohranilo kolikostno nasprotje. Naglas je jakostni na dolgih in kratkih samoglasnikih tudi sredi besede. V prleščini je bil izveden naglasni premik dolgega cirkumfleksa za zlog
proti koncu besede tipa zl כּto – zlat٩, po podaljšanju tipa ko – ٩ko tudi ok٩. Ta
naglas je večinoma ohranjen; če se umika na levo, gre navadno za oblikoslovno
izenačevanje, npr. ﻮvüxo. Na koncu so naglašene deležniške oblike: bra ﻮliﻰ, da ﻮliﻰ
so, pi ﻮliﻰ, pi ﻮlo ﻰse je, sta ﻮliﻰ. Novi cirkumfleks se pojavlja na priponskih obrazilih:
-ec, -ek ﻰla ﻮkﻰפּt, Štu ﻮx ﻰפּc. Zgodaj podaljšani novi akut v priponskem obrazilu
-ьje je po metatoniji v novi dolgi cirkumfleks delno še ohranjen: kla ﻮjﻰפּ, kore ﻮjﻰפּ,
podobno godov ﻮnọﻰ. Umik naglasa na prednaglasno dolžino v tipih zvĕzdà, dušà
je moral biti izvršen zelo zgodaj, saj je naglašeni zlog dolg: z ﻮvﻰפּzda, ﻮdüﻰša. Izveden je tudi naglasni umik na prednaglasne e, o in ـ, novonaglašeni zlog pa je še
kratek. Stari dolgi akut se je v prleščini skrajšal, ostal kratek in se je metatoniral
v kratki cirkumfleks. Fran Miklošič je razlikoval tri naglase: dolgega, kratkega
in nadkratkega, torej b ﻮråﻰna, b ﻮrat in b ﻮrata. Ker različna kračina v tipu b ﻮrat in
b ﻮrata ni toliko pomensko razločevalna, se razlikovanje opušča.
Predlog ali predpona lahko potegne naglas za zlog na levo: ro ﻮk – ﻰפּna ﻮr٫ﻰko, so
ﻮp٫brali, p ﻮrinas, p ﻮrivas. Tudi z zadnjega zaprtega zloga se lahko naglas umakne
na levo: glo ﻮbok – g ﻮl٫bok, g ﻮl٫boki, vi ﻮsok → ﻮvisok, ﻮvisoki, ši ﻮrok → ﻮširok, ﻮširoki.
Samoglasniški sestav
Dolgi samoglasniki so: iﻰ, üﻰ, uﻰ, ﻰפּ, ٫ﻰ, å ﻰin ﻰאַ.
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Izvor: i ← ﻰi: ﻮliﻰst, ﻮpiﻰšen, ﻮsiﻰn, ﻮziﻰma, ﻮziﻰt, ﻮžiﻰf; ü ← ﻰu: ﻮdüﻰša, ko ﻮžüﻰxati,
ﻮlüﻰč, ﻮlüﻰpin; u ← ﻰł: ﻮčuﻰn, ﻮduﻰk, ﻮvuﻰk, ﻮžuﻰna;  ← ﻰפּěﻰ, eﻰ, ęﻰ, ـ: g ﻮrﻰפּx, ﻮl ﻰפּs, ﻮmﻰפּx,
s ﻮvﻰפּča, z ﻮvﻰפּzda; ﻮlﻰפּd, ﻮpﻰפּtek, ﻮlﻰפּn; ٫ ← ﻰoﻰ, ٦: ﻮb٫ﻰk, ﻮm٫ﻰč, ﻮn٫ﻰč, me ﻮs٫ﻰ, ﻮg٫ﻰbec,
go ﻮl٫ﻰp, ﻮm٫ﻰš, ot ﻮr ٫ﻰbi; å ← ﻰa: b ﻮråﻰda, d ﻮvå ;ﻰx ﻮråﻰst, ﻮjåﻰbuka, p ﻮråﻰf, ﻮvåﻰpno; ← ﻰאַ
אַ: ﻮpﻰאַst, s ﻮmﻰאַt, ﻮt ﻰאַdi.
Kratki naglašeni samoglasniki so nastali iz kratkih akutiranih samoglasnikov
v zadnjem ali edinem zlogu pa tudi iz starih dolgih akutiranih samoglasnikov, ki
so se v slovenščini povsod skrajšali, v panonskem prostoru pa so večinoma ostali
kratki: i, ü, u, פּ, ٫, e, a in אַ.
Izvor: i ← ì, í: f ﻮtič, ﻮmiš, ﻮnit, ﻮxiža, ﻮlipa, ﻮriba; ü ← ù, ú: ﻮküp, k ﻮrüx, ﻮküpa,
k ﻮrüxa; u ← ł: ﻮguč, ﻮpux, ﻮpun; ẹ ← e ב ח: b ﻮrẹza, ﻮcẹsta, ﻮlẹto; ọ ← ò, ٦ בin umično
naglašeni o: ﻮxọdin, ﻮnọsin, ﻮnọš, ﻮgọba, ﻮtọča, ﻮkọtel, ﻮkọza; e ← è, בףּ, בـ: umično
naglašeni e in polglasnik: ﻮzelje, k ﻮmet, s ﻮreča, ﻮsestra, s ﻮteber, ﻮdeš, ﻮpes; a ← à, á:
b ﻮrat, ﻮgat, ﻮbaba, b ﻮrata;  אַ ← אַ:ﻮ בsאַna, ﻮvאַxje.
Nenaglašeni samoglasniki so: i, u, פּ, ٫, e, a, אַ, , ﬠ.
Nenaglašeni vokoidi stojijo v ponaglasni legi, le  אַje mogoč tudi v prednaglasni legi: d ﻮ אַžina, sp ﻮr ٫ttje, ﻮjabuč ﬠca.
Nenaglašeni samoglasniki i, ẹ, e, a, u, ọ so nastali iz izhodiščnih, nenaglašeni
e je širok, nenaglašeni o pa ozek fonem; i je lahko nastal tudi iz nenaglašenega
jata in iz prednaglasnega ü ﻰpo bri ﻮgẹﻰx, č ﻮlọvik, ﻮọrix, ﻮsọﻰsit, pis ﻮtiti, vi ﻮči ﻰse.
Glasovi se izgubljajo le ob zvočnikih r, l, n, izgublja se velelniško obrazilo i v
dvojini in množini v izgovorljivem zlogu: ﻮpečte, v ﻮzemte.
Soglasniški sestav
Zvočniki: v, ْ, j, m, n, r, l; nezvočniki: s, x, š, p, t, k, c, č, f, b, d, g, z, ž. Najpogostejše soglasniške premene so:
– zvočnik v izgublja zvenečnost v izglasju in pred nezvenečim nezvočnikom:
ﻮč ﻰאַf, ﻮmﻰפּscof, p ﻮråﻰf, f ﻮse;
– u se pred nezvenečim nezvočnikom premenjuje v v in ta v f: f ﻮčiti;
– v nastopa kot protetični glas pred u ali ü: vi ﻮčiﻰtelca, ﻮvüxa, ﻮvüﻰsta, ﻮvüra;
– končni m se zamenjuje z -n: ﻮdפּlan, ﻮdin, z b ﻮraton;
– mehčani nj večinoma izgublja nazalni element, v knjižnih besedah pa palatalnega: ﻮjiﻰva, lo ﻮbåﻰja, s ﻮviﻰja, ﻮšiﻰjak, k ﻮniﻰga;
– palatalni lj je otrdel: k ﻮlüč, ne ﻮdפּla, ﻮzemla;
– sekundarna tl, dl sta se razvila v lﻮ ﻰjפּla, k ﻮråﻰla, o ﻮpåﻰla, p ﻮlela;
– končni l se z nenaglašenim samoglasnikom pred seboj razvije v -a, naglašena
-al, - ـl pa v -åﻮ ﻰdפּla, ﻮnesa, ﻮmisla, b ﻮråﻰ, ﻮdåﻰ, jåﻰ, ﻮšå ;ﻰtako tudiﻮ ﻰciga ﻮcigla, ﻮr ọga
ﻮr ọgla; ﻮzåﻰba ﻮzåﻰbla;
– moški samostalniki na -r ne podaljšujejo osnove z -j ﻰčev ﻮlåﻰra, gospo ﻮdåﻰra,
me ﻮsåﻰra;
– sklop šč se pod vplivom štajerskega narečja olajša v š ali se disimilira v xč:
og ﻮniše, ﻮpixče;
– dn, dl se razvijeta v gn, gl ﻰg ﻮnes, g ﻮlﻰפּtva;
– gd se olajša v gﻮ ﻰg‘ ﻰפּkje’, ﻮnפּgi ‘nekje’;
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– xč se prek šč ( ﻮnišče) olajša v š: ﻮniše ali pa se šč ohrani v besedi š ﻮčerka;
– kt se razvije v št: š ﻮt٫‘ ﻰkdo’, xt v št: š ﻮteja ‘hotel’.
Oblikoslovje
Samostalniška beseda
Samostalniki
Moške sklanjatve. V govoru Biserjan in okolice so v sklanjatvi ohranjena vsa
tri števila in vsi trije spoli. Zaradi minimalnega samoglasniškega upada se končnice ne reducirajo, le končni -i se rahlo zniža do stopnje ozkega e-ja. V moški
sklanjatvi je ohranjen edninski podspol živost/neživost. Nepremični naglasni tip:
o ﻮråﻰč -ø -a -i -a -i -on; -i -of -on -e -ix -i; -a -of -oma -a -ix/-oma -oma. Premični
naglasni tip: ﻮmedvit med ﻮvפּda, ﻮjelen je ﻮl פּna, ﻮjezik je ﻮzika, ﻮp٫tok po ﻮt٫ka, ﻮ٫bit
o ﻮbפּda. Končniški naglasni tip je ohranjen le deloma. Tako se sklanja samostalnik pes z obema možnima osnovama: pes-/ps-ﻮ ﻰpesi in p ﻮs٫viﻰ
ﻮpes ﻮpesa ﻮpesi/p ﻮs٫vi ﻮpesa ﻮpesi/p ﻮs٫vi s ﻮpeson/p ﻮs٫n;
ﻮpesi ﻮpesof/p ﻮs٫f ﻮpeson/p ﻮs٫von ﻮpese ﻮpesix/p ﻮs٫vix s ﻮpesi/p ﻮsi;
ﻮpesa ﻮpesof/p ﻮs٫f ﻮpesoma/p ﻮs٫voma.
Mešani naglasni tip je ohranjen: ﻮm٫ﻰš mo ﻮžåﻰ, pogosteje pa ﻮm٫ﻰš ﻮm٫ža, ﻮv٫ﻰs
ﻮv٫za, ﻮm٫ﻰst ﻮmosta. V množini so končnice naglašene v besedi: lid ﻮj ﻰפּli ﻮdi ﻰli ﻮd ﻰפּm
li ﻮdi ﻰli ﻮd ﻰפּx lid ﻮmi ;ﻰzob ﻮj ﻰפּlas ﻮjﻰפּ. Nenaglašene končnice -je govor ne pozna:
ﻮm٫ﻰži, ﻮv٫ﻰzi, b ﻮrati, prav tako ne podaljševanja osnove z -ov- v dvojini in množini: g ﻮr ٫bi, ﻮlﻰפּsi, ﻮm٫ﻰsti. Vsi mehki soglasniki so otrdeli, zato v govoru ni preglasa
o v e za c, j, č, ž, š ﻰz ﻮlicom, z ﻮl٫ﻰjon, z ﻮm٫ﻰžon. V težko izgovorljivem soglasniškem
sklopu široki e, naslednik polglasnika, ne odpadaﻮ ﻰdﻰפּdeka, F ﻮråﻰnčeka, F ﻮriﻰdeka,
ﻮkumeka, ﻮvüﻰjeca, ﻮb ٫tera. Samostalniki na -a, -e, -o se sklanjajo po I. moški
sklanjatvi: ﻮJaka ﻮJaka, ﻮSilvo ﻮSilva. Svojo sklanjatev ima beseda oče: ﻮ٫ča o ﻮč ﻮ ﻰפּ٫či
o ﻮč ٫ﻰ/o ﻮč ﻰפּ, ﻮ٫či z ﻮ٫čon. Od knjižnega vzorca se razlikuje le končni -i v dajalniku
in mestniku ednine, nastal iz -u prek -ü.
Ženske sklanjatve. Nepremični naglasni tip I. sklanjatve je enak knjižnemu, le
v orodniku ednine so možne tri sklonske oblike: -oj, zlasti če je končnica naglašena, -o in -i, ki je nastal iz -oj na Dravskem polju. Sklanjatev je takale: ﻮlip-a -e -i
-o -i -oj/-o/-i; ﻮlip-e -ø -an -e -ax -ami; ﻮlip-i -ø -ama -i -ax -ama. Po tem vzorcu se
sklanjajo tudi knjižni samostalniki na -ev, ki se v imenovalniku končujejo na -va:
ﻮcפּrkva, ﻮbükva, b ﻮrפּskva, mo ﻮlitva. Feminizirali so se nekateri samostalniki srednjega spola: ﻮjåﻰbuka, d ﻮrﻰפּva, ﻮpera, ﻮ٫ﻰka, ﻮvüxa. Mešani naglasni tip ﻮv٫da vo ﻮdﻰפּ
ﻮv٫di vo ﻮd٫ ﻰpri ﻮv٫di z vo ﻮd٫ﻰj je še slišati, vendar se samostalniki tega tipa sklanjajo
tudi po nepremičnem vzorcu. V končniškem tipu meglà se je naglas umaknil na
levo: ﻮmegla ﻮmegle. V II. sklanjatvi sta nepremični in premični naglasni tip: ‘miš -ø
-i -i -ø -i -jo; ﻮmiš-i -i -im -ix -(i)mi; ﻮmiš-i -i -(i)ma -i -ix -(i)ma; ﻮk٫ﻰst kos ﻮtiﻮ ﻰk٫sti
ﻮk٫ﻰst ﻮk٫sti s kost ﻮj٫ﻰj; v množini in dvojini so končnice naglašene.
Srednje sklanjatve. Samostalniki srednjega spola imajo nepremični, premični,
končniški in mešani naglas: ﻮmפּsto -a -i -o -i -on; ﻮmest-a -ø -on -a -ix -i; ﻮmest-i -ø
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-oma -i -ix -oma; ﻮtele te ﻮleta; sreb ﻮr ٫ ﻰsreb ﻮrå ﻰs ﻮrebri; t ﻮle ﻮtal t ﻮl٫n t ﻮle t ﻮlﻰפּx t ﻮlﻰפּmi.
Množinski samostalniki prenašajo -a v vse končnice: ﻮvüsta ﻮvüst ﻮvüstan ﻮvüsta
ﻮvüstax ﻮvüstamiﻰ, tako še p ﻮlüča – s p ﻮlüčami, z ﻮjﻰפּtrami, z v ﻮråﻰtami. Pridevniški
prilastki se pred samostalniki srednjega spola v množini pojavljajo večinoma
v obliki ženskega spola. Vpliva torej tematični -a- množinskih samostalnikov.
Samostalniki srednjega spola podaljšujejo osnove s -t-, -n-, -s-: žre ﻮb ﻰפּžre ﻮbeta.
ﻮviﻰme ﻮviﻰmena, te ﻮl ٫ ﻰte ﻮlesa.
Samostalniški zaimki
Po človeškem osebku se sprašujejo z g ﻮd ٫ﻰ/š ﻮt٫ﻮ ﻰk٫ga ﻮk٫mi/ ﻮkumi ﻮk٫ga p ﻮrikon
s ﻮk٫ﻰn, po vsakem drugem osebku pa s ﻮke ﻮčesa ﻮčemi ﻮke p ﻮričen s ﻮčiﻰn; vlogo oziralnih zaimkov opravljajo vprašalni, nedoločna sta ﻮnפּxto, ﻮnekeْ, nikalni ﻮnixče in
‘niše ﻮnik٫ga, ﻮnič ﻮničesa, ni ﻮbeden. Osebni zaimki so: ﻮjas ﻮmפּne z ﻮmפּni; ﻮtiﻮ ﻰtפּbe
s ﻮtפּbi; ﻮun ﻮjega, u ﻮna ﻮjﻮ ﻰפּj٫ﻰj/ ﻮjiﻮ ;ﻰmija, ﻮmiji, ﻮnåﻰj/ ﻮnåﻰji; ﻮvija, ﻮviji ﻮvåﻰj/ ﻮvåﻰji; ﻮuna
dva, ﻮunidvi ﻮjüﻰji; ﻮmiﻰ, ﻮmﻮ ;ﻰפּviﻰ, ﻮv ;ﻰפּu ﻮni ;ﻰu ﻮnﻮ ﻰפּjiﻰx. Orodniška oblika v ednini
z ﻮmפּni, s ﻮtפּbi s ﻮsפּbi je nastala iz končaja -oj po samoglasniškem upadu, podoben
pojav se širi tudi v ženski a-jevski sklanjatvi iz štajerskega narečja.
Pridevniška beseda
Pridevniška sklanjatev je za moški spol enaka knjižni, upoštevaje fonetični
premeni končnega -u prek -ü v -i in končnega -m v -n. Za ženski spol se pridevnik lahko v dajalniku, mestniku in orodniku ednine končuje na -i ali na -oj. Za
označevanje določnosti se uporablja člen t פּta to, končnica -i v imenovalniku
ednine moškega spola se pritika večini pridevnikov, ne označuje pa samo določnosti. Stopnjevanje z obrazili: -ši, - פּši, -iši v primerniku in z ﻮnaj-/ ﻮnar- za presež
nik je dobro ohranjeno: ﻮg ﻰאַt ﻮg ﻰאַši ﻮnaj ﻮg ﻰאַši, s ﻮvﻰפּtel svet ﻮlפּši ﻮnajsvet ﻮlפּši. Opisno
stopnjujejo z ﻮb٫j ﻮnaj ﻮb٫j, ﻮmפּje, ﻮnaj ﻮmפּje.
Pridevniški zaimki so: svojilni: ﻮm٫ﻰj ﻮm٫ja ﻮm٫jo, t ﻮv٫ﻰj, ﻮjegof, ﻮjﻰפּni, ﻮnajin,
ﻮvajin, ﻮjüni, ﻮnaš, ﻮvaš, ﻮjixof; s ﻮv٫ﻰj; kazalni: ﻮt٫ti, ﻮtﻰפּ, ﻮta, ﻮto – ﻮtפּga, ﻮtisti, ﻮ٫ni, ﻮtaki; vprašalni: ﻮkaki, ﻮkakši, ﻮkﻰפּri; nedoločni: ﻮnפּkiﻰ, nikalni: ﻮnikakiﻰ, mnogostni:
ﻮmarsi ﻮkﻰפּri, ﻮmalo ﻮkﻰפּri, ﻮd ٫sti ﻮkﻰפּri; celostni: f ﻮsaki, f ﻮsakši; drugostni: d ﻮrüﻰgi.
Števniki so večinoma enaki knjižnim.
Glagol
Glagol se sprega po tematični spregatvi: ﻮd פּlan ﻮd פּlaš ﻮd פּla; ﻮd פּlama ﻮd פּlata
ﻮd פּlata; ﻮd פּlamo ﻮd פּlate ﻮd פּlajo; tako tudi ﻮdåﻰta ﻮdåﻰte, ﻮvﻰפּta ﻮvﻰפּte, ﻮb٫ﻰta ﻮb٫ﻰte, ﻮjﻰפּta
ﻮjﻰפּte. Nedoločnik je dolg: g ﻮriﻰsti, k ﻮråﻰsti, ﻮzﻰפּpsti, ﻮpečti, v ﻮzﻰפּti, k ﻮlﻰפּti, ž ﻮrﻰפּti, ﻮpiﻰti,
z ﻮdignoti, go ﻮrﻰפּti, xo ﻮditi, ﻮküﻰxati, pla ﻮčüﻰvati. Glagolom z osnovo na -č dodajajo
obrazilo -ti.
Prislov
Prislovi so lahko nastali iz vseh pregibnih besed. Narečno posebni so: prislovi
kraja: b ﻮlüﻰzik, ﻮvüﻰni, ﻮinda, ﻮnפּgi, ﻮk٫dik, ﻮt٫dik, ﻮd ٫ﻰč; prislovi časa: g ﻮda, ﻮp٫t,
ﻮsigdar; prislovi načina: ﻮtak, ﻮkak, ﻮkﻰפּko, ﻮtﻰפּko, p ﻮrecik, ﻮnikak.
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Pregovori in reki v prleškem narečju
»Čeprav se definicije pregovorov razlikujejo v manjših podrobnostih, se v
glavnem ujemajo glede njihovega izvora, funkcije in oblike. Oxford English Dictionary pravi, da je pregovor ‘kratko, jedrnato reklo v splošno sprejeti rabi; zgoščen
stavek, pogosto v prenesenem pomenu ali v aliterativni obliki, za katerega velja, da
izraža neko resnico, ki temelji na izkušnjah ali na opazovanju in je vsem znana’.
Z drugimi besedami, pregovori so izraz modrosti in dobro znanih resnic, ki so
uspešno prestale preizkus več generacij. Dajejo nam vpogled v to, kako so ljudje
v preteklosti zaznavali svet okrog sebe, iskali rešitve iz težkih položajev, presojali
stvari, ponujali nasvete in podobno. Kot taki so pregovori dokaj natančno ogledalo družbenih in moralnih norm določenega časa in družbe, ki jih je ustvarila,
ter nam dajejo idejo o kulturnih vrednotah, prepričanjih, na katerih le-te temeljijo, in o dediščini določene družbe na splošno. Pravzaprav smemo predpostaviti,
da lahko pregovore pravilno razumemo in interpretiramo le, če hkrati poznamo
zgodovino, gospodarstvo, geografijo, religijo, kulturo, navade in druge kontek
stualne faktorje, povezane z njimi. Vremenski pregovori so v preteklosti igrali
izredno pomembno vlogo. Ker ni bilo satelitov in druge sofisticirane moderne
opreme za napovedovanje vremena, so se ljudje obračali k naravi in opazovali
barvo neba, značilne oblike oblakov. premike vetra, ponavljajoče se podnebne
pojave, obnašanje rastlin in živali in na ta način skušali predvideti spremembe
vremena. Ker je bilo preživetje ljudi v veliki meri odvisno od vremena, je razumljivo, da pregovori največkrat združujejo v sebi napoved bližajoče se vremenske
spremembe in ustrezen nasvet, svarilo in splošna navodila večinoma kmečkemu
prebivalstvu oz. običaje, ki naj se jih ljudje držijo. Za pregovore je značilna fiksna
oblika. Kot del ustnega izročila so morali imeti pregovori nujno stalno obliko.
Morali so biti razmeroma kratki in preprosti, skoraj v obliki obrazcev, da so si
jih ljudje lahko zapomnili in jih prenašali z generacije na generacijo. Zato se
pregovori pogosto rimajo ali imajo celo izrazit ritem. Pogosto jih zaznamujeta
aliteracija in asonanca, zaradi česar jih je težko prevajati v druge jezike. Druga
zelo pogosta značilnost je zavestna raba hiperbole (pretiravanja) in prevelike specifikacije številčnih podatkov, datumov in drugih mer (npr. sedem dni, štirinajst
dni, sedemkrat), primerjav, prispodob in paralelizmov.« (Šabec 2006.)
Gradivo
Či lid ﻮjﻮ ﻰפּnebi x ﻮmirali, bi s ﻮvﻰפּt po ﻮdiﻰrali. Či d ﻮvå ﻰp ﻮsa ﻮeno ﻮk٫ﻰst g ﻮl٫jeta, se
zob ﻮjﻰפּta. Či ﻮč ﻰפּš ﻮduﻰgo ži ﻮvפּti, ﻮm٫reš ﻮrﻰפּvno ži ﻮvפּti. Či bi ti ﻮpאַst po ﻮkåﻰza, bi ti
x ﻮtפּja ﻮmפּti ﻮcﻰפּlo ro ﻮk٫ﻰ. Či ﻮmåﻰčki na ﻮrﻰפּp s ﻮt٫ﻰpiš, se zg ﻮlåﻰsi. G ﻮda ﻮmåﻰčke ﻮnפּga
ﻮd ٫ma, ﻮtﻮ פּmiši p ﻮl ﻰפּšejo. B ﻮliﻰže ﻮcﻰפּrkve je ﻮbija, p ﻮrﻰפּt je ﻮmešo za ﻮmüﻰda. ﻮT פּde ti
g ﻮvera, g ﻮda v ﻮråﻰbel pro ﻮs٫ﻰ. ﻮB ٫ﻰk ﻮdej ﻮn٫rin ﻮpamet, t פּše mo ﻮjas ﻮnפּkej fk ﻮrej ﻮd ٫ba.
ﻮB ٫ﻰk je ﻮbåﻰbi ﻮjezik f ﻮt אַga, ga f ﻮsפּja, pa je z ﻮråﻰsa x ﻮrפּn. ﻮB ٫ﻰk že ﻮvﻰפּ, ﻮkeri ﻮk٫zi ﻮrﻰפּp
z ﻮmekne. ﻮB ٫jše, ke ﻮjas ﻮjﻰפּn ﻮpesjo ﻮmeso kak ﻮpes ﻮm٫jo. G ﻮd ٫ ﻰz ﻮmåﻰlin zado ﻮv٫len
ﻮnפּje, ﻮvפּjkega v ﻮrﻰפּden ﻮnפּje. B ﻮrati pa ﻮsestre se od ﻮdåﻰleč ﻮnejboj ﻮradi ﻮmåﻰjo. ﻮKﻰפּra
k ﻮrava ﻮfפּjst ﻮz ٫ﻰli, ﻮmåﻮ ﻰmåﻰlo m ﻮlﻰפּka. ﻮKaj se ﻮJåﻰnezek navi ﻮčiﻰ, ﻮt٫ﻮ ﻰJåﻰnes ﻮvﻰפּ. ﻮČesa
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je ﻮpuno sﻮ אַcﻰפּ, ﻮråﻰdo z ﻮvüst g ﻮrﻰפּ. G ﻮdå ﻮfﻰפּjst g ﻮ אַmiﻰ, de ﻮmåﻰlo ﻮdeža. ﻮČאַna k ﻮrava
ﻮmåﻮ ﻰbﻰפּlo z ﻮvåﻰro. ﻮKaj ﻮlexko na ﻮrﻰפּdiš g ﻮnes, ne od ﻮlåﻰgej na ﻮüﻰtri. ﻮD ﻰפּlaš ž ﻮjiﻰn kak
s ﻮviﻰja z ﻮmﻰפּlnatin ﻮžaklon. ﻮP אַvi ﻮsọﻰset je ﻮb٫ﻰjši kak de ﻮvﻰפּt st ﻮricof. Ži ﻮvi ﻰkak f ﻮtič v
ﻮlüﻰfti. ﻮD ٫kič p ﻮr ọsi, z ﻮlåﻰta ﻮvüsta ﻮn٫si. ﻮDuﻰk je ﻮvuﻰk. Dre ﻮv٫ ﻰse na dre ﻮv٫ ﻰnas ﻮlåﻰja,
č ﻮl٫vek pa na člo ﻮvפּka.
D ﻮ אַži se, kak da ﻮnebi ﻮvפּda do ﻮpﻰפּt š ﻮtפּti. ﻮSamo v m ﻮliﻰni se d ﻮvåﻰkrat po ﻮvﻰפּ.
Gle ﻮdiﻮ ﻰtak, da bi ga z oč ﻮmi ﻰpo ﻮž אַja. Gle ﻮdi ﻰkak ﻮmiš z ﻮmele. G ﻮlﻰפּj, da ne ﻮpriﻰdeš s
ﻮkuﻰja na ﻮ٫sla. ﻮBåﻰba t ﻮriﻮ ﻰv٫gle pot ﻮpiﻰra, ﻮdפּt pa ﻮenega ﻮpo ﻮdiﻰra. Gu ﻮči ﻰkak ras ﻮt אַgani
ﻮd ٫ﻰxtar. ﻮPüﻰklavec d ﻮrüﻰgi ﻮpüﻰkel ﻮviﻰdi, s ﻮv٫jega pa ne. Pret s ﻮv٫jin p ﻮråﻰgon ne ﻮviﻰdi
ﻮbאַvna, pred d ﻮrüﻰgin pa ﻮviﻰdi s ﻮmﻰפּt. ﻮX٫di, kak da bi ﻮpuﻰža ﻮjﻰפּzda. ﻮPes p ﻮsa ne
v ﻮjﻰפּ. ﻮMå ﻰs ﻮmﻰפּx pa ﻮjoč v ﻮenem ﻮžåﻰkli. Od z ﻮvünax ﻮjuﻰj, od z ﻮn٫trax ﻮfuﻰj. No ﻮbפּna
ﻮjåﻰboka ﻮdåﻰleč od d ﻮr ﻰפּva ne ﻮpadne. ﻮD ٫ma ﻮjﻰפּ, ﻮkaj ﻮmåﻰš, i ﻰﻮndi pa, ﻮkaj do ﻮbiﻰš.
Z ﻮviﻰti je kak li ﻮsica. G ﻮda ﻮmåﻰčke ﻮnפּga ﻮd ٫ma, tﻮ פּmiši p ﻮlﻰפּšejo. ﻮKak je p ﻮriša, tak
de o ﻮdiša. ﻮKåko je ﻮpiﻰtaje, ﻮtåki je od ﻮg٫vor. ﻮKak boš si ﻮp٫stla, tak boš ﻮleža. Od
s ﻮtåﻰrix se m ﻮlåﻰdi vi ﻮčiﻰjo. ﻮKamen do ﻮkamna pa ﻮlåﻰča, ﻮz אַno do ﻮz אַna po ﻮgača. ﻮKun se
dre ﻮv٫ﻮ ﻰnagne, ﻮtaﻮ ﻰpåﻰdne. ﻮKaj je p ﻮreveč. še s k ﻮrüxon ne ﻮd ٫bro. ﻮKaj se je ﻮXanzek
na ﻮvüča, to ﻮXanzek ﻮvﻰפּ. ﻮKaj se ﻮd ٫ma gu ﻮčiﻰ, ne ﻮguﻰči o ﻮk٫lik. ﻮKaj te ne sﻮ אַbiﻰ, ne
ﻮč ٫xli. ﻮKﻰפּri ﻮkuj ﻮrat ﻮpela, ga ne t ﻮrﻰפּba ﻮbiti. ﻮKﻰפּri ﻮbiﻰje s ﻮv٫jega b ﻮrata, ga ﻮbiﻰjejo
ﻮlüﻰcka v ﻮrata. G ﻮd ٫ d ﻮrüﻰgemu ﻮjåﻰmo ﻮk٫ple, san v ﻮj٫ ﻰo ﻮpåﻰdne. G ﻮd ٫ ﻮsebe povi ﻮšüﻰvle,
p ﻮråﻰzno gla ﻮv٫ ﻰozna ﻮnüﻰvle. ﻮG ﻮ פּmåﻰčka le ﻮžiﻰ, tam d ﻮlåﻰko pis ﻮtiﻰ. ﻮGe ﻮbåﻰba x ﻮlåﻰče
ﻮn٫si, ﻮtan gospo ﻮdåﻰr k ﻮrüﻰxa p ﻮr ٫si. Nena ﻮmåﻰzana ﻮk٫la šk ﻮriplejo. K ﻮrava pﻮ אַg٫pci
do ﻮjiﻰ. Laž ﻮliﻰfci še res ﻮnice ne ﻮvפּrjemo. Xma ﻮj٫x sån ﻮsebi ﻮcejt k ﻮrådne. Na do ﻮmåﻰčen
dvo ﻮriﻰši se ko ﻮk٫ﻰt ﻮlexko xre ﻮpפּnči. Nes ﻮreča nik ﻮdåﻰr ne po ﻮčiﻰvle. ﻮNפּje f ﻮsåﻰki ﻮdﻰפּn
s ﻮvﻰפּtek. ﻮỌsel je vo ﻮd ọﻮ ﻰnọsa pa je od ﻮžeje ﻮc אַkna. ﻮMåﻮ ﻰpåﻰsko ﻮkak ﻮpes na ﻮk٫ﻰst. Pot
ﻮk٫žoj smo f ﻮsi k ﻮ אַvåﻰvi. P ﻮråﻰvega pri ﻮjåﻰtela ž ﻮmפּtno do ﻮbiﻰš. ﻮFašenk na ﻮpeči, ﻮvüzen
na t ﻮråﻰti. ﻮR ٫ka ro ﻮk٫ ﻰx ﻮmiﻰje, o ﻮb ﻰפּpa ﻮliﻰce. ﻮSåﻰdje je za ﻮč פּlo z ﻮrפּlo gra ﻮčüﻰvati.
S ﻮk٫ro še je nik ﻮdar ne ﻮzåﻰfca ﻮd ٫ﻰba. S ﻮtara na ﻮvåﻰda že ﻮl פּzna ﻮr ٫bača. St ﻮråﻰx je
ﻮv٫tel, odz ﻮvüﻰnax pa ga ﻮnič ﻮnפּga. ﻮTåﻰki si, ﻮkak da bi p ﻮriša z b ﻮriﻰtifa na ﻮ٫rlap.
ﻮTiﻰxa ﻮv٫da b ﻮrפּge g ﻮl ٫da. ﻮLüﻰcke d ﻮveri do te po ﻮriti ﻮp٫kale. ﻮVuﻰk ﻮvuﻰka ne v ﻮjﻰפּ.
F ﻮsåﻰki je pot s ﻮv٫jin klo ﻮbüﻰkon ﻮviﻰrt.
Značilno narečno besedje v pregovorih
ﻮBåﻰba ‘ženska’; splošnoslovansko ‘baba’ je onomat. reduplikacija iz otroškega

jezika; iz slovanskih jezikov je madžarsko bába;
ﻮbetežen, ﻮbeteg ‘bolan, bolezen’; izposojenka iz madžarščine;
britif ‘pokopališče’; izposojenka iz nvn. Friedhof;
ﻮbאַvno ‘klada, hlod, bruno’; verjetno paleoevropsko poreklo besedne družine;
ﻮčex ‘deček, fant, goveji pastir’, tudi če ﻮxåﻰk; nejasna je zveza z etnikom Čeh;
za slovensko čeh je najbolj sprejemljivo izvajanje iz čędo ‘otrok’;
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ﻮč ٫xati ﻮč ٫xlem ‘drgniti se’; kaže, da je to ekspresivna izvedenka od osnove

‘česati’;
ﻮd פּte, ﻮd פּca de ﻮc‘ ﻰפּotrok’; beseda je nastala iz ide. *dhēi – ‘dojiti’;
ﻮd ٫kič ‘dokler’; nastalo iz ‘doklič;
ﻮduﻰgo ‘dolgo’; samoglasniški l je dal odraz u;
ﻮfašenk ‘pust’; izposojenka iz nemščine »den Fasching feiern«;
ftič ‘ptič’; premena sklopa pt- v ft-;
gle ﻮdi‘ ﻰgleda’; gledati, gledim;
g ﻮl٫jeta ‘glodata’; sklop dj izgubi d;
gnes ‘danes’; nastalo z reducirane oblike *dnes: sestavljene iz *dan in kazalnega
zaimka -s v pomenu ‘ta’;
gu ﻮči‘ ﻰgovori’; nastalo iz gol ﻮčati golčim; golčanje; golk ‘hrup, glas, ton’;
g ﻮverati ‘vračati’; izposojeno iz srvn. gewähren;
x ﻮmiﻰje ‘umije’; iz umije, vmije, premena v hm;
ﻮiﻰndi ‘drugje’; iﻰnam ‘drugam’, ﻮiﻰnda ‘drugič’, in- pomeni ‘drug’; (v knjižnem
jeziku inozemec);
ﻮj٫č ‘jok’ iz jokati; samo slovensko, izvedeno iz medmeta joj, joh;
ﻮk٫la ‘voz, štirikolesnik’; splošno slovanska beseda;
ﻮlid ﻮj‘ ﻰפּljudje’; prednaglasni u se prek ü premenjuje v i;
ﻮlüﻰcka v ﻮrata ‘tuja vrata’; pomen ‘tuj’ se je razvil prek vmesne stopnje ‘kar ni
moje, od drugih ljudi’;
ﻮlüﻰft ‘zrak’; izposojenka iz nemščine;
ﻮmåﻰčke ﻮnפּga ﻮd ٫ma ‘mačke ni doma’; zanikanje osebka z nikalnim členkom
n פּin osebnim zaimkom ga;
ﻮmﻰפּla ‘moka’; psl. *melti melj٦; csl. *m٦ka;
ﻮmeša ‘maša’; novoakutirani polglasnik se je ob dolgem polglasniku tipa dan
– ﻮdﻰפּn razvil v kratki in široki e-jevski samoglasnik. Beseda je sprejeta iz lat.
missa, verjetno prek Ogleja; pojavlja se tudi v imenih praznikov ‘mala maša,
velika maša’;
m ﻮlﻰפּč ‘regrat’;
se nas ﻮlåﻰja ‘naslanja se’; nj ohrani le palatalni element;
se navi ﻮči‘ ﻰse nauči’; pred glagolom učiti se razvije proteza v-, prednaglasni u
pa se prek ü razvije v i;
ﻮne bi x ﻮmirali ‘ne bi umirali’; soglasniški sklop vm iz um se premenjuje v
hm;
ﻮnפּje ‘ni’; iz stare dolge spregatve nije;
padniti, padnem ‘pasti, padem’ – vzh. štaj. oblika;
ﻮpåﻰska ‘skrb, čuvanje’; ide. pa – pomeni ‘čuvati’;
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ﻮpiﻰtaje ‘vprašanje’; ﻮpiﻰtati, ﻮpiﻰtam ‘vprašati’; beseda je zapisana že v stsl. v

pomenu spraševati; v slovenščini je ohranjena beseda izpit;
p ﻮlåﻰntati ‘šepati, krivo hoditi’; p ﻮlaﻰntav, p ﻮlaﻰntavec; izposojenka iz lat. planta
‘podplat’;
po ﻮtåﻰč ‘kolo’; domnevno star tkalski termin ‘mnogo niti, ki jih lahko nasučemo na vreteno’;
povi ﻮšüﻰvle, ozna ﻮnüﻰvle ‘povišuje, oznanjuje’; posebna sedanjiška spregatev glagolov s pripono -ova-/-eva-;
ﻮpüﻰkel ‘grba’; ﻮpüﻰklavec, ﻮpüﻰklavi; prevzeto iz bav. avstr. Puckel ‘grba’, nvn.
Buckel;
ﻮpun ‘poln’; u je nastal iz samoglasniškega l;
ﻮr ٫bača ‘srajca’; izposojenka iz it. ròba, stvn. rauba pomeni ‘oblačilo’;
ﻮrüﻰče ‘naramnice, oprtnica’; izhajati je mogoče iz *r ٦ča, kar pripada roki;
ﻮsﻰפּri ‘siv, plav’; beseda je znana tudi v drugih slovanskih jezikih;
sproto ﻮlפּtje ‘pomlad’;
s ﻮvﻰפּtek ‘praznik, sveti dan’; stcsl. svęt ъ ‘sveti’;
ﻮvפּdeti ‘znati, biti sposoben’;
ﻮvפּjki ‘veliki’; morda iz vפּki s sekundarnim j;
ﻮviﻰrt ‘gospodar’; izposojenka iz nemščine;
ﻮvüﻰsta ‘usta’; pred u, ki se zaokroži v ü, se razvije protetični v;
ﻮvüﻰzen ‘velika noč’;
ﻮzaﻰfca ‘zajca’; nastalo iz oblike »zavec«; v izgubi zvenečnost;
ﻮz ٫ﻰliti ‘kričati, razsajati’; praslovanska dial. varianta k ide. *gal- ‘klicati, kričati’;
z ﻮvåﻰra ‘mleko’; variti pomeni ‘vreti, kuhati’; zvara pomeni ‘mleko, prekuhano
mleko, kislo mleko, zmleziva’;
žakelj ‘vreča’; izposojenka iz srvn. Sackel;
žmפּtno ‘težko’; besedna družina je znana le v vzhodni štajerščini in prekmurščini.
Viri
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The Prlek Dialect in Biserjane, Birth Place of Anton
Korošec – Proverbs and Syaings
Abstract
In the discussed Upper Prlekija Biserjane speech the vocal sound has lost the tonemic intonation, but it has preserved the quantative opposition in strong degrees of intonation. The long
monophthongs i, u, u, narrow e and o, rounded a and vowel r are the successors of the old and
new circumflexed vowels, u vowel l in type volk, but short stressed vowels are reflective for old
and new acutely accentuated vowels. All Slovene accentuations shifts to the right and to the
left are known; also the ending accentuation is preserved. Early accent retraction is noticeable
in the types: rešeto, visoki. The vowel structure is characteristically Pannonian: the ending v
looses it sonorousness; v is also a prosthesis in front of u and v; the ending -m changes with -n;
nj looses its nasal element, but lj its palatal; the ending -l for unaccentuated vowels develops
into -a (nesa); šč mitigates in š or dissimilates in hč (pihče).
In changing form patterns the preservation of the duel and neuter gender are characteristic,
the case ending is special in the dative and locative singular masculine and neuter genders -i;
in the instrumental case singular feminine gender the ending is -oj. The vowel preserves only
the thematic conjugation.
Presented are the dialectal proverbs and sayings; as short, serried cores they express some truth
that is based on experience, consequently they are expressions of wisdom, and are a reflection
of social and moral standards of a defined time and society. The fixed form and wilful use of
hyperboles is characteristic for them. The selected words from proverbs indicate a common
Pannonian roots (e.g. zvati, zvora, mela, indi, pitati, gučati, deca, ljudski, svetek, vüzen, seri,
plantavi, betežen, čeh, rüče, potač, mleč, sprotoletje etc.).
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243–254
Razprava o vinogradniškem strokovnem besedju v prleškem narečju panonske narečne
skupine prinaša številne vinogradniške izraze, še danes žive na Ženiku in v Biserjanah.
Večinoma so enobesedni in slovanskega izvora, med termini, prevzetimi iz tujih jezikovnih
sistemov, pa je največ germanizmov in romanizmov, ki so se v prleščino razširili z nemškim
posredovanjem.
UDC 811.163.6’282’373(497.4-18):634.8

Mihaela Koletnik: Viticulture Terminology in Ženik and Biserjane, the Birth Place of
Anton Korošec. Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp.

243–254
This paper on professional viticulture words in the dialect of Prlekija dialect of the Pannonian dialectal groups brings numerous viticulture terms that are still used today in Ženik
and in Biserjane. The majority of them are one worded and of Slavonic origin, among the
terms loaned from foreign language systems the most are Germanisms and Romanisms,
which spread in the dialect from Prlekija through German mediation.

V prispevku bo predstavljeno prleško narečno vinogradniško besedje, povezano z najpomembnejšimi vinogradniškimi opravili: rahljanjem zemlje z globokim
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prekopavanjem (rigolanje), sajenjem, razmnoževanjem in cepljenjem, rezjo, pletvijo ter vezjo vinske trte, kopanjem, količenjem, škropljenjem in trgatvijo.1
Biserjane so obcestno ravninsko naselje v dnu Ščavniške doline, prvič omenjeno leta 1445 z imenom Wesserian, na terasi na desnem bregu reke vzhodno
od Sv. Jurija ob Ščavnici. Na melioriranih ilovnatih tleh prevladujejo njive in
travniki, na jugovzhodu pa je gozd.
Ženik, obcestno naselje v osrčju Slovenskih goric, leži na slemenu severovzhodno od Sovjaka in južno nad Sv. Jurijem ob Ščavnici. Sestavljajo ga večinoma
nekdanje viničarije, pod katerimi so na prisojnem pobočju vinogradi in sadovnjaki, na severnem pobočju pa je večji mešani gozd, ki se spušča v dolinico ob
potoku Sovjaku. Kraj je bil do leta 1953 zaselek Sovjaka, prvič omenjenega leta
1356 z imenom Sabyach.
Po Vprašalnici za vinogradniško terminologijo in vprašalnici, ki jo je na podlagi Italijanskega lingvističnega atlasa (ALI), Zgodovinsko-lingvistično-etnografskega atlasa Furlanije – Julijske krajine (ASLEF) in lastnih vprašanj priredila
Rada Cossutta (3. poglavje, vprašanja 457–583), s pomočjo lastnih vprašanj,
zbranega slikovnega gradiva ter iz narečnih pripovedi informatorjev je bilo zbranih 451 vinogradniških poimenovanj; zvečine so slovanskega izvora, slabih 15 %
pa je prevzetih iz tujih jezikovnih sistemov.2
Vinogradništvo v Slovenskih goricah so zasnovali Kelti, saj sta rimska pisca
Starbo (v zadnjem stoletju pr. n. št.) in Dio Cassius (okoli leta 229) že pisala o
redkih panonskih vinogradih in panonskem vinu. Zasluge za njegovo nadaljnje
širjenje ter uvajanje novih trtnih sort gre pripisati Rimljanom, v katerih dobi je
bil Ptuj središče vinske trgovine za Slovenske gorice in Haloze. Arnulfova listina
iz leta 890, ki potrjuje salzburško posest v okolici Ptuja, omenja se 10 vinogradov, a brez natančne lokacije, pa prinaša prvi zgodovinski dokaz, da so gojenje
trte od staroselcev prevzela tudi slovanska plemena. Pod vplivom cerkve, njenih
samostanov in duhovniških redov (salzburški nadškofje, nemški plemenitaši
Speinheimi, benediktinci iz Admonta in St. Paula, cistercijani, avguštinci, nemški viteški red idr.) se je vinogradništvo v naslednjih stoletjih dobro razvijalo, še
zlasti v drugi polovici 16. stoletja, ko so Turki zavzeli vinorodne predele Ogrske
in tako preprečili izvoz teh vin v Šlezijo in na Poljsko; vino iz Slovenskih goric
je tako našlo pot prav do Baltika. Fiziokratizem v drugi polovici 18. stoletja, ki
je povzdigoval poljedelstvo in živinorejo, vinogradništvu ni bil naklonjen, nov
razcvet pa je to ponovno doživelo v prvi četrtini 19. stoletja, ko se je za slovenskogoriška vina odprl nov trg, salzburški, kot glavni odjemalci pa so se pojavili
tudi Celovec, Ljubljana, Gradec in Dunaj. Zaradi pojava trtne uši v osemdesetih
1

2

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega projekta J6-6284 Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor, ki ga finacira Ministrstvo za znanost RS; odgovorni
nosilec projekta je red. prof. dr. Marko Jesenšek.
Ker slovenskih tvorjenk iz prevzetih besed ali njihovih delov nimamo za prevzete (Toporišič
1992: 218), sem jih uvrstila k besedam slovanskega izvora.
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letih 19. stoletja, ko so se vinogradniške površine v Slovenskih goricah zmanjšale
za polovico, je vinogradništvu grozil propad, načrtna obnova vinogradov, ki je
trajala vse do prve in se nato nadaljevala še po drugi svetovni vojni, pa je omogočila, da je vinogradniška dejavnost ponovno vzcvetela.
Ženiški in biserjanski govor se uvrščata v prleško narečje panonske narečne
skupine. Izgubilo se je pomensko razlikovanje med visokimi in nizkimi tonemi,
ohranjeno pa je kolikostno nasprotje med dolgimi enoglasniki kot nasledniki
stalno dolgih in kratkimi samoglasniki kot nasledniki staro- in novoakutiranih
samoglasnikov v nezadnjih in zadnjih ali edinih besednih zlogih. Naglas je možen na katerem koli zlogu besede. Naglasno mesto v besedi je podobno kot v
izhodiščnem sistemu, razlike pa so naslednje: (a) naglašeni so e, o in  ـpred nekdaj kratkimi zadnjimi naglašenimi zlogi: ﻮžena, ﻮk٫sa, ﻮmegla; (b) po terciarnem
premiku so v posameznih primerih naglašeni samoglasniki v odprtih zlogih:
ﻮvüxo; (c) naglašeni so samoglasniki (tudi v predponah in predlogih) po umiku
naglasa s kratkega zaprtega zloga: ﻮb٫gat, p ﻮrinas, ﻮ٫tpren.
Sistem dolgih samoglasnikov sestavljajo: i:, ü:, u:, ،:, ٫:, å:, אַ:, sistem kratkih:
i, ü, u, ،, ٫, e, a, אַ, nenaglašeni samoglasniki pa so i, u, ،, ٫, e, a in אַ.
Izvor: i: ← ١ ( ﻮpi:šen, ﻮsi:n), ü: ← ﻮ ( چdü:ša, k ﻮlü:č), u: ← ﻮ ( גbu:xa, ﻮpu:š), ،: ← eג, eף,
גףּ, ﻮ ( גـl،:t; s ﻮn،:k; i ﻮm،:; ﻮd ،:n), ٫: ← oג, ٦ﻮ ( גb٫:k; ob ﻮr ٫:č), å: ← a( גd ﻮvå:, t ﻮråژva), אַ: ←
ﻮ ( גאַvאַ:x); i ← í ( ﻮlipa, ﻮnit), ü ← ú ( ﻮküra, ﻮküp), u ← ﻮ ( בpuna, ﻮvuna), ، ← ě ﻮ ( בc،sta,
ﻮd ،t), ٫ ← ٦ב, oן, oﻮ ( ״d ٫ga; ﻮg٫nin, k ﻮr ٫p; ﻮv٫da), e ← בףּ, e ן, ןـ, e״, ( ״ـs ﻮreča, ﻮzet; ﻮmelen,
k ﻮmet; ﻮmeša, ﻮdeš; ﻮzemla; ﻮmegla), a ← á ( ﻮjagoda, b ﻮrat), ﻮ ( באַ ← אַg אַča, ﻮx אַbet).
Nenaglašeni i je tudi iz nenaglašenega u (li ﻮpi:na) in jata ( ﻮmedvit, sti ﻮni:ca),
nenaglašeni u pa iz nenaglašenega samoglasniškega  ( ﻮjabuka, žu ﻮčå:k). Do izgube glasov prihaja samo v posameznih primerih. Pogosto se izgubi le nenaglašeno
velelniško obrazilo i v mn. in dv. ( ﻮpečte, ﻮg٫r na ﻮpi:šte) ter i in e ob zvočnikih l in
n ( ﻮv،dla, ﻮvidla, z ﻮdig ﬠte).
Soglasniki v ženiškem in biserjanskem govoru so: p, b, t, d, k, g, x, f, s, z,
š, ž, c, č, j, ׳, v, m, n, l, r. Posebnosti: končni -m se premenjuje z -n: ﻮd،lan; v v
položaju pred nezvenečim nezvočnikom ter na koncu besede izgubi zven in se
premenjuje s f: f ﻮså:ki, ﻮkאַ:f; končni -l se v nenaglašenem položaju izgovarja kot
-a: ﻮd،la, ﻮx٫da; mehčani n’ se je razvil v nosnjeni drsnik ׳: ׳ﻮiva, s ﻮvi:׳a, v izglasju
včasih v n: ﻮ٫gen; mehčani l’ je otrdel: ﻮdale, otpe ﻮlali. Skupina šč je ohranjena:
dvo ﻮrišče. Prim. še: dn > gn: g ﻮnes ‘danes’, dl > gl: g ﻮl،:tvo ‘dletvo, dleto’; mn > ml:
ﻮgümla ‘gumno’, tl > kl: k ﻮlačiti ‘tlačiti’.
Zbrano vinogradniško strokovno besedje, v katerem se kažejo vse glasoslovne
in oblikoslovne značilnosti prleškega narečja, je prikazano v obliki slovarskih
člankov.3 Slovarski članek je sestavljen iz posameznih sestavin, ki si sledijo v
določenem zaporedju. Geselska beseda v fonetično poknjiženi obliki je zapisana
3

Zaradi prostorskih omejitev pričujoči slovarček obsega 83 iztočnic od skupaj 451. Znotraj
teh je izbranih 84 enobesednih in 22 več kot enobesednih vinogradniških poimenovanj.
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krepko, sledi ločevalni znak □, za njim je fonetično zapisana iztočnica z ustrez
nimi slovničnimi kvalifikatorji, in sicer s končnico za R ed. ter krajšavo za spol
pri samostalniku (m, ž, s), glagolu, zapisanem v nedoločniški obliki, sta dodani
sedanjiška prvoosebna edninska oblika in oznaka za glagolski vid (dov., nedov.).
Pomenski razlagi med poševnicama za ločevalnim znamenjem ▪ sledi zgled iz
transkribiranih besedil. Kadar ima leksem več pomenov, so ti znotraj slovarskega
gesla ravrščeni pod zaporednimi številkami. Nekatera gesla vsebujejo tudi frazeo
loško gnezdo, označeno z znakom (•). Z enačajem (=) je označeno sinonimno
poimenovanje, s kazalko (→), ki pomeni tudi glej oz. primerjaj, pa pomenska
povezava med leksemoma. Pri terminu, prevzetem iz tujega jezikovnega sistema,
je v oglatem oklepaju zapisano, od kod je prevzet; razlaga izvora je iz Bezlajevega
Etimološkega slovarja slovenskega jezika in/ali Snojevega Slovenskega etimološkega
slovarja ter Verbinčevega Slovarja tujk.
BRAJDA □ b ﻮra:jda -e ž /po ogrodju iz letev napeljana vinska trta/ ▪ ﻮTọ: pa so ﻮzaj še
p ﻮrå:ve b ﻮrå:jde. ﻮTọ: je f ﻮse li ﻮsẹ:no, ﻮtọ se ﻮpü:ščajo ﻮtọte ﻮdu:ge ﻮrọ:zge nap ﻮrẹ:j pa se ﻮtak raz ﻮrase.

[← rom. ‘majhno posestvo, širina’]

BRATEV □ b ﻮrå:tef b ﻮrå:tve tudi b ﻮrå:tva -e ž /čas trgatve/ ▪ No, ﻮte pa se je ﻮpọtli ﻮčakalo
na b ﻮrå:tvo.
CUHTA □ ﻮcü:xta -e ž /leseni obroči, sestavljeni v obliki koša/ ▪ ﻮTọ: pa je ﻮcü:xta,
ob ﻮrọژči, f ﻮküp z ﻮlọženo ﻮtak v ob ﻮli:ki pira ﻮmi:de, ﻮnẹ:. [← nem. Zucht = Ziehband]
ČEP □ ﻮčep -a m 1. /odprtina na dnu soda/ ▪ F ﻮtọten ﻮpọdni še je ﻮčep, ﻮtọ: je ﻮlü:k ׳a, ﻮte pa
se ﻮdene ﻮpipa ﻮnọt אַ. 2. /po obrezovanju preostali del mladike, navadno z enim, lahko
tudi dvema očesoma/ ▪ Pri ﻮrẹ:zi pa še p ﻮride, če pisﻮti:š z ﻮenin ﻮọ:kon, ﻮti:sto pa je ﻮčep.
ČETRTINJAK □ št ﻮ אַti:׳ak -a m /sod, ki drži 400 litrov/ ▪ Š ﻮtiristo ﻮlit אַskemi so ﻮrekli
št ﻮ אַti:׳ak.
ČETRTNJAK □ št ׳ﻮ אַå:k -a m /sod, ki drži 150 litrov/ ▪ S ﻮtọ: ﻮp ẹ:deset ﻮlit  אַski pa je
št ׳ﻮ אַåژk.
DIVJAK □ div ﻮjå:k -a m /samorasla, necepljena trta/ ▪ Če ﻮtọti div ﻮjå:k posa ﻮdi:š, bo
z ﻮråژsa z ﻮlọ: ﻮvẹ:ki, ﻮgọr je g ﻮrọ:zdja, ﻮsamo ﻮti:sto se f ﻮse o ﻮsi:ple ﻮdọj, ker je ﻮdivje f ﻮse, ﻮti:sto je
ﻮdivji ﻮt אַ:s, ﻮnẹ:. = divji trs
DROG □ d ﻮrọ:k d ﻮrọ:ga m 1. /dolg, raven, v prerezu navadno okrogel predmet,
pretaknjen skozi luknjo v vretenu/ ▪ ﻮTọ: pa je d ﻮrọ:k, ﻮtọti pa se ﻮguni. 2. /dolg, raven,
v prerezu navadno okrogel predmet, pretaknjen skozi luknjo v prešpanu/ ▪ ﻮTọ: pa je
d ﻮrọ:k, ﻮtọti pa d ﻮ אַži, ﻮka ﻮvün ne sp ﻮlẹ:že ﻮtọti p ﻮrẹ:špan.
DVERI □ d ﻮveri d ﻮveri ž. mn. /pokrov, s katerim se pokrije koš/ ▪ ﻮGọr na ﻮkọš pa ﻮte
ﻮdenejo d ﻮveri pa ﻮte ﻮtọti pe ﻮji:či, ﻮte pa se ﻮpọtli ﻮtọ: stis ﻮkå:vle.
FROŠ □ f ﻮrọ:š -a m /utor, spodnji rob dog pri sodu/ ▪ ﻮTi:sti o ﻮtọr v ﻮdọgi, ﻮgi ﻮpọt ﻮnọt אַ
p ﻮride, se ﻮrečejo f ﻮrọ:ši. [← nem. Frosch ‘del soda’]
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GEMAJ □ ge ﻮmaj -a m /samorodna trta s temnomodrimi grozdi/ [← fr. gamay]
GORICA □ go ﻮrica -e ž /zemljišče, na katerem je posajena vinska trta; vinograd/ ▪
P ﻮrinas p ﻮrå:vimo ﻮvinogradi go ﻮrica in f ﻮså:ka ﻮxiša s ﻮkọro, ﻮlexko ﻮrečemo, f ﻮså:ka ﻮxiša ﻮmå: ﻮv ژאַx
= vrh (1. pomen) • na kol /vinograd z lesenimi koli za oporo vinski trti/ ▪ ﻮZaj p ﻮrẹژt,
ﻮda so še b ﻮle ﻮtọte na ﻮkọl go ﻮrice, se je ﻮvẹ:zalo s s ﻮlamoj. Je ﻮc ẹ:li ﻮkọl ﻮmọga ﻮd  אַžati ﻮt אַ:s ﻮgọr. •

na sohe /vinograd z navpičnimi lesenimi ali betonskimi tramovi za oporo vinski
vrti/ ▪ ﻮTọ: so b ﻮle p ﻮrẹ:t f ﻮse go ﻮrice na ﻮkọl, ﻮzaj ﻮenix š ﻮti:rdeset ﻮlẹ:t na ﻮzaj pa so za ﻮčẹ:li ﻮdẹlati
na ﻮsọxe go ﻮrice, ﻮpאַ:vo li ﻮsẹ:ne, ﻮzaj pa so na bi ﻮtọ:nske ﻮsọxe. • bela /nasad cepljene, žlahtne
vinske trte/ ▪ ﻮJa, p ﻮrinas p ﻮrå:vijo ﻮbẹ:le go ﻮrice ﻮcẹplene, ﻮcẹpleni ﻮt אַ:s je ﻮtọ:.
GRABICA □ g ﻮrabica -e ž /manjši del vinograda/ ▪ G ﻮrabica, ﻮtọ: je pa ﻮen ﻮdẹ:l go ﻮric,
ﻮdẹژl go ﻮric je ﻮbi:la g ﻮrabica. Go ﻮrice so z g ﻮrabic.

HIBRID □ xib ﻮri:t xib ﻮri:da m /samorodna trta, križanka ameriške in evropske trte/ =
samorodnica [← nem. Hybride ← lat. hybrida ‘mešanec’ ← gr. hýbris ‘ošabnost,
predrznost, razuzdanost’]
IGLA □ ﻮi:gla -e ž /podolgovat, tanjši, na enem koncu ošiljen predmet na spodnjem
delu vretena/ ▪ In ﻮtü je ﻮgọr ﻮena ﻮi:gla ﻮnọtri ﻮti:sta in ﻮtọ: se ﻮtak ﻮvisiko ﻮgọr o ﻮbẹsi ﻮvåژga, ﻮkak
ﻮdu:ga je ﻮi:gla, ﻮte pa ﻮpọtli se ﻮtọ: si ﻮdå:vle, si ﻮdå:vle, si ﻮdå:vle.

IZABELA □ ﻮizabela -e ž /samorodna trta z zelo velikimi listi in srednje velikimi
rdeče vijoličastimi grozdi/ [← nem. Isabelentraube; nem. isabell ‘belorumen’]
JAN □ ﻮjå:n -a m /večji del podkopane zemlje/ ▪ ﻮJå:n pa je ﻮen ﻮtọti ﻮdẹ:l, ﻮka se ed ﻮnọ:k
ﻮtü pot ﻮkọpa.
JOKATI □ ﻮjọ:kati ﻮjọ:čen nedov. /iz trsa zelo počasi in v majhnih količinah teči, cediti
se/ ▪ ﻮTe g ﻮda že ﻮsọ:k ﻮvün ﻮteče, ﻮte se je ﻮreklo, ﻮka se ﻮjọ:čejo go ﻮrice.
JURKA □ ﻮju:rka -e ž /samorodna trta s temno modrimi grozdi/ [← angl. York

Madeira]

KAD □ ﻮkat ka ﻮdi: ž /velika, zgoraj širša, odprta lesena posoda, v katero teče mošt/ ▪
ﻮJa, ﻮte pa st ﻮrẹ:tajo, ﻮmọšt pa ﻮte ﻮteče f ﻮkat.
KAMEN □ ﻮkamen ﻮkamna m /utež na spodnjem delu vretena/ ▪ ﻮTü s ﻮpọdi na v ﻮreteni
je pa ﻮkamen al pa ﻮvå:ga, ﻮtọ: je ž ﻮmetno, ﻮka po ﻮmå:ga stis ﻮkå:vati. = vaga
KLINTON □ klin ﻮtọ:n -a m /samorodna trta z majhnimi, temno modrimi grozdi/
KLJUČEK □ k ﻮlü:ček -a m /odrezan del rozge ameriške trte za cepljenje z žlahtno trto/ ▪ Do ﻮti:soč ﻮọsﬠsto de ﻮvẹ:jesetega ﻮlẹta so se f ﻮse go ﻮrice razmnože ﻮvå:le ﻮtak, ﻮka so na ﻮrẹzali
k ﻮlü:čeke, ﻮtọ: se p ﻮrå:vi ﻮrọ:zgo.
KONJIČ □ ko ׳ﻮič ko ׳ﻮi:ča m /po obrezovanju preostali del mladike navadno z devetimi očesi/ ▪ ﻮMọre ﻮbit do de ﻮvẹ:t ﻮọ:k ﻮgọr na ko ׳ﻮi:či, ﻮtan pa š ﻮtiri, na rez ﻮni:ki.
KOP □ ﻮkọ:p ko ﻮpi: ž /globoko rahljanje zemlje v vinogradu/ ▪ No, ﻮte g ﻮda so ob ﻮrẹzali,
ﻮte pa se je za ﻮč ẹ:la ﻮkọ:p. • prva /spomladanska, ki naj bi bila opravljena do jurjevega,
tj. 24. aprila/ ▪ ﻮZaj g ﻮda se je ﻮte ﻮtọta ﻮpאַ:va ﻮkọ:p op ﻮrå:vla, ﻮte pa se je d ﻮrü:ga ﻮkọ:p ﻮkọpala.
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• druga /majniška/ ▪ D ﻮrü:ga ﻮkọ:p se je ﻮkọpala ﻮmajnika ﻮnẹgda, ﻮda je že t ﻮrå:va za ﻮčẹ:la
ﻮråژsti ﻮfẹ:jst v go ﻮricax, ﻮte so še e ﻮnọ:k ko ﻮpali.

KOPATI □ ko ﻮpati ﻮkọplen nedov. /globoko rahljati zemljo/ ▪ ﻮPאַ:vo ﻮlẹto se je za ﻮč ẹ:lo že
z go ﻮricami, se je že ko ﻮpati ﻮmọglo. • za odsluž /s kopanjem nadomestiti dolžno plačilo
za kaj/ ▪ Za ﻮọtsliž, ﻮtọ: je, če je k ﻮmet mu ﻮša o ﻮrå:t, je ﻮọvi ﻮmọga ﻮiti mu za ﻮtọ: ﻮkọpat. • za
peneze /za plačilo v denarju/ ▪ ﻮTe ﻮzaj ﻮeni so ko ﻮpali za ﻮpẹ:neze, eni pa za ﻮọtsliž.
KOŠ □ ﻮkọš -a m /del stiskalnice, v katerega se da drozga/ ▪ G ﻮrọ:zdji v ob ﻮrọ:čix
p ﻮråژvimo p ﻮrinas ﻮkọš.
KOŠEK □ ﻮkọšek -a m /iz vrbičevja spletena luknjičasta priprava na kadi za precejanje mošta/ ▪ ﻮTü pa je, ﻮtü ﻮgọri pa je ci ﻮdilo, ﻮså:mo ne ﻮreče se ci ﻮdilo, ﻮkọšek se ﻮreče ﻮtü
na ﻮkadi.
LES □ ﻮlẹ:s -a m • dvoletni /lanskoletni reznik ali šparon, ki je bližje osnovi/ • rodni

/olesenela enoletna mladika vinske trte, rozga/ • stari /osnova, oleseneli prirast vinske
trte, star najmanj 3 leta ali več/

LUKNJA □ ﻮlü:k ׳a -e ž /manjša vdolbina v dnu preše/ ▪ ﻮTü je ﻮlü:k ׳a ﻮtọ: na ﻮpọdi in
ﻮtọ: ﻮtü ﻮteče.
MARTINŠČAK □ ﻮmartinščak -a m /grozd na stranski mladiki, ki dozori zelo pozno
(ali pa ne dozori) in se pobira po 11. novembru/ ▪ ﻮTọ: se reče p ﻮrinas ﻮmartinščak, ﻮka
ﻮeni ﻮtan ﻮenkrat no ﻮvembra ﻮberejo.

MEJICA □ me ﻮjica -e ž /črta, ki ločuje, razmejuje zemljišča, parcele/ ▪ ﻮTọti ﻮdẹ:l med
d ﻮvẹ:ma g ﻮrabicama pa je ﻮbi:la me ﻮjica.
MLADIKA □ mla ﻮdika -e ž /enoletni poganjek trte/ ▪ ﻮTאַ:s po ﻮžene ﻮveč mla ﻮdi:k in se
pis ﻮti: ﻮså:mo d ﻮvẹ: mla ﻮdiki.
OBREZATI □ ob ﻮrẹ:zati ﻮrẹ:žen dov. /z rezanjem odstraniti dele rastline zaradi redčenja, oblike/ ▪ ﻮPאַ:vo se ﻮzačne že ﻮrẹzati ﻮzaj ﻮtọ:, g ﻮda je ﻮvi:ncencovo so že š ﻮli ﻮeni v go ﻮrice,
ﻮkunec ﻮtọtega ﻮjanuara, in ﻮte ﻮmọreš ﻮpאַ:vi ﻮt אַ:s ob ﻮrẹzati. → rezati
OBRITI □ ob ﻮriti ob ﻮri:jen dov. /z rezanjem odstraniti korenine, ki so pognale iz
očes v zemlji/ ▪ ﻮTe pa g ﻮda je ot ﻮkọpano bi ﻮlọ:, se je kore ׳ﻮẹ: ﻮdọj z ﻮrẹzalo, se ﻮreče, ﻮka se ﻮmọre
ob ﻮriti ﻮt אַ:s. = dol zrezati
OBROČ □ ob ﻮrọ:č -a m /ozka ploščata priprava v obliki kroga, s katero se sestavlja
koš/ ▪ ﻮTọ: pa so ob ﻮrọ:či, ﻮtọ: f ﻮküp z ﻮlọžimo.
PABEREK □ ﻮpaperek -rka m /grozd, ki ostane v vinogradu po trgatvi/ ▪ Če pa po
b ﻮråژtvi še ﻮkaj os ﻮtå:ne v go ﻮrici, ﻮka so pis ﻮti:li be ﻮrå:či, ﻮtọ: pa ﻮrečemo p ﻮrinas ﻮpaperki.
PEHIČ □ pe ﻮjič pe ﻮji:ča m □ /tramič, s katerim se obteži koš/ ▪ Na ﻮkọš se ﻮdenejo d ﻮveri,
na ׳ﻮẹ: pa se z ﻮlọžijo pe ﻮji:či.
PILKA □ ﻮpilka -e ž 1. /lesen zamašek za sode; veha/ ▪ ﻮTọ: pa je ﻮlü:k ׳a za ﻮpilko ﻮtü ﻮgọri,
ﻮpilka se ﻮnọtri ﻮtü ﻮdene. 2 . /odprtina na vrhu soda/ ▪ ﻮJa, ﻮtü pa je ﻮpilka, ﻮtü se g ﻮli:x ﻮnọtri
ne ﻮlẹ:vle ﻮvino. [← domnevno srvnem. pil ‘luknja za čep’; verpillen ‘zamašiti’]
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PIVNICA □ piv ﻮnica -e ž /vinska klet/ ▪ P ﻮrinas so piv ﻮnice, p ﻮrinas ﻮnẹ:so kli ﻮti:.
PLESTO □ p ﻮlẹ:sta -e ž /štiri nizke lesene stranice, ki obdajajo dno preše/ ▪ ﻮTọtemi
ok ﻮvi:ri o ﻮkọ:li ﻮpọda pa se ﻮreče p ﻮlẹ:sta.
PLETVINA □ p ﻮlẹ:tvina -e ž /redčenje trtnih poganjkov; pletev/ ▪ ﻮJa, ﻮpọtli pa se
p ﻮlẹژtvina, ﻮnẹ:, ﻮka se ﻮti:sti, ﻮka f ﻮse s ﻮpọdi ﻮtü ﻮvü po ﻮgå:׳ajo ﻮtaki div ﻮjaki ﻮti:sti, ﻮka so ﻮnẹ: za
d ﻮrü:go ﻮlẹto, ﻮka ﻮnigi ﻮnẹga g ﻮrọ:zdja ﻮgọri, ﻮtọ: se op ﻮlẹ:je.
PLUG □ p ﻮlü:k p ﻮlü:ga m /ploščinska mera, 57,55 a; oral/ ▪ G ﻮda sen še ﻮjas ﻮbi:ja m ﻮlåژjši
pa ﻮtọ:, ﻮte pa so p ﻮlü:gi še bi ﻮli, so ﻮrekli, ﻮka ﻮmå:jo p ﻮlü:k go ﻮric, ﻮsedenin ﻮpẹ:deset ﻮå:rof ﻮnaj bi
b ﻮlọ:.
POD □ ﻮpọt ﻮpọda m /spodnji, osnovni del stiskalnice iz lesenih desk; dno/ ▪ ﻮZaj ﻮun
g ﻮda p ﻮride, po ﻮtọtix š ﻮtẹ:gax g ﻮrẹ: ﻮgọr pa f ﻮsi:ple g ﻮrọ:zdje ﻮtü ﻮnọt  אַna ﻮpọt.
PODVAL □ ﻮpọdval -a m /nosilni tram preše/ ▪ ﻮTọ: pa so, ﻮtọ: pa so ﻮpọdvali, ﻮtọ: pa še so
po ﻮsẹ:bej de ﻮbẹ:li t ﻮrå:mi, na ﻮč ẹ:n je ﻮcẹ:la ﻮtọta ﻮrẹ:č ﻮgọr.
PODVEZ □ ﻮpọdves ﻮpọdveza m /nosilni tram dna preše/ ▪ ﻮPọdves, ﻮtọ: so ﻮtọti t ﻮrå:mi,
na ﻮkẹ:rix je ﻮgọri ﻮpọt.
POLOVNJAK □ polov ׳ﻮå:k -a m /sod, ki drži 300 litrov/ ▪ P ﻮrinas se je ﻮreklo polov ׳ﻮåژk,
ﻮtọ: je t ﻮri:sto ﻮli:trof.
PRAKOL □ p ﻮrakol -a m /manjši kol, na katerega se po obrezovanju priveže šparon
(konjič)/ ▪ ﻮTü pa se je na ﻮrẹ:da p ﻮrakol, ﻮen ﻮtaki ﻮkọlec ﻮmå:li, in ﻮtọti ko ﻮjič se je ﻮtak ﻮdọj
z ﻮvẹژza ﻮtak ﻮcọj ﻮtü.
PRESLICE □ p ﻮrẹ:sce -p ﻮrẹ:sc ž. mn. /del stiskalnice iz navadno dveh pokončnih
tramov, med katera se namesti vzvod/ • sprednje / sprednji del stiskalnice iz dveh
pokončnih tramov, med katera se namesti vzvod/ ▪ ﻮTọ: so p ﻮrẹ:dne pa ﻮzå:dne p ﻮrẹ:sce.
• zadnje /zadnji del stiskalnice iz dveh pokončnih tramov, med katera se namesti
vzvod/ ▪ ﻮTọ: so p ﻮrẹ:dne pa ﻮzå:dne p ﻮrẹ:sce.
PREŠA □ p ﻮreša -e ž 1. /stiskalnica/ ▪ ﻮUn ﻮmå: še ﻮtako p ﻮrešo, ﻮka še na ׳ﻮọ:j p ﻮrẹ:šajo. 2 .
/prostor, v katerem se stiska grozdje/ ▪ Če pa je ﻮdaleč p ﻮreša, ﻮte pa ﻮpelajo ﻮti:sto ﻮtan na
p ﻮrešo. [← stvnem. p(f)ressa]
PREŠPAN □ p ﻮrẹ:špen -a tudi p ﻮrẹ:špaj -a m /močen tram kot vzvod na vrhu stiskalnice/ ▪ P ﻮrẹ:špen zdi ﻮgå:vle pa s ﻮpü:šča v ﻮreteno. [← nem. Presse]
PRIKLETJAK □ prik ﻮlẹ:čjak -a m /z vrati zaprt manjši prostor s stopnicami pred
vhodom v klet; polkletni prostor/ ▪ Prik ﻮlẹ:čjak, ﻮtọ: pa je pret klit ﻮjọ:j ﻮen ﻮmå:li p ﻮrọstor,
ﻮtak ﻮka so f k ﻮlẹ:t d ﻮvọ:jne d ﻮveri.

PUČEL □ ﻮpüčel pi ﻮčela m /sod/ ▪ ﻮPüčeli pa so f piv ﻮnicax. [← srvnem. pütsche ‘po-

soda, sod za slanico’]

PUČELEK □ pi ﻮčelek -a m /sod, ki drži do 150 litrov/ ▪ ﻮỌ vi pa so pi ﻮčeleki, ﻮka je ﻮmẹژnšo
ot št ׳ﻮ אַå:ka.
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RED □ ﻮrẹ:t re ﻮdi: ž /vrsta v vinogradu/ ▪ ﻮTאַ:si so b ﻮli ﻮtü ﻮnọter, ﻮnẹ:, ﻮtü pa so b ﻮle re ﻮdi:,
ﻮnẹ:, ﻮtọ:.
REZATI □ ﻮrẹzati ﻮrẹ:žen nedov. /z ostrim predmetom odstranjevati poganjke vinske
trte/ ▪ ﻮPọtli pa se ﻮzačne ﻮrẹzati na ﻮvå:dno po s ﻮvẹč ﬠci, ﻮte že s ﻮnẹ:k ﻮdọj mo ﻮgọ:če pa ﻮtak. →

obrezati

REZNIK □ riz ﻮni:k -a m /po obrezovanju preostali del mladike s štirimi očesi/ ▪
Na ﻮvåژdno se je ﻮpü:stilo ﻮgọr, ﻮda so b ﻮle na ﻮkọl go ﻮrice, se je ﻮpüstilo ﻮeno š ﻮtiri rez ﻮni:ke, š ﻮti:ri
rez ﻮnike pa ﻮen ko ׳ﻮič. Na rez ﻮniki se ﻮtak po š ﻮtiri ﻮọ:ke ﻮpü:šča.
RIGELJ □ ﻮrigel -a m /prečnik med tramovoma preslic/ ▪ ﻮTọ: je ﻮrigel, ﻮtü, ﻮtọti ﻮlẹ:s, na
ﻮkẹ:ren ﻮtọ: vi ﻮsi, ﻮtọ: se ﻮvün ﻮzeme. [← nem Rigel ‘zapah’]
RIGOLATI □ re ﻮgu:liti -in nedov. /rahljati zemljo z (zelo) globokim prekopavanjem/ ▪
ﻮTọ: so po ﻮzi:mi ﻮdẹlali, ﻮtẹ, g ﻮda je ﻮbi:ja ﻮcajt se je re ﻮgu:lilo v go ﻮricax. [← nem. rigolen] • peš
/ročno rahljati zemljo z (zelo) globokim prekopavanjem/ ▪ In pret s ﻮvọjimi t ﻮriژdesetimi
ﻮlẹ:ti še, ﻮka še ﻮjas sen ﻮbi:ja ﻮti:stikrat, ﻮti:stikrat so ﻮpẹ:š re ﻮgu:lili.
ROZGA □ ﻮrọ:zga -e ž /olesenela mladika trte/ ▪  ﻮTọ: pa so ﻮrọ:zge, ﻮtọ:, ﻮtẹ: ﻮtẹ:nke
ﻮvẹژjice.
ROŽJE □ ﻮrọ:žje -a s /deli rozg, odrezani pri obrezovanju/ ▪ ﻮZaj ﻮrọ:žje pa se ﻮdẹvle na
ﻮküpe, ﻮtọmi ﻮreče se ﻮpọtli ﻮrọ:žje, s ﻮtebla ot ﻮt אַ:sa, ﻮka od ﻮrẹ:žemo k ﻮraj, ﻮti:sto pa je ﻮrọ:žje.
SADITI □ sa ﻮditi sa ﻮdi:n nedov. /dajati trtne sadike v zemljo, kjer bodo rastle/ ▪ ﻮPọtli
se je ﻮzemla ﻮmalo pre ﻮm אַ:znila in ﻮtẹ so že na spom ﻮlå:t ﻮlexko sa ﻮdi:li. • peš /ročno dajati
trtne sadike v zemljo, kjer bodo rastle/ ▪ ﻮPẹ:š se je ﻮtọ: sa ﻮdi:lo, ﻮpẹ:š, pa še ﻮzaj se, pa še
ﻮzaj je ﻮtọ: ﻮtü:di, saj ﻮnẹ: še f ﻮse st ﻮrọ:jno. • strojno / s pomočjo mehanične priprave, stroja
dajati trtne sadike v zemljo, kjer bodo rastle/ ▪ G ﻮnes se še ﻮrå:vno ﻮtak ﻮdẹla, ﻮeni pa
st ﻮrọژjno sa ﻮdijo.
SAMORODNICA □ ﻮsamorodnica -e ž /samorodna trta, križanka ameriške in evropske trte/ ▪ Z v ﻮlå:čencami se ob ﻮnå:vla ﻮså:mo ﻮsamorodnica, ne ﻮọvi ﻮbẹ:li ﻮt אַ:s. = hibrid
SEP □ ﻮsep -a m /zgornji, nasuti rob vinograda/ ▪ ﻮTakšna je ﻮbi:la ﻮena g ﻮrabica, ﻮte pa
ﻮgọr, ﻮte pa ﻮba ﻮsep ﻮtakšni ﻮgọr, ﻮnẹ:, ﻮte pa z ﻮnọvi g ﻮrabica.
SLEME □ s ﻮlẹmen -a m /močen tram kot vzvod na vrhu stiskalnice/ ▪ ﻮTọ: je s ﻮlẹmen
ﻮtü ﻮgọri.
SORTA □ ﻮsọ:rta -e ž /vrsta vinske trte, grozdja/ ▪ ﻮTọ: so pa ﻮzaj f ﻮse ﻮsọ:rte ﻮtake: ge ﻮmaj,
ﻮizabela, ﻮju:rka, klin ﻮtọ:n. Pes ﻮja:nar, ﻮtọ: je ﻮbi:la ﻮena ﻮsọ:rta d ﻮrọbnega ﻮč אַ:nega g ﻮrọ:zdja. [←

rom. sorta ‘vrsta, sorta’] • žlahtna /vrsta vinske trte, ki ima s križanjem, namernim
izborom izboljšano lastnost/ ▪ Do ﻮti:soč ﻮọsﬠsto de ﻮvẹ:jestega ﻮlẹta so se g ﻮli:x ﻮtak go ﻮrice
go ﻮjile, ﻮtọte ﻮsọ:rte ž ﻮlaxne g ﻮli:x ﻮtå:k so s po ﻮtek ׳enci.

STAVITI □ s ﻮtaviti s ﻮtå:vin dov. /postavljati/ • kolje /količiti; postavljati, zasajati
kole v zemljo za oporo vinski trti/ ▪ ﻮPאַ:vo se je ﻮmọglo, ﻮpאַ:vo se ﻮmọre ﻮkọlje s ﻮtå:viti v
go ﻮricax. → zabiti noter
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ŠMARNICA □ š ﻮmarnica -e ž /samorodna trta z velikimi listi in zlato rumenimi

grozdi z zelo gostimi jagodami/ [← izpeljano iz šmaren ← šmarijin ← *š(ent) Marijin ‘od sv. Marije’]
ŠTIH □ š ﻮtix -a m /lopata z ravnim listom za rezanje in obračanje zemlje/ ▪ Š ﻮtix je
ﻮtaka lo ﻮpata, ﻮka je ﻮrå:vna, ﻮka z no ﻮgọ:j si še po ﻮmå:gaš. [← nem. Stich]
TRS □ ﻮt אַ:s -a m 1. /posamezna rastlina vinske trte/ ▪ ﻮTאַ:se smo po ﻮsadili v g ﻮrabice ﻮnọtri,
v g ﻮrabicax so b ﻮli ﻮt אַ:si. 2. /kulturna rastlina, ki se goji zaradi grozdja, vina; trta/ ▪ ﻮJa,
ﻮtọ: pa se je ﻮpọtli ﻮdẹlalo, ﻮtọ: pa se ﻮdẹlalo na spom ﻮlå:t, na ﻮvå:dno ﻮtak do ﻮmaja se je sa ﻮdiژlo
ﻮt אַ:si. [← rom. ‘palica, kocen’, ‘steblo, pecelj’] • beli /žlahtna, cepljena trta/ • divji
/samorasla, necepljena trta/ = divjak
VAGA □ ﻮvå:ga -e ž /utež na spodnjem delu vretena/ ▪ ﻮTọ: je ﻮvå:ga in ﻮtọ: se o ﻮbẹsi, ﻮtak
ﻮka se ﻮtọ: stis ﻮkå:vle. [← srvnem. wäge] = kamen
VAJNCAR □ ﻮvajncar -a m /najemnik vinograda; viničar/ ▪ ﻮMi: ﻮnẹ:smo ﻮmẹli ﻮnigdar
ﻮvajncarof. [← srvnem. winzer]
VAJNCARIJA □ vajnca ﻮri:ja -e ž /hiša z manjšim zemljiščem, v kateri stanuje viničar;
viničarija/ ▪ ﻮTọ: je še p ﻮrå:va vajnca ﻮri:ja. = vrh (2. pomen)
VAJŽA □ ﻮvajža -e ž /kosi vrhnje plasti zemlje (navadno s travo), ki se poravnajo ob
prvi kopi/ ▪ ﻮZaj če ﻮdọsti, za ﻮdọsti b ﻮlọ: ko ﻮpå:čof, so z ﻮmọtikami ﻮtọte ﻮvajže porav ﻮnå:li. ﻮTọmi
se ﻮreklo g ﻮli:xati go ﻮrico. [← srvnem. wase ‘s travo porasla plast zemlje, trata’]
VIRT □ ﻮvirt -a m /gospodar, lastnik vinograda/ ▪ ﻮVirt si je ﻮmọga že v ﻮzi:mi p אַp ﻮrafti
ﻮkọlje. [← nem. Wirt]
VOLK □ ﻮvu:k -a m /spodnja, nerodvitna plast zemlje brez humosa/ ▪ ﻮM  אַtva ﻮzemla
ﻮmå: p ﻮrinas po ﻮsẹ:bno i ﻮmẹ:, ﻮvu:k.
VRETENO □ v ﻮreteno -a s /palici podoben vrtljiv del stiskalnice z navoji za premikanje trama na vrhu stiskalnice/ ▪ P ﻮrẹ:špen zdi ﻮgå:vle pa s ﻮpü:šča v ﻮreteno.
VRH □ ﻮv אַ:x -a m 1. /zemljišče, na katerem je posajena vinska trta; vinograd/ ▪
Go ﻮrican ﻮcẹ:lin se ﻮreče ﻮv אַ:x. = gorica 2. /hiša z manjšim zemljiščem, v kateri stanuje
viničar; viničarija/ ▪ ﻮTọ: je s ﻮtå:ra ﻮxiša, ﻮtọ: so f ﻮse ﻮbi:fše vajnca ﻮri:je al pa ﻮv אַ:xi. ﻮTọtin ﻮxišan
se g ﻮli:x ﻮreče ﻮv אַ:x. = vajncarija 3. /gričevnata pokrajina z vinogradi/ ▪ ﻮTọtin ﻮcẹژlin
k ﻮrajon, ﻮgẹ so ﻮmẹli ﻮgọri go ﻮrice, ﻮtan pa se je ﻮreklo ﻮv אַ:xi.
vršič □ v ﻮ אַšič v ﻮ אַšiča m /zgornji del trtne mladike, kjer ta raste v višino/ ▪ ﻮTọ: se je
še ﻮte ﻮti:sto, ﻮka je ﻮgọri bi ﻮlọ:, ﻮka se ﻮnẹ: ﻮdọj o ﻮbẹsilo, se je ﻮti:sto še ﻮgọri z ﻮvẹ:zalo, ﻮka je ﻮlẹژpi
ﻮt אַ:s ﻮbi:ja, v ﻮ אַšiči, ﻮtọ: pa so v ﻮ אַšiči.
ZABITI □ za ﻮbiti za ﻮbi:jen dov. • noter /z udarci narediti, da kaj s koničastim delom pride v kaj in tam ostane/ ▪ S f ﻮlọ:sarkami so ﻮnọtri za ﻮbi:li ﻮtü ﻮti:sti ﻮkọl. → kolje

staviti

ZALITI □ za ﻮli:ti -lijen dov. • gorice /proslaviti konec sajenja s pitjem/ ▪ Po sa ﻮjẹ:׳i se
je na ﻮvå:dno na ﻮrẹ:dla ﻮena ﻮtaka vese ﻮlica v go ﻮricax, se je ﻮreklo, da se ﻮmọrejo go ﻮrice za ﻮli:ti.
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ZREZATI □ z ﻮrẹzati z ﻮrẹ:žen dov. • dol /z rezanjem odstarniti korenine, ki so pognale
iz očes v zemlji/ ▪ ﻮTe pa g ﻮda je ot ﻮkọpano bi ﻮlọ:, se je kore ׳ﻮẹ: ﻮdọj z ﻮrẹzalo, se ﻮreče, ﻮka se
ﻮmọre ob ﻮriti ﻮt אַ:s. = obriti
ŽMEK □ ž ﻮmek ž ﻮmeka m /lesena matica, pretaknjena skozi luknjo v tramu na vrhu
stiskalnice/ ▪ ﻮTọ: je ž ﻮmek, ﻮtọti ž ﻮmek se pa ﻮsü:če o ﻮkọ:li v ﻮretena. [← nem. nar. schneck

= Schnecke]

Prevzete besede in njihov izvor4
Med prevzetimi besedami je ena praslovanska ali slovanska izposojenka romanskega izvora: vino. Nekaj besed je bilo prevzetih iz srednjevisokonemškega
jezika: kramp, lanec, lojtra, pintar, vajncar, žmah, največ pa je mlajših izposojenk, npr.: cuhta, froš, dihtati, glihati, korpflaša, masentregar, rigelj, rigolati, štih,
štingelj, šlavh, tretati, vajnštajn, virt, žmek. Med romanskimi izposojenkami:
blanja, brajda, muškat, sorta, šparon je tudi nekaj v latinščini navadnih grških
izposojenk: oidij, trs. Največ romanizmov, zlasti latinskih in nekaterih v latinščini navadnih grških izposojenk, je bilo sprejetih prek nemščine, nekatere že v
najstarejšem času (stvnem. in srvnem. faza), npr.: preša; gantar, mošt, pučelj, putra, druge pozneje, npr.: ar, liter, lucerna, macelj, peronospora, špaga. V mlajšem
obdobju so se jim pridružile tudi francoske izposojenke: hektar, pino, sovinjon.
Prevzete besede in SSKJ
Nekatere od prevzetih besed so sprejete v knjižni jezik kot stilno nezaznamovane: ar, brajda, burgundec, hektar, izabela, kompost, kramp, lucerna, macelj,
mošt, muškat, parcela, pinot, ploh, ranta ‘debelejši drog’, sorta ‘kulturne rastline
iste vrste, ki se v določenih lastnostih razlikujejo od drugih kulturnih rastlin iste
vrste, zvrst’, škarje, traktor, traminec, trs, pogovorne: cuker, mašina ‘stroj’, preša
‘stiskalnica’, vaga, nižje pogovorne: glihati ‘ravnati, izravnavati’, kišta ‘zaboj’,
lojtra ‘lestev’, nucati ‘potrebovati, rabiti’, špaga ‘vrvica’, štenga ‘stopnica’, narečne:
blanja ‘deska’, joh ‘oral’, pilka ‘lesen zamašek za sode; veha’, tabrh ‘delo na kmetiji, ki ga opravlja najet delavec, plačan na dan; dnina’, žehtar ‘golida’, narečne
vzhodne: gantar ‘lesena podloga za sode v kleti’, preša ‘prostor, v katerem se stiska
grozdje’, puta ‘brenta’, putra ‘lončen vrč z ozkim vratom, zlasti za vodo, vino’ ali
narečne vzhodnoštajerske: žmek ‘lesena matica, pretaknjena skozi luknjo v tramu
na vrhu stiskalnice’; ena beseda ima ekspresivni kvalifikator: penez ‘denar sploh’,
ena časovno-frekvenčnega: lanec ‘zastar. veriga’, štiri besede imajo terminološki
kvalifikator: buldožer ‘teh. stroj s širokim plugom zlasti za odrivanje zemeljskega
materiala’, oidij ‘agr. glivična bolezen, ki se kaže kot sivkasta prevleka na zelenih
4

Tu navedene ugotovitve so rezultat analize vseh 451 iztočnic.
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delih rastline, pepelasta plesen’, peronospora ‘agr. glivična bolezen, ki se kaže v
obliki peg na listih in plodovih vinske trte’, rigolati ‘agr. rahljati zemljo z (zelo)
globokim prekopavanjem, oranjem’, rizling ‘agr. laški rizling: trta z grozdi z drobnimi belimi jagodami, po izvoru iz Francije; kakovostno belo kiselkasto vino iz
grozdja te trte; renski rizling: trta z grozdi s srednje velikimi, rumenkastimi jagodami, po izvoru iz Nemčije; kakovostno belo vino iz grozdja te trte z izrazitim
vonjem’, druge pa živijo samo v narečju: cug, cuhta, dihtati ‘tesniti’, faliti, ‘manjkati’, gemaj, gutedelj, korpflaša, masentregar, pant, pintar, poden, pucati, pučelj,
šlavh, štih, štil, štingelj, tirna, topliter, tretati, vajncar, vajnštajn, virt, žmah.
Sklep
V prleškem vinogradniškem strokovnem besedju se prepletajo slovenska poimenovanja za vinogradniška opravila s prevzetimi, ki so večinoma germanskega
izvora. Nekatere od prevzetih besed so sprejete v knjižni jezik kot stilno nezaznamovane, pogovorne, nižje pogovorne ali narečne, nekatere pa živijo samo v narečju. S popisom obstoječega stanja smo želeli preprečiti, da bi staro vinogradniško
strokovno besedje potonilo v pozabo, in omogočiti primerjavo v slovenskem
narečnem prostoru, kar bi omogočilo določitev arealov posameznih leksemov
in njihovega pomenskega obsega.
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Viticulture Terminology in Ženik and Biserjane,
the Birth Place of Anton Korošec
Abstract
In this paper are presented dialectal viticulture words from Prlekija collected in September
2006 on Ženik and in Biserjane, settlements in the heart of the hills of Slovenske Gorice. In
the collected words, linked to the most important viticulture work: rahljanjem zemlje z globokim
prekopavanjem (rigolanje) (harrowing the land with a deep trench-ploughing), sajenjem (plantation), razmnoževanjem in cepljenjem (propagation and grafting), rezjo (cutting/pruning), pletvijo
(weeding) as well as vezjo vinske trte (tying grape vines), kopanjem (hoeing), količenjem (erecting
poles), škropljenjem (spraying) and trgatvijo (grape gathering) show all the phonetical and morphological characteristics of the Prlekija dialect of the Pannonian dialectal group. This is about
dialectal professional terms, which are the heritage of centuries of tradition, as viticulture in the
hills of Slovenske Gorice has been witnessed here since the time of the Celts. Merit for its further
dissemination and introduction of new types of grape vines must attributed to the Romans, the
Arnulf document from the year 890, which verified the Salzburg estate in the surroundings of
Ptuj, brings the first historical proof that the cultivation of grape vines by old Roman settlers
was taken over also by Slavonic tribes. Over the following centuries viticulture developed well,
but on account of grape phylloxera in the 19th century it was threatened with ruin. However,
planned renovation of the vineyards, which dragged on up to the First World War and was then
continued after the Second World War, enabled viticulture to bloom again.
The collected terms, which are mainly of Slovene origin, though some are also from neighbouring border languages (especially from or through the German language) adopted at different
times in historic linguistic periods, today are only known by the older generation of speakers. By
registering dialectal viticulture terminology we wish to prevent that they vanish into oblivion,
and at the same time render possible a comparison within the Slovene dialectal space.
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Slovenski jezik v skupščini
prve Jugoslavije
Anton Korošec: »… potrebno /je/ potencirati slovensko
narodno zavest in slovensko kulturo, vse zaradi obrambe
proti nevarnosti tujerodnih navalov.«
Marko Jesenšek*

UDK 811.163.6:323(497.1)''1919/1940''

Marko Jesenšek: Slovenski jezik v skupščini prve Jugoslavije – Anton Korošec: »… potrebno /je/ potencirati slovensko narodno zavest in slovensko kulturo, vse zaradi obrambe proti nevarnosti tujerodnih navalov.« Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor

77=42(2006), 2–3, str. 255–267
V razpravi je prikazan položaj slovenskega knjižnega jezika v Kraljevini SHS in Kraljevini
Jugoslaviji – opozorjeno je na navidezno dober družbeni položaj slovenščine v novi skupnosti takoj po prvi svetovni vojni, nato pa na hiter obrat in načrtno izrinjanje slovenskega
jezika iz skupščine, državne uprave in vojske ter vsiljevanjem srbščine kot prevladnega jezika
– jugoslovenstvo je dobilo krila tudi zaradi nespretne drže slovenskih politikov na čelu s
Korošcem, ki so se v beograjski skupščini odpovedali prevajanju v slovenščino.
UDC 811.163.6:323(497.1)''1919/1940''

Marko Jesenšek: The Slovene Language in the National Assembly of the First Yugoslavia – Anton Korošec “ … it is Necessary to Intensify Slovene National Awareness
and Slovene Culture, All for the Sake of Defence Against the Dangers of Foreign Born
Assults”. Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 2–3, pp. 255–

267
In this paper is shown the situation of the Slovene literary language in the Kingdom of the
Serbs, Croats and Slovenes and the Kingdom of Yugoslavia – it points out that the public
status of the Slovene language in the new community immediately after the First World
War was good, then came a fast turn-around and planned ousting of the Slovene language
* Dr. Marko Jesenšek, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,
marko.jesensek@uni-mb.si
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from the national assembly, state administration and the military forces, and the imposing
of the Serbian language as the predominant language – the Slovene language in the South
got it wings also due to the unskilful attitude of the frontline Slovene politicians, including
Korošec, who cancelled all translations into the Slovene language in the Belgrade national
assembly.

Anton Korošec je bil pomemben soustvarjalec slovenske zgodovine v prvi
polovici 20. stoletja. Bil je nesporni zagovornik jugoslovanske kraljevine, v kateri
je prepoznaval za Slovence po prvi svetovni vojni najboljšo kulturno-politično
in jezikovno-zgodovinsko rešitev. Celo več – prepričan je bil, da smo Slovenci v
skupni južnoslovanski kraljevini rešeni večstoletnega neenakopravnega političnega in jezikovnega sobivanja z Nemci. To nedvomno drži, saj bi danes slovenščine kot državnega jezika in enega izmed uradnih jezikov Evropske zveze najbrž
ne bilo več; izgubil bi se v nemškem jezikovnem bazenu na enak način, kot se
izgublja slovenščina v Celovcu. Raziskave namreč kažejo, da je še pred približno
sto leti bilo na Koroškem četrtino slovensko govorečih, danes pa je Slovencev
tam le še 2–3 %, deželno glavno mesto Celovec pa je slovenščino (tudi na tržnici, kjer je nekoč prevladovala slovenska govorica kmetov iz mestnega zaledja) že
skoraj povsem izgubil.1
Koroščeva odločitev za kraljevino Jugoslavijo je bila torej tudi odločitev za
slovenski jezik, ki se mu je v novih okoliščinah po prvi svetovni vojni navidezno
močno izboljšal družbeni položaj, v resnici pa je bila to le kratkotrajna začasna
sprememba, ki ji je sledila (spretna beograjska) srbohrvatizacija, spodbujena tudi
s politično razdvojenostjo in rivalstvom v Sloveniji (liberalni centralizem proti
katoliški avtonomiji glede kulturno političnih in jezikovno zgodovinskih vprašanj), še zlasti pa z idejami novoilirizma in jugoslovenarstva. Prav zato je težko
razumljivo, zakaj je Korošec v Beogradu v temeljih razmajal trdno slovensko
stališče (doma ga je zagovarjal predvsem njegov SLS), izhajajoče iz majniške
deklaracije in zgodovinske želje Slovencev po politični neodvisnosti in državni
samostojnosti, da je »… potrebno potencirati slovensko narodno zavest in slovensko kulturo, vse zaradi obrambe proti nevarnosti tujerodnih navalov«. 12. 3.
1919 se je namreč v prvem državnem parlamentu Kraljevine SHS (v imenu nove
skupne »troedine« države?) presenetljivo in neverjetno odpovedal slovenščini,
tj. pravici, da je kot enakopravni in uradni jezik prisotna v političnem življenju
novonastale kraljevine, predvsem pa pri branju zapisnikov ter nastopanju v parlamentu:
»Križman: Molim g. dr. Lončara, da izvoli pročitati izveštaj na Slovenčkom
dialektu.
Korošec (podpred. Ministrskega sveta): Molim za reč.
Križman: Ima reč g. dr. Korošec.
1

Heinz Dieter Pohl, Slowenisches auf dem Klagenfurter Wochenmarkt (Pflanzen, einige
Mehlspeisen, Schweinefleisch und Geflügel). Jezikovna predanost, Zora 44, Maribor 2006,
423–436.
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Korošec: Kakor čujemo, se čita poročilo verifikacijskega odbora tudi v jeziku, ki ga govori naša mati. Ker pa razumemo vsi jezik, v katerem je poročilo
sestavljeno, predlagam, da se to ne pročita še v slovenskem jeziku in prosim
gospoda predsednika, da blagovoli čitanje po gozspodu d-r. Lončarju ustaviti
(Burno odobravanje).«2
Kako se je lahko politiku Koroščevega kova, ki je načeloval SLS-u, stranki,
ki je v Sloveniji ves čas zagovarjala načelo jezikovne, kulturne in narodne samobitnosti, kaj takega sploh zareklo? Ali se mu je res le zareklo? Če bi bil odgovor
na zastavljeno vprašanje pritrdilen, bi bilo vse res zelo enostavno – neizkušen
(!) politik si je pač privoščil spodrsljaj zaradi (pretiranega) navdušenja nad novo
državo, v kateri bo Slovencem po novem lepo, kot jim v preteklosti še ni bilo;
površnost bi bila političnemu diletantu »odpustljiva«, saj jo je zagrešil z dobrim
namenom, da bi seje pač potekale hitreje in bi Slovencem prinašale še več ugodnosti! Toda teh besed v beograjskem parlamentu ni izrekel nekdo, ki se je s
politiko ukvarjal ljubiteljsko, Korošec ni bil frazer, pač pa strokovnjak, politik
velikega ugleda, nesporno prvi med Slovenci svojega časa. Če bi šlo za politično
nestrokovnost ali površnost prvaka SLS-a, bi si ga doma privoščila Slovenski narod ali Jutro, zanesljivo pa o tem ne bi že naslednji dan poročal strankin časopis
Slovenec: »Dr. Križman je prebral poročilo v srbohrvatkem jeziku. Ko je nato
hotel dr. Lončar brati poročilo tudi v slovenščini, je vstal dr. Korošec in izjavil,
da vsi slovenski poslavci razumejo srbohrvaščino, in je predlagal, naj se branje
prekine. Zbornica je vsled tega priredila dr. Korošcu prisrčne ovacije.«3
Slovenec je dogajanje na seji Narodnega predstavništva slovenskim bralcem
predstavil v skladu s svojimi pravili poročanja, tj. naklonjeno do prvaka SLS-a in
s pomenskim premikom besedne zveze »razumemo vsi jezik« v necitatno dogodbeno prilagojeno zvezo »vsi slovenski poslavci razumejo« – Slovenec je sporočil
svojim bralcem, da Korošec ni govoril le v strankinem imenu, ampak v imenu
vseh slovenskih poslancev, ki so glede jezika enotni, zato so mu namenili »prisrčne ovacije«. To pa je (na videz) pomenilo, da je Korošec v Beogradu predstavnik
vseh Slovencev (liberalnega in katoliškega tabora), da se tako obnaša tudi v
javnih političnih nastopih in je zato lahko zanesljiv partner beograjske politike.
Časopis je tako »opravičil« Koroščevo odstopanje od jezikovne politike, ki jo je
SLS zagovarjal v Sloveniji in ki je bila v nasprotju z liberalnim spogledovanjem z
enotnim jugoslovanskim jezikom v Kraljevini SHS. Kot slovenistu, ki se ukvarja
z zgodovino slovenskega jezika, mi je taka nenačelnost do jezika nerazumljiva in
jo težko zagovarjam. V njej najprej prepoznavam tihega odpadnika od slovenskega jezika, saj povezujem pristajanje na srbohrvaščino kot prevladni jezik v uradovalnem sporazumevanju s t. i. jezikovno nelojalnostjo, ki postavlja slovenščino za
nevrednoto in jo prepušča nenačelnim in koristoljubnim političnim kupčijam,
2
3

Stenografski zapiski začasnega narodnega predsedništva kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Beograd, 12. 3. 1919, 9.
Slovenec, 13. 3. 1919.

258

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2–3/2006

• razprave – studies

predvsem pa zblojeni ideji pojugoslovanjenja. Toda Korošec ni bil politikar! Korošec tudi ni Vraz ali Dežman, da bi se kar tako odpovedal slovenskemu jeziku!
Korošec, končno, nikoli ni pristajal na to, da bi Slovenci v kraljevini zamenjali
svoj jezik za srbohrvaščino! Zakaj je torej leta 1919 zavrnil branje slovenskega
zapisnika v Narodnem predstavništvu v Beogradu?
Anton Korošec je bil predvsem politik – pragmatik in odličen taktik, kot
poudarjajo zgodovinarji in raziskovalci njegovega življenja –, zato se je moral v
politikanskem beograjskem balkanskem okolju zelo previdno in (včasih) tudi
nenačelno obnašati do vprašanja slovenskega jezika, njegovega statusa in usode v
kraljevini Jugoslaviji, zlasti do rabe slovenščine v beograjski skupščini. Zavedal se
je, da so nasprotja med slovenskimi liberalnimi in katoliškimi krogi v Beogradu
»nepomembna«, da pa sta jezikovno vprašanje in nasprotovanje temeljnim načelom kraljevine (tj. centralizmu) v Beogradu temi, ki določata pravila politikantskega taktiziranja. Korošec je takrat že preraščal v politika evropskega formata,
vendar se v beograjskih političnih igrah ni mogel izogniti politikanstvu, če je
želel uveljaviti višja (narodnostna in jezikovna) načela svoje (in tudi strankine)
slovenske politike. Slovenska jezikovna samobitnost je bila doma v Sloveniji samoumevna vrednota, s katero so katoliški politiki napadali ponesrečeno liberalno idejo o tem, da bi se naj slovenščina postopoma asimilirala s srbohrvaščino v
enoten jugoslovanski jezik in da bi tako dobili tudi jugoslovanski narod. Žal je
tudi pri tem šlo za politizacijo jezikovnega vprašanja in kulturni boj4 na Slovenskem, ki se je takrat že napovedoval in se ga je Korošec še kako dobro zavedal. V
Beogradu je bilo zato potrebno razmišljati o jezikovni samobitnosti in slovenski
samostojnosti drugače, bolj prikrito in manj napadalno, predvsem pa tako, da
to ni ogrožalo temeljev nove skupne države. Korošec se je tudi zavedal, da vsi
Slovenci vendar še niso združeni v jugoslovanski državi, saj je še vedno ostajal
nerešen njihov položaj na Primorskem in Koroškem – slovenske nacionalne,
jezikovne in geografske meje se še vedno niso povsem pokrivale, Slovenci pa so
po Koroščevem prepričanju še kako potrebovali pomoč iz Beograda in zato se je
»splačalo« taktizirati, tudi tako, da je prihajal v nasprotje s temeljnimi pogledi
na slovenski jezik v SLS-u: »Anton Korošec je takrat v Beogradu sicer vodil svojo
‘visoko politiko’ v smislu centralizma in z njo skušal pridobiti zavezništvo Srbov
zaradi ogroženosti slovenskih meja. Ta navidezna politika tudi zaradi nasprotnega pritiska znotraj stranke ni trajala dlje kot do rešitve vprašanja meja.«5
Korošec je o vprašanju jezika v jugoslovanski skupnosti prvič na tak način
začel razmišljati na seji ustavno-pravnega odseka Narodnega sveta (17. 9. 1918,
Ljubljana), ko je kot predsednik predlagal, naj se Slovenci zgledujejo po ustavah
Švice, Francije, Anglije in Rusije.6 O položaju slovenskega jezika v Državi SHS
je razmišljal kot o iskanju poti med centralizmom in avtonomijo; ker leta 1919
4
5
6

Ervin Dolenc, Kulturni boj. Slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929. Ljubljana 1996.
Ervin Dolenc, n. d., 115, op. 40.
Jurij Perovšek, Liberalna vprašanja slovenstva. Ljubljana 1996, 46.

Marko Jesenšek, Slovenski jezik v skupščini prve Jugoslavije

259

še ni našel pravega odgovora (sam je bil razpet med željami SLS-a in zahtevami
kraljevine), je previdno preizkušal politične razsežnosti nerešenega jezikovnega
vprašanja v okviru, ki sta ga določala najprej delno uresničena ideja o zedinjeni
Sloveniji (takrat še z različicami v ali izven Avstrije), nato pa navdušenje nad
»našim troimenim ali enotnim jugoslovanskim narodom«. Posledica take združitve in nato političnega taktiziranja v kraljevini je bila tudi Koroščeva izjava
o rabi slovenskega jezika v beograjski skupščini; nanjo sta verjetno vplivali dve
mnenji: (1) Tavčarjeva misel iz 17. oktobra 1918,7 da bo v novi državi prebival en
sam narod, slovenski jezik pa je »samo narečje enega in istega naroda«, ki se mu
lahko tudi odrečemo, da bo jugoslovanstvo zaživelo in (2) zanosno Hribarjevo
navajanje Krekove izjave, da so Srbi, Hrvati in Slovenci »narod istega jezika in
iste krvi« – to se je zgodilo na znameniti ljubljanski proslavi 29. 10. 1918, ko je
Slovenija slavila svojo samostojnost, svojo Narodno vlado, svojo vojsko v Državi SHS. Slovensko jezikovno vprašanje je tako preraslo v slovensko kulturno
vprašanje in na Slovenskem so se pojavili celo posamezniki (Pavel Strmšek), ki
so bili prepričani, da ni prav, ker je slovenščina dobila vodilno vlogo v srednjih
šolah.8 Koroščeva slutnja se je uresničila in začelo se je zaostreno spopadanje med
zagovorniki slovenske jezikovne samobitnosti, postopne jezikovne asimilacije in
takojšnjega jugosloven(ar)stva.
Postopna jezikovna asimilacija je bila t. i. liberalna možnost, ki je predvidevala, da se »bodo jezikovni razločki polagoma sami po sebi izbrisali«, hkrati pa
je širila prepričanje, da slovenščina ni ogrožena in da je odveč strah, »da nam na
svobodi kdo ne odnese vero ali slovenski jezik ali bogvekaj«.9 Pojugoslovanjenje
Slovencev in slovenskega jezika naj bi bilo manj nevarno kot italijanizacija ali
germanizacija, pokazalo pa se je, da je pri tem šlo predvsem za politizacijo jezika: jugoslovanski centralizem bi oslabil slovensko katoliško cerkev in politiko,
liberalci pa bi ponovno postali vodilna politična sila v Sloveniji. Jezik je bil tako
ponovno izkoriščen za politično preizkušanje moči v slovenski politiki:
»Avtonomističnim hotenjem SLS, ki so se dokončno izoblikovala šele ob
ustavni razpravi spomladi 1921, je ustrezala samobitnost slovenske kulture in
jezika. Znotraj pretežno srbohrvaške Jugoslvaije bi avtonomija Slovenije z domnevno vladajočo SLA zagotavljala prednost tudi v versko kulturnem boju. /… /
S centralistično ureditvijo države, v kateri so bili katoliki v manjšini, bi oslabili
v Sloveniji izredno močno katoliško cerkev /… /«10
Vprašanje je tudi, koliko je na Koroščevo zavrnitev slovenščine v Beogradu vplival novoilirizem z Ilešičem11 na čelu in ideja o postopnem sprejemanju
skupnega jugoslovanskega jezika. 23. 11. 1918 je Slovenski narod objavil Izjavo
7
8
9
10
11

Ivan Tavčar, In necessariis unitas! Slovenski narod, 17. 10. 1918.
Ervin Dolenc, n. d., 115.
Jurij Perovšek, n. d., 84.
Ervin Dolenc, n. d., 115.
»Ilešič je izstopil iz slovenstva zlasti duhovno in agitacijsko.« Jože Toporišič, Mali jezik v
večjezikovni državni skupnosti s stališča zgodovine slovenskega knjižnega jezika, Družbenost
slovenskega jezika, Ljubljana 1991, 153.
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duševnih delavcev; podpisalo jo je 44 izobražencev (med njimi Ilešič, Župančič,
Tavčar, Gapari, Smrekar, Jakopič, Kobilica, Kozak), ki so se zavzeli za jugoslovenstvo ter omejevanje samostojnosti znotraj centralistično urejene kraljevine.
Ilešič je to izjavo izpopolnjeval in jo pripeljal v t. i. novoilirski val. Ali je bil
Koroščev nastop v skupščini kakor koli povezan z idejami Frana Ilešiča? Bila sta
prleška rojaka, a glede na to, da je bil Ilešič liberalno usmerjen intelektualec, se
taka povezava ne zdi mogoča – toda: tako je razmišljal tudi urednik Slovenca,
Izidor Cankar, ki je leta 1918 nekaj časa dajal prednost takim objavam v slovenskem katoliškem časopisu (»popolno /jezikovno/ zedinjenje«), zato so take na
videz nenaravne povezave pri Korošcu vendarle mogoče. Njegovo »zanikanje«
slovenščine leta 1919 tako dobiva realno povezavo z Ilešičevo idejo o enotnem
jugoslovanskem jeziku – Koroščeva misel, da »vsi razumemo srbohrvaški jezik«,
je bila zelena luč za jezikovno enotnost (tj. srbohrvatizacijo, ki naj bi se oblikoval postopoma »brez nasilja in brez škode«) v beograjskem parlamentu, ki jo je
zagovarjal tudi novoilirec Ilešič.
Velik udarec za slovenščino v Kraljevini SHS po Koroščevem nastopu pa je
bila tudi odločitev, sprejeta 17. 5. 1921 v ustavni skupščini, da je »uradni jezik
Kraljevine /je/ srbsko-hrvaško-slovenski« – tako je bilo nato zapisano v 3. člen
Ustave Kraljevine SHS, kljub temu da so si številni slovenski politiki prizadevali
ohraniti prvotno predlagano dikcijo iz osnutka 3. člena ustave, da je uradni jezik v kraljevini sicer srbohrvaščina, vendar »v slovenskih krajih velja kot uradni
jezik kraljevine tudi slovenski dialekt«. Nič ni pomagalo, da sta slovenska poslanca Brandner in Deržič dokazovala, da imamo Slovenci »poseben književni
jezik« in da je pot do enotnega jugoslovanskega jezika še dolga, predvsem pa
občutljiva zaradi položaja Korošcev in Primorcev.12 Spet se je pokazalo, da gre
pri jezikovnem vprašanju za kupčkanje in politikanstvo med liberalnimi in klerikalnimi slovenskimi poslanci v Beogradu. Nič ni pomagalo, da so slovenski
politikarji 24. 11. 1918 na političnem shodu v Sloveniji sklenili, da mora biti
v novi državi slovenski jezik popolnoma enakopraven srbohrvaškemu in da je
bila slovenščina kot uradni jezik priznana že v Državi SHS – poslanec Vošnjak
je mirno uveljavljal in, žal, tudi dosegel, en uradni »jugoslovanski« jezik – tj.
»srbsko-hrvaško-slovenski«: »/… / tako je v skladu s svojim doslednim unitarističnim narodno-jezikovnim prepričanjem B. Vošnjak, in ne kak neslovenski
centralistično in unitaristično usmerjeni politik, dosegal, da je iz predlaganega
ustavnega besedila izginilo edino določilo, ki je do neke mere še priznavalo slovenski jezikovno posebnost. To je bilo gotovo zelo ekstremno dejanje, saj česa
takega ni zahtevala nobena druga slovenska unitaristična stranka v ustavodajni
skupščini Kraljevine SHS.«13
S tem je bila pravzaprav uzakonjena želja nekaterih slovenskih liberalnih
politikov, da bo državni jezik Kraljevine SHS postala »jugoslovanščina« – žal
pa so se take samomorilske jezikovne zahteve slovenskih liberalcev spogledo12
13
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vale tudi s Koroščevo premalo premišljeno izjavo o ukinitvi slovenskega jezika
v skupščini leta 1919. Goršič14 je tako jugoslovenarstvo, tj. mirno in postopno
sprejemanje srbohrvaščine, posrečeno imenoval evolucijonarščina – seveda jo
je zvrnil:
»Jezik in pravo, poleg nju pa vse, kar tvori narodov značaj so stvari, ki so
pokorne le večnemu zakonu postoja in razvoja. /… / smo šolobarde, ako po vrazovsko gušimo zakon postoja in razvoja. Postoju in razvoju, ki bo, je graniten
temelj naša pisna slovenščina.« »Evolucijonarščina je prav nepotrebna bolezen!«
»Ali ne verjamete, da bi nam bili že pred sto leti dali veliko k. k. Universitat in
Laibach, ako bi se nadejali, da nas s tem kar ponemčijo? Toda niso nam je dali,
vedoč, da gre narodov razvoj svojo naravno pot, in da bi nemška univerzaprej
ali slej pripala narodu, ki bi postal od nje jak, kakor še nikoli ni bil. Učimo se iz
tega, da bi bila evolucijonarščina, započeta od upper ten thusend dandanes ravno
takšno brezplodno početje, kakor je bila v prejšnjem stoletju zabloda ilirščina.«
Tudi Rostoharjevo prepričevanje iz leta 1924, da »ustava izhaja iz fikcije enega
jezika, ki pa ga ni!« ni moglo preprečiti dejstva, da so bile v Kraljevini SHS s 3.
členom ustave vzpostavljeni pravno-formalni pogoji za t. i. jugoslovanski jezik,
v katerem veliko Slovencev sprva ni prepoznavalo enakih razsežnosti jezikovne
ogroženosti kot pri italijanščini v času fašizma ali germanizaciji od 19. stoletja naprej. To je pomenilo tudi resnični konec komaj pridobljenih jezikovnih
pravic (zapisniki v slovenščini, prevajanje v skupščini) in ponovno odrinjanje
slovenščine na jezikovno obrobje ter vzpostavljanje jezikovnega položaja, primerljivega s tistim v Avstro-Ogrski: nemščino kot prevladni jezik v Avstro-Ogrski
je zamenjala srbščina; slovenščina je bila ponovno jezik brez posebnih pravic in
ugodnosti, ki bi omogočale uporabnikom poseben, boljši položaj. To se je še
posebno boleče kazalo v vojski, kjer je »Kraljevina SHS od 1. decembra 1918 /je/
slovensko jezikoslovno suverenost (samosvojost) hitro okrnila, in sicer najprej v
funkcijski vlogi slovenščine v vojski (izgubljene Maistrove pridobitve in še prej
delne v okviru avstro-ogrske vojske)«,15 nato pa tudi v skupščini in beograjski
državni upravi, povrhu vsega pa se je pojavilo še t. i. notranje odpadništvo, ki
je celo med Slovenci sledilo ideji o »troedini« državi, jeziku, kulturi in narodu
– novoilirizmu, ki ga je tako goreče zagovarjal Koroščev sodobnik Fran Ilešič,
je po prvi svetovni sledilo jugoslovenarstvo, ki je povzročilo veliko nesoglasij in
jezikovnih težav med Slovenci. V slovenščini se je s tem začelo novo obdobje
prevzemanja iz srbohrvaškega jezika, tj. novega državnega jezika, katerega nosilci
so bili politično in gospodarsko ponovno močnejši od Slovencev.16 Kmalu je
postala jezikovna situacija v Sloveniji povsem enaka kot v času nemške prevlade:
slovenščina se je znašla v neenakopravnem položaju, v skrajnih mejah se je to
14
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France Goršič, Naš znanstveni jezik, Slovenski narod, 5. 5. 1920. Citiram po Jurij Perovšek,
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ponovno kazalo v preziranju jezika, ki so ga tokrat namesto Nemcev uveljavljali
Srbi in Hrvati – preziranje se je kazalo predvsem v tem, da se slovenščine načeloma niso učili ali pa je celo niso hoteli rabiti, čeprav so jo znali. Ob tem se je
pokazala še stara slovenska bolečina, notranje odpadništvo, ki se je na jezikovni
ravni pokazalo pri hrvatarjih (nova zamenjava za nemčurje). Srbohrvaški govorci
so prevzeli jezikovni položaj, ki so ga pred tem v Avstro-Ogrski imeli Nemci ali
Madžari – ni se jim zdelo potrebno učiti se slovenščine in je uporabljati v novo
naseljenem slovenskem govornem okolju. Začel se je proces, ki smo ga v Sloveniji spremljali celo 20. stoletje, tj. da je srbohrvaščina sprva sicer neopazno, pa
vendar, postajala prednostni jezik tudi na slovenskem narodnostnem ozemlju.
Vse to je ponovno izpostavilo vprašanje o slovenski narodni (ne)doraslosti, ki se
je med obema vojnama stopnjevala v jugoslovenarstvo, tj. ideologijo o jugoslovanstvu kot narodnosti, ki naj izpodriva srbstvo, hrvatsvo, slovenstvo …, s tem
v zvezi pa zavestno zanemarjanje vseh atributov pravih narodnostnih skupin, pri
slovenstvu zlasti jezika in seveda tudi vsega drugega, kar je mogoče zamenjati z
jugoslovanskim;17 prišlo je do enačbe jugoslovansko = srbohrvaško. Koroščeva
vloga pri tem še ni dovolj natančno raziskana oz. razjasnjena in tu, pri vprašanju
jugoslovenarstva in družbenega statusa slovenskega jezika med obema vojnama,
ostaja odprtih kar nekaj vprašanj.18
Odločitev za jugoslovenarstvo je imela dolgoročne posledice, ki so preživele prvo Jugoslavijo in so se v vsej zblojenosti ponovno pojavile v federativni
Jugoslaviji, ko je ustava v sedemdesetih letih oživele idejo o jugoslovanskem
narodu (jugoslovansko državljanstvo), z usmerjenim šolstvom in skupnimi jedri
ter jezikom v vojski že tretjič po pomladi narodov izenačila slovensko jezikovno
vprašanje s političnim. Izkazalo se je, tako kot v preteklosti, da se tako »igranje
z jezikom in jezikovno politiko« obstoječim političnim elitam ne izplača in da
so posledice predvidljive – veliki premiki v jezikovni politiki so povzročili tudi
spremembe v slovenskem političnem prostoru:
»Po drugi strani se je v tem boju izoblikoval občutek za knjižno slovenščino
kot narodnozdruževalni in narodnoreprezentativni simbol; identifikacija z njo
(in s slovensko kulturo sploh) naj bi vsaj deloma ublažila zavrtost pri uresničevanju bolj tlečih kot plamenečih slovenskih državotvornih idej.«19
Ostaja pa spoznanje, da mora: »/s/krb za slovenski jezik /mora/ zato ostati
prva naloga kulturne politike.«20
Koroščeva zavrnitev slovenskega jezika v Beogradu je povzročila, da je bila
slovenščina skoraj povsem izrinjena iz beograjskega parlamenta (Stjepan Radić je
13. 6. 1928 vzkliknil med Pucljevim navdušenjem, da se ponovno piše slovenski
17
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zapisnik: »Nakon 10 godina!«), kjer jo je nadomestil večinski srbohrvaški jezik,
za slovenščino pa je bilo bolj malo zanimanja. Zapisniki Narodnega predstavništva in Ustavotvorne skupščine ter njunih odborov so bili pisani večinoma v
srbohrvaščini, izmenjaje v cirilici in latinici, pa tudi slovenskih nastopov ni bilo
veliko (v stenografskih beležkah so zapisani celo v cirilici!), dokler ni leta 1928
te pravice za Slovence ponovno uveljavil poslanec Ivan Pucelj. Dosegel je, da se
je vsak četrti zapisnik v skupščini ponovno zapisoval v slovenščini. Seveda pa ni
imel lahke naloge, saj so mu nasprotovali celo Slovenci iz nasprotnega političnega
tabora, češ da mu gre le za demagogijo.21 Kakor koli že, ali je šlo samo za politično nastopaštvo opozicijskega slovenskega poslanca ali za zavestno jezikovno
politiko, dejstvo je, da je bil od Korošca zavrnjeni slovenščini po skoraj desetih
letih v beograjski skupščini ponovno povrnjen ugled. In bolj ko razmišljam o
obeh dogodkih, ki sta pomembno zaznamovala slovensko jezikovno politiko
med letoma 1919 in 1928, bolj se mi zdi, da je šlo pri klerikalcu Korošcu in liberalcu Puclju za načrtno politično odločitev, za taktiko dveh politikov – Korošec
je tudi s pomočjo jezikovnega vprašanja iskal pot do srbske politikantske elite in
si tako ustvarjal dobra izhodišča za uveljavljanje slovenskih (katoliških) političnih interesov (njegove odpovedi slovenščini torej ne smemo jemati dobesedno),
Pucelj pa si je z zavzemanjem za slovenščino nabiral politično prednost predvsem
do slovenskih klerikalcev, ki so bili takrat na oblasti oz. v vladi (njegova skrb za
slovenščino je bila torej le del politične taktike v boju za oblast med slovenskimi
liberalci in klerikalci): »V beograjski skupščini je vlogo glavnega izzivalca poslancev SLS v imenu KDK prevzel Pucelj.«22 Razlika med Korošcem in Pucljem pa
je tudi glede izrabljanja jezikovnega vprašanja v politične namene ostala velika:
Korošec si je tudi s taktiziranjem pri jezikovnem vprašanju zagotovil dolgoročno
pozitivne politične točke, ki jih je spretno izkoriščal za uresničevanje slovenskih
idej v Beogradu, Pucelj pa je ostajal na ravni populizma in politikanstva in načeloma pozitivnih idej o enakopravnosti slovenskega jezika ni zmogel povezati
v politiko, od katere bi Slovenci v Beogradu (ali predvsem liberalci) imeli korist;
zdi se, da je s svojimi izzivalnimi nastopi v parlamentu celo nalival olje na ogenj
dogodkov, ki so nekaj dni po njegovi »uveljavitvi slovenščine« v parlamentu
povzročili streljanje in posredno tudi največji Koroščev uspeh – 27. julija 1928
je postal predsednik vlade.
Pucljevo »taktiziranje« s slovenskim jezikom v beograjskem parlamentu je
trajalo neprimerno dlje kot Koroščeva zavrnitev leta 1919. Zanimivo je, da so
sodobniki Korošcu ploskali (»Burno odobravanje« vseh prisotnih), Puclju pa so
očitali spodbujanje k škodljivim političnim dejanjem in predvsem provokacijo
(»Burno odobravanje in ploskanje na strani opozicije«) – tudi to kaže na razliko
med velikim političnim taktikom in taktiziranjem politikantov. Kljub temu
pa je zanimivo spremljati, kako si je Pucelj leta 1928 prizadeval rehabilitirati
21
22

Jurij Perovšek, nav. d., 228.
Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini, Ljubljana 2002, 145.
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slovenščino v Narodni skupščini Kraljevine SHS. Zahteval je, naj bo vsak četrti
zapisnik sej pisan v slovenščini:
»Ko sem v soboto, dne 9. rožnika tega leta, govoril k zapisniku in gotovo
obžaloval, da se v našem skupnem domu, reprezentaciji naroda, nas Slovence
tako prezira in briska in da se nam ne da absolutno nikakršne ravnopravnosti,
omenil sem svoj svoječasni predlog skupščinske rezolucije, v kateri sem v svojem
maternem jeziku razložil in utemeljeval svoj nujni predlog in zahteval, da se ta
ravnopravnost našega jezika s srbohrvatskim manifestira tudi na zunaj s tem, da
bo vsaj vsaki četrti zapisnik skupštinskih sej sestavljen v slovenskem jeziku.«23
Motila ga je jezikovna nemarnost pri branju slovenskega zapisnika, ki je slovenščino popačila do neprepoznavnosti in iz nje naredila »spakedrijo in mešanico«: »/… / in sicer na ta način, da je skušal iz početka čitati zapisnik v slovenskem
jeziku, seveda s tako slabim uspehom, da je iz slovenščine nastala neke vrste
spakedrija in mešanica, ki bi se ne mogla imenovati niti slovenščina niti hrvaščina. Gospodje narodni poslanci, pred vsemi protestiram najodločnejše proti
omaleževanju našega lepega slovenskega jezika.«24
Nekaj nastavkov za »jezikovno politiko«, in ne samo populizem v izjavah
politikanta, je čutiti v sklicevanju na enakopravnost slovenskega jezika v javni
rabi in v ovrednotenju političnih ter jezikovnih razmer po blejskem sestanku, ki
bi moral zagotoviti trdno pravno podlago za rabo slovenskega jezika v beograjskem parlamentu (sodelovanje 133 poslancev, preverjanje normativnosti jezika
v slovenskih zapisnikih, politika zaposlovanja in /jezikovno/ šolanje ljudi, ki v
parlamentu pišejo slovenske zapisnike):
»Zahtevam torej, da se vsak četrti zapisnik skupščinskih sej sestavi v slovenskem jeziku, in če g. Bedjanič tega ni zmožen, naj se v to svrho nastavi slovenski
uradnik /… / zahtevamo, da se tudi za sestavljanje slovenskih zapisnikov postavi
slovenski fant, ki pozna slovenski jezik vsaj toliko, da slovenski zapisniki narodne skupščine ne bodo v ponižanje in sramoto slovenskega naroda. /… / jaz
sem prepričan, da je moja zahteva po slovenskem zapisniku na podlagi rajnega
prijateljstva dvojno utemeljena in še večje važnosti in sam dr. Korošec, začetnik
blejskega pakta je rekel. To prijateljstvo smo sklenili zaradi tega, da ne bo za
svako slovensko zahtevo slovenskega naroda branilo 133 poslancev Narodnega
radikalnega kluba in Slovenske ljudske stranke. Apeliram torej pri svoji zahtevi
na podporo 133 poslancev, ki stoji za to zahtevo slovenskega naroda /… /, zahteva
obstoji tem, da mora biti slovenski jezik ravnopraven s srbohrvatskim in da se
mora ta ravnopravnost tudi na zunaj izraditi in dokumentirati s tem, da se današ
nji zapisnik razveljavi in sestavi novi v čisti lepi slovenščini. (Burno odobravanje
in ploskanje na strani opozicije).«25
Pucljev predlog je bil zavrnjen, toda že naslednjega dne, 13. junija 1928, je
Pucelj dočakal »ta srečni dan«, ko se je v skupščini prebral zapisnik v slovenšči23
24
25

Stenografske beležke Narodne skupščine Srbov, Hrvatov in Sovencev, 12. 6. 1928, št. 76, 319.
Stenografske beležke Narodne skupščine Srbov, Hrvatov in Sovencev, 12. 6. 1928, št. 76, 320.
Stenografske beležke Narodne skupščine Srbov, Hrvatov in Sovencev, 12. 6. 1928, št. 76, 320.
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ni. Takoj pa je dodal, da z njim ni zadovoljen, saj gre samo za prevod srbskega
besedila, ker se na seji zapisnik še vedno ne piše v slovenščini:
»Visoka zbornica! Danes smo končno doživeli ta srečni dan, da je prvič bil
prečitan v seji javne skupščine zapisnik v slovenskem jeziku (Stj. Radić: Nakon
10 godina!). Da si je ta moj uspeh precejšen, vendar sem ga žalosten z ozirom
na to, da je trebalo za tako samo po sebi razumljivo in naravno naše pravo, zajamšeno nam z ustavo, štirikratnega nastopa, preden se mi je posrečilo privleči
gospoda zapisnikarja do tega, da že iz same sramežljivosti prečita zapisnik v
slovenskem jeziku. Vendar z zapisnikom ne morem biti zadovoljen iz sledečih
razlogov. Predvsem konstatiram, da zapisnik ni sestavljen v slovenskem, nego v
srbskem jeziku.«26
Kljub politično nemirnemu obdobju, ki ga je med obema vojnama odločilno
zaznamoval tudi Korošec, pa je slovenski jezik v tem času doživel tudi mnogo
dobrega, kar je pomembno vplivalo na njegov pozitivni razvoj:27 (1) Breznikova
slovnica in njegovo pravorečje, ki je nadaljevalo pozitivno Škrabčevo tradicijo,28
(2) ustanovitev ljubljanske univerze leta 1918 in Filozofske fakultete ter možnost
študija slovenskega jezika,29 (3) Slovenski pravopis (1920, še zlasti 1935), (4) razvoj slovaropisja na Slovenskem,30 (5) Ramovševa prizadevanja za natančen opis
vseh dotedanjih spoznanj o slovenskem jeziku,31 (6) »borba za individualnost
slovenskega jezika«, ki se je začela v 19. stoletju in (7) ustanovitev Slavističnega
društva 32 ter Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je bila ustanovljena
26

Stenografske beležke Narodne skupščine Srbov, Hrvatov in Sovencev, 13. 6. 1928, št. 77, 359–
360.
27
Jože Toporišič, Slovenski knjižni jezik 4, Maribor 1970, 16–33.
28
Anton Breznik, Jezikoslovne razprave, Ljubljana 1982. Slovenska slovnica za srednje šole, Celovec 19161, Prevalje 19212, 19243, Celje 1934 4. Slovenski pravopis, Ljubljana 19201, Ljubljana
1935 (priredila Breznik in Ramovš).
29
Univerza je na začetku nihala med slovenščino, srbohrvaščino in ilirščino kot učnimi jeziki;
novoilirec Ilešič se je npr. zavzemal za jezikovno preklapljanje (ilešičevanje), ki so ga zvrnili
Breznik, Ramovš, Prijatelj, Kidrič, Vidmar in drugi profesorji, seveda pa se je v tej vlogi
kmalu uveljavila slovenščina: »Če velja, da smo se borili za svoje vseučilišče, da bi razmahnili
slovensko znanstvo in da bi vzgojili znanstveni podrastek Slovencev, ondaj pač ne storimo,
kakor je storil tisti vrtnar, ki je izmoledoval vrt, da bi na njem živel, pa ga je drugemu prepustil, ko ga je dobil.« France Goršič, Naš znanstveni jezik, Slovenski narod, 5. 5. 1920, cit.
Po Jurij Perovšek, nav. d., 158.
30
Leta 1936 je izšel Glonarjev Slovar slovenskega jezika, ki je danes med Pleteršnikovim slovarjem in SSKJ-jem po krivici »pozabljen« in premalo upoštevan. Slovarski deli slovenskih
pravopisov in večjezično slovaropisje pa se je v tem času sploh razmahnilo.
31
Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika, Ljubljana 1920. Historična gramatika
slovenskega jezika – Konzonantizem, Ljubljana 1924. Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana
1952. Kratka zgodovina slovenskega jezika. Ljubljana 1936. Karta slovenskih narečij, 1935.
32
»7. junija 1934 je nekaj slavistov iz tedanjega Jugoslovanskega profesorskega društva poslalo
kraljevobanski upravi dravske banovine prošnjo za potrditev pravil samostojnega strokovnega društva profesorjev slovenščine in srbohrvaščine na naših srednjih šolah. Tako so 17. decembra vabila na ustanovni občni zbor Slavističnega društva prejeli univerzitetni profesorji
(Ramovš, Nahtigal, Kidrič, Prijatelj, Stojičević in Bizjak), srednješolski profesorji državnih
klasičnih gimnazij, učiteljišč, srednjih tehničnih šol in trgovskih akademij v Ljubljani, Celju,
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leta 1938. Vse to je pomembno oblikovalo slovensko narodno zavest in kulturo,
ki ji je na poseben način ostal zvest tudi takrat najvplivnejši slovenski politik v
Beogradu Anton Korošec.

The Slovene Language in the National Assembly
of the First Yugoslavia
Anton Korošec “… it is Necessary to Intensify Slovene National
Awareness and Slovene Culture, All for the Sake of Defence Against
the Dangers of Foreign Born Assults”.
Abstract
Korošec was convinced that after the First World War the newly formed Yugoslav kingdom
was the best solution for the Slovenes and that finally their unhappy fate was solved. The social
status of the Slovene language apparently greatly improved after the First World War, but soon
the truly unsolved problems of the status of the Slovene language appeared in the Yugoslav
states – in comparison with the status of the language in the Austro-Hungarian Empire little
had changed: (1) German as the prevailing language in the Austro-Hungarian Empire was
soon replaced by the Serbian language; (2) the Slovene language was still a language without
the special rights and privileges that would enable the user a special, better position; this was
particularly painfully in the military forces, national assembly and in Belgrade’s state administrations; (3) on top of everything there also appeared the so-called inner defection, which even
among Slovenes followed the idea of one country, language, culture and nation – a new Illyrism,
which was fervently advocated by Korošec’s contemporary Fran Ilešič; after the First World War
followed Yugoslavism, which caused a lot of disagreement and linguistic difficulties between the
Slovene people (for example among others renewed interest in Slavonic loanwords, although
already in the second half of the 19th century it seemed that the use of Levstik’s language with
its exaggerated Slavicization and archaisms was not suitable for the normal development of
the Slovene language).
Despite the politically turbulent times, which between both world wars was decisively marked
also by Korošec, the Slovene language at this time also experienced a lot of good, which had
a significant impact on its positive development: Breznik’s grammar and his orthoepy, which
continued Škrabeč’s positive tradition, foundation of the University of Ljubljana in 1918 and
the Philosophical Faculty as well as the possibility to study the Slovene language, Slovene
orthography (1920, and especially 1935), development of lexicography in Slovenia, Ramovš’
endeavours for a precise description of the Slovene language up to that time, the “struggle for

Kočevju, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Ptuju in Šentvidu, med katerimi
je bila večina naših znanih jezikoslovcev in literarnih zgodovinarjev, ter obe državni študijski
knjižnici v Ljubljani in Mariboru – skupno je bilo odposlanih 87 vabil. 2. januarja 1935 pa
je bila policijskemu ravnateljstvu v Ljubljani oddana še prijava ustanovnega občnega zbora
Slavističnega društva, ki je bil 6. januarja 1935, že naslednji dan pa je o tem pisalo v Jutru,
Slovencu in v Slovenskem narodu. Ustanovni člani Društva so bili dr. Anton Bajec (takrat
ravnatelj ženskega liceja v Ljubljani), Josip Wester (takrat prosvetni inšpektor v pokoju), prof.
Jakob Šolar (ki je poučeval na gimnaziji v Šentvidu) in prof. Ivan Polovič (ki je poučeval na
II. gimnaziji v Ljubljani).« Andreja Žele, Pregled delovanja Slavističnega društva Slovenije
ob njegovi 60-letnici, http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/zgod-sds.html.
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the individuality of the Slovene language”, which began in the 19th century and the foundation
of the Slavistic Society as well as the Slovene Academy of Science and Arts. All this significantly
shaped Slovene national awareness and culture, which in a special way the then most influential
Slovene politician in Belgrade, Anton Korošec, also remained devoted.
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ko n g r e si in simp o z i ji –
congresses and symposia
Anton Korošec in njegov čas
(Znanstveni simpozij v Svetem Juriju
ob Ščavnici, 6.–7. oktobra 2006)
Na družabnem večeru po proslavi ob 100-letnici rojstva Bratka Krefta (leta
2005 je bila proslava v njegovem rojstnem kraju Sveti Jurij ob Ščavnici) je k
meni pristopil župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici, gospod Anton Slana, in mi
povedal, da za naslednje leto pripravlja v svoji občini državno proslavo in odkritje
doprsnega kipa Antona Korošca. Predlagal mi je, da bi Univerza v Mariboru pripravila ob tej priložnosti dvodnevni znanstveni simpozij, na katerem bi poskusili
ovrednotili vlogo in pomen slovenskega politika, ki se je rodil 12. 5. 1872 v kraju
Biserjane v župniji Sv. Juriju ob Ščavnici. Dogovorila sva se za sodelovanje.
Spomladi 2005 sem povabil župana in njegove sodelavce na Univerzo v Mariboru – na sestanku smo se dogovorili, da bomo organizirali simpozij 6. in 7.
oktobra 2007; kot prorektor mariborske univerze sem prevzel organizacijo tega
dogodka (predsedoval sem organizacijskemu odboru, v katerem sta bila še župan
Anton Slana in Franci Čuš iz Gimnazije v Ljutomeru), v častni odbor simpozija
pa smo povabili rektorja Univerze v Mariboru prof. dr. Ivana Rozmana, Predsed
nika Državnega zbora RS Franca Cukjatija, ministra za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo dr. Jureta Zupana, ministra za šolstvo dr. Milana Zvera, ministra
za kulturo dr. Vaska Simonitija, državnega sekretarja Aleksandra Zorna, predsednika SLS-a Janeza Podobnika, mariborskega nadškofa dr. Franca Krambergerja
in murskosoboškega škofa dr. Marijana Turnška. Do začetka simpozija smo imeli še tri sestanke v občini Sveti Jurij ob Ščavnici (med drugim smo se dogovorili,
da župan pripravi proslavo jaz pa organiziram simpozij, da bo doprsni kip izdelal
akademski kipar Darko Golija in da bo glavni govornik na proslavi predsednik
Državnega zbora France Cukjati).
Simpozij, imenoval sem ga Anton Korošec in njegov čas, sem si zamislil kot
nadaljevanje tega, kar je bilo o Korošcu že povedano na posvetu 13. decembra
1990 v Mariboru (Življenje in delo dr. Antona Korošca; razprave s simpozija v
Mariboru 13. decembra 1990. Ljubljana 1991, Inštitut za novejšo zgodovino).
Predstaviti sem žele štiri področja njegovega delovanja:
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1. Politično delovanje Antona Korošca – (a) v avstrijski dobi, (b) v kraljevini
Jugoslaviji, (c) na začetku druge svetovne vojne, (č) Korošec »oče slovenskega
naroda«.
2. Korošec in idejno politični značaj Slovenske ljudske stranke.
3. Korošec kot duhovnik in teolog – (a) odnos Cerkve do politike, (b) Jegličev
in Rožmanov odnos do Korošca, (č) Korošec in uresničevanje družbenega
nauka slovenske Cerkve, (d) slovenski versko-kulturni prostor v Koroščevem
času.
4. Pogledi na Antona Korošca po 2. svetovni vojni – (a) politični, (b) cerkveni,
(c) sociološki, (č) kulturno-zgodovinski in jezikovni.
Povabil sem trideset zgodovinarjev, teologov, sociologov in jezikoslovcev, da
pripravijo svoje referate o Antonu Korošcu, politiku, ki je odločilno zaznamoval
našo zgodovino v prvi polovici 20. stoletja; petindvajset se jih je odločilo za
sodelovanje.
Za znanstveni simpozij sem pripravil zbornik povzetkov, ki je bil razdeljen
vsem udeležencem in poslušalcem – Dom Matije Gubca v Svetem Juriju ob
Ščavnici je bil oba dneva poln. Simpozij, organizirali smo tudi dve novinarski
konferenci, je bil medijsko zelo dobro »pokrit«, (npr. Večer, 9. 10. 2006 – Naj
vplivnejši slovenski politik v Beogradu, 6. 10. 2006 – Oral je ledino slovenske
državnosti, 1. 9. 2006 – Na vrsti sta dr. Anton Korošec in Viktor Vrbnjak /… /;
Delo, 15. 9. 2006 – O Korošcu kot voditelju ljudske stranke in očetu slovenskega naroda, 7. 10. 2006 – O Korošcu kot očetu slovenskega naroda, 13. 10.
2006 – Bojevnik za zedinjeno Slovenijo, 9. 10. 2006 – Velik politik zaradi svoje
modrosti in treznosti /… /; neposredna javljanja s simpozija za Radio Maribor,
Radio Murski val in RTV Slovenija). Občina je udeležencem zagotovila prenočišča in poskrbela za zanimiv spremljevalni program – ogledali smo si Koroščevo
rojstno hišo (tam je govoril Feliks Bister), v petek zvečer smo imeli pripravljeno
družabno srečanje, v soboto pa svečano mašo, ki jo je daroval murskosoboški
škof Marijan Kramberger, nato pa je bila še državna proslava in otvoritev Ko
roščevega doprsnega kipa.
Anton Korošec je bil pomemben soustvarjalec naše polpreteklosti, zato je
razumevanje najpomembnejših slovenskih idejnih in narodnopolitičnih razmer
tesno povezano z njegovim življenjem in delom. Na simpoziju pri Svetem Juriju
ob Ščavnici smo dobro osvetlili njegovo politično delovanje v avstrijski dobi in
kraljevini Jugoslaviji ter pokazali na njegovo vlogo v Slovenski ljudski stranki,
hkrati pa smo analizirali tudi njen idejno politični značaj v Koroščevem času. Pomembne novosti so odkrile tudi raziskave o Korošcu kot duhovniku, predvsem je
bil razjasnjen njegov odnos s škofom Jegličem, izčrpno in na nov način pa sta bili
predstavljeni tudi Koroščeva vloga pri uresničevanje družbenega nauka slovenske
Cerkve in osrednja cerkveno politična vprašanja v kraljevini Jugoslaviji.
V živahni razpravi sta bili odprti tudi dve zelo zanimivi področji, s katerima
se je prepletala Koroščeva politična pot, a ju na simpoziju nismo uspeli dokončno
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doreči, zato pa ponujata zanimivo izhodišče za nove raziskave: gre za vprašanje
antisemitizma, ki se je na Slovenskem odkrito pojavljalo na straneh Slovenskega
gospodarja tudi v času, ko ga je urejal Anton Korošec, in za vprašanje slovenskega jezika, njegovega statusa in usode v kraljevini Jugoslaviji, zlasti o rabi slovenščine v beograjski skupščini. Kot slovenistu mi je drugo vprašanje bližje in bolj
poznano, zato lahko mirno trdim, da na simpoziju nanj nismo uspeli zadovoljivo
odgovoriti in se bo potrebno k njemu še vračati. Nesporno je, da je bil Korošec
zagovornik jugoslovanske kraljevine in da je prav v njej prepoznaval za Slovence
po prvi svetovni vojni najboljšo kulturno-politično in jezikovno-zgodovinsko
rešitev. Prepričan je bil, da smo Slovenci z vstopom v skupno »južnoslovansko«
kraljevino rešeni večstoletnega neenakopravnega političnega in jezikovnega sobivanja z Nemci. Koroščeva odločitev za kraljevino Jugoslavijo je bila torej tudi
odločitev za slovenski jezik, zato pa je bila prav neverjetna njegova zavrnitev
slovenščine v skupščini v Beogradu, češ da slovenski poslanci ne potrebujejo
prevajanja, ker vsi dobro razumejo srbohrvaščino.
Razprave s simpozija Anton Korošec in njegov čas, ki so objavljene v Časopisu
za zgodovino in narodopisje, so zanimiva novost in poživitev slovenske teološ
ke (dve razpravi), jezikoslovne (tri razprave) in predvsem zgodovinske (dvajset
razprav) literature – poskušajo odgovoriti na številna vprašanja, ki se odpirajo
ob razmišljanjih o Koroščevi politični dejavnosti ter tako dodatno osvetljujejo
njegovo vlogo in pomen v slovenskem in širšem prostoru od Majniške deklaracije
leta 1917 do njegove smrti leta 1940.
Marko Jesenšek, vodja simpozija

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV ZA ČZN
1. Časopis za zgodovino in narodopisje je interdisciplinarna znanstvena revija za humanistiko in družboslovje. Izdajata jo Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15 in Zgodovinsko
društvo v Mariboru, Ulica heroja Tomšiča 5.
2. Prispevke za ČZN sprejema uredništvo na naslov: Uredništvo ČZN, Univerzitetna
knjižnica Maribor, Gospejna 10, 2000 Maribor (vlasta.stavbar@uni-mb.si).
3. Prispevki, ki jih objavlja ČZN, so v slovenskem jeziku, povzetki v angleškem ali nemškem jeziku, sinopsisi v angleškem jeziku.
4. V koliko gre za razpravo ali članek, mora prispevek obvezno vsebovati povzetek (največ
30 vrstic) in sinopsis (največ 6 vrstic).
5. Prispevek mora biti oddan v dvojni obliki: na disketi ali CD-ju (ime datoteke) in odtis
njen na papir. Obsega lahko do dve avtorski poli po 30 vrstic na stran.
6.	Opombe naj bodo pisane enotno, pod črto, na dnu vsake strani. V opombah uporabljamo krajše navedbe, ki morajo biti skupaj s kraticami razložene v poglavju viri in literatura. Pri arhivskih virih uporabljamo ustaljene kratice za arhiv, nato navedemo kratico
fonda ali zbirke, signaturo oziroma številko fascikla ali škatle in številko arhivske enote
ali ime dokumenta. Pri literaturi navedemo priimek avtorja, smiselno skrajšan naslov
(ne letnice izdaje) in številko strani.
		Prispevki drugih znanstvenih panog (torej nezgodovinski) lahko izjemoma uporabljajo
ameriški način citiranja APA (Stavbar 2006: 23) in seznam literature na koncu prispevka.
7. Citiranje virov in literature – če je na koncu objavljeno poglavje viri in literatura morajo
biti sistematično navedeni vsi viri in literatura, ki smo jo navedli v opombah. Ločeno
navedemo arhivske vire, literaturo, po potrebi tudi časopise, ustne vire ipd. V teh sklopih je potrebno gradivo navajati v abecednem vrstnem redu.
		Arhivski viri – navedemo: arhiv, ime fonda ali zbirke, po potrebi še številko fascikla ali
škatle.
		Literatura – monografije – navedemo: priimek in ime avtorja: naslov (in podnaslov) dela
(v ležečem tisku). Kraj in leto izida, str.
		Literatura – članek – navedemo: priimek in ime avtorja, naslov članka. Naslov periodike
ali zbornika (v ležečem tisku), za periodiko pa še letnik, letnico, številko in strani, za
zbornik, kraj in leto izida, strani.
8. Priloge (slikovno gradivo, fotografije, zemljevidi …) naj bodo črno-bele in priložene
posebej. Legende (podnapisi) k slikovnemu gradivu naj bodo natisnjeni na posebnem
listu in v elektronski obliki. Na iztisu članka označite, kje naj bi bila posamezna priloga
objavljena. Skenirane naj bodo najmanj v resoluciji 300 dpi in shranjene v obliki tif ali
jgp.
9. Vsak prispevek mora vsebovati točen naslov avtorja: ime in priimek, akademski naslov
ali strokovni naziv, delovno mesto ali ustanovo zaposlitve, njen naslov in morebitni
naslov elektronske pošte.
10. Za prevode povzetkov in sinopsisov v tuje jezike poskrbi uredništvo revije.
11. Za trditve in znanstveno korektnost odgovarjajo avtorji prispevkov. Prispevki so lektorirani in strokovno recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.
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