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Zaslužna red. prof. dr. Zinka  
Zorko – redna članica SAZU

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je v četrtek, 18. 6. 2009, za-
služno red. prof. dr. Zinko Zorko s Filozofske fakultete UM imenovala za 
redno članico Razreda za filološke in literarne vede. Ugledna znanstvenica 
je postala prva akademikinja mariborske univerze, njeno imenovanje pa 
pomeni novo veliko priznanje mariborski humanistiki. Filozofska fakulte-
ta se tako lahko ponaša z dvema akademikoma (in s tem celotna maribor-
ska univerza sploh): s prof. dr. Zinko Zorko z Oddelka za slovanske jezike 

posebni dosežki in življenj-
ska dela – special achie-
vements and life’s works
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in književnosti ter prof. dr. Jožetom Mlinaričem z Oddelka za zgodovino, 
na kar smo zelo ponosni.

Akademikinja Zinka Zorko sodi v generacijo slovenskih slavistov, ki je 
po Ramovšu, Logarju in Riglerju utrdila temelje slovenske dialektologije. 
Rodila se je 24. februarja 1936 na Spodnji Kapli na Kozjaku. Maturirala 
je na Drugi gimnaziji v Mariboru, slavistiko pa študirala na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani, kjer sta jo v narečjeslovje uvajala profesorja Tine Logar 
in Jakob Rigler. Leta 1961 je diplomirala iz slovenščine in ruščine ter za 
diplomsko nalogo Govor Kaple na Kozjaku dobila študentsko Prešernovo 
nagrado. Po diplomi je deset let poučevala na Šolskem centru na Ravnah 
na Koroškem in na ravenski gimnaziji. Profesorska pot jo je nato vodi-
la v Maribor, kjer je leta 1971 postala asistentka za slovenski jezik. Pod 
mentorstvom akad. prof. dr. Tineta Logarja je leta 1977 magistrirala, leta 
1986 pa si je z doktorsko disertacijo Koroški govori Dravskega obmejnega 
hribovja od Ojstrice do Duha na Ostrem vrhu pridobila naslov doktorice 
jezikoslovnih znanosti. Zaradi njenih raziskovalnih dosežkov jo je Sloven-
ska akademija znanosti in umetnosti najprej (leta 2003) izvolila za izredno 
in sedaj še za redno članico Razreda za filološke in literarne vede – je ena 
izmed petih Slovenk, ki so ta hip redne članice SAZU.

Že več kot tri desetletja svoje bogato znanje in modrost izkušene učite-
ljice posreduje (najprej še dijakom na Koroškem) študentom, ki jim odpira 
pogled v svojo raznovrstno jezikoslovno delavnico – je ena izmed zadnjih 
slovenskih vsestranskih jezikoslovcev, ki še znajo in zmorejo naš jezik 
raziskovati in predavati celostno; študentom je ves čas razlagala temeljna 
znanja iz slovenskega knjižnega jezika, zgodovine slovenskega glasoslovja 
in oblikoslovja ter jih nato tako sinhrono in diahrono razmišljajoče in 
pripravljene vabila v svet slovenske dialektologije, ki je ves čas ostajala nje-
na največja ljubezen. Akademikinja Zinka Zorko je mnogim generacijam 
slavistov znala s svojim predavateljskim darom in žarom vliti ljubezen do 
slovenščine, ki ji je, kot je nekoč sama zapisala, darovala in ji še daruje svoje 
življenje. Dialektologijo je razen na mariborski univerzi deset let predavala 
tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani (od 1986. leta naprej), tedenska ci-
klična predavanja iz slovenskega jezika pa je imela še na Visoki učiteljski 
šoli v Sombotelu na Madžarskem. Študente zna pritegniti z živahnimi in 
zanimivimi predavanji, ki jih dopolnjujejo video posnetki in zvočni zapisi 
slovenskih govorov (zadnja leta snema tudi odlične dialektološke filme, 
ki so pomembna novost na področju dialektologije), ter delom na tere-
nu, zlasti pa z odlično pripravljenimi in vodenimi ekskurzijami v Porabje, 
med koroške Slovence v Rož, Podjuno in Ziljo ter v Beneško Slovenijo in 
med Rezijance. Dialektologijo je tako prenesla iz »suhoparnih akademskih 
okvirov« med študente mariborske univerze, kjer so na slovenistiki njena 
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predavanja najbolje obiskana, dialektologija pa najbolj priljubljen predmet 
med študenti slovenistike. Pod njenim mentorstvom ali somentorstvom je 
do danes nastalo sto osemnajst diplomskih nalog, pet magisterijev in pet 
doktoratov.

Natančno in dobro pripravljeno pedagoško delo je napovedovalo tu-
di preporod slovenske dialektologije. Akademikinja Zinka Zorko ga je v 
zrelem raziskovalnem obdobju suvereno izpeljala v svoji, t. i. mariborski 
dialektološki šoli, ki ima središčno mesto v njenem življenju in znanstve-
noraziskovalnem delu. Kdo med slovenskimi univerzitetnimi profesorji 
se danes lahko predstavlja s svojo »šolo«? Le malo jih je takih med sloven-
skimi znanstveniki in slovenskimi akademiki – mariborska dialektološka 
šola Zinke Zorko je ena izmed takih. Uči nas, da jezika ne smemo in ne 
moremo deliti na »lepo« in »pravilno« knjižno normo in »grda« in »na-
pačna« narečja; predstavlja nam razsežnosti in razčlenjenost slovenskih 
narečij; opozarja nas na nenehno spreminjanje jezika, na težko določljive 
in zabrisane meje med posameznimi slovenskimi narečnimi skupinami, 
narečji in govori; zahteva poznavanje starejših in upoštevanje novejših je-
zikovnih pojavov pri raziskovanju jezika in njegovega spreminjanja, pri 
tem pa je iskanje, razlaganje in upoštevanje posameznih izoglos le pripo-
moček (ne zakonitost) pri razvrščanju in raziskovanju slovenskih narečij 
in govorov. Mariborska dialektološka šola Zinke Zorko tako pred nami 
riše nov dialektološki zemljevid Slovenije, ki nastaja ob upoštevanju vsega 
pozitivnega v dosedanjih raziskavah, ponuja pa nova, na terenu odkrita in 
z najsodobnejšim znanstvenim aparatom raziskana jeziko(slo)vna dejstva. 
Vsako, na videz še tako majhno in nepomembno glasoslovno posebnost, 
besedni relikt ali izvirno narečno novotvorbo, oblikoslovno inovacijo, 
skladenjsko zgradbo ali medbesedilno povezanost, zapisano ali izgovorje-
no, povezuje v celoto, ki je lahko edina primerna preslikava živega govora 
v akademski zapis in zanesljiva podlaga za raziskovanje slovenskih narečij. 
Posluh za razlikovalnost v jeziku in pozornost do narečnih sprememb v 
slovenskem jezikovnem prostoru, zlasti do odkrivanja in razlaganja belih 
lis na slovenski dialektološki karti, prepoznavno določajo narečjeslovne 
raziskave Zinke Zorko. Osebno noto in čustveno navezanost na domači 
kraj in govor kaže njeno najzgodnejše raziskovalno delo, ki ga je posvetila 
govoru svojih staršev. Iz želje, da do podrobnosti razišče, predstavi, razloži 
in opiše mamino in očetovo narečje in se jima tako zahvali za vse, kar sta 
ji v življenju omogočila, je »pokrila« svojo prvo belo liso na zemljevidu 
slovenskih narečij, tj. remšniško narečje in sploh koroške govore na sever-
nem Pohorju zahodno od Ruš do Vuzenice (magistrska naloga) in koroške 
govore Dravskega obmejnega hribovja od Ojstrice do Duha na Ostrem vrhu 
(doktorska disertacija). Od tu naprej je bila njena znanstvena pot jasno 
usmerjena v odkrivanje dialektoloških belih lis na severovzhodu Slovenije; 



8 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/1

danes jih je na Pohorju in Kozjaku, v Slovenskih goricah in Halozah ter v 
Prekmurju in Porabju prav po zaslugi akademikinje Zinke Zorko in njene 
mariborske dialektološke šole le še komaj kaj.

Schönlebnova izjava o razliki med knjižnim govorom in narečjem (sredi 
17. stoletja), da Slovenci pišemo po šegi naroda in govorimo po šegi po-
krajine, je v teoriji in praksi po sto letih potrdila Trubarjevo ugotovitev iz 
Matevževega evangelija (sredi 16. stoletja): »Ta slovenski jezik se povsod glih 
inu v eni viži ne govori, drigači govore z dostimi besedami Kranjci, drigači 
Korošci, drigači Štajerji inu Dolenci ter Bezjaki, drigači Krašovci inu Istri-
jani, drigači Krovati.« Mariborska dialektološka šola Zinke Zorko izhaja iz 
obeh najzgodnejših slovenskih »dialektoloških« spoznanj in jih dopolnjuje 
z (med Slovenci, žal, po krivici pozabljeno) Miklošičevo dvojnično deli-
tvijo slovenskih narečnih skupin (s pomočjo izoglose jata). Miklošičevo 
razmišljanje o dveh osnovnih narečnih skupinah na Slovenskem je bilo 
upravičeno, seveda če izogloso jata povežemo še z drugimi jezikovnimi 
spremembami (tudi z zunajjezikovnimi dejstvi, npr. geografskimi, zgodo-
vinskimi, cerkveno-upravnimi, političnimi …) in upoštevamo slovenski 
alpski in panonski jezikovni prostor. Akademikinja Zinka Zorko se je tega 
dobro zavedala, zato je, upoštevajoč Ramovševa dopolnila glede refleksa 
za jat v gorenjščini, sprejela pomembno Miklošičevo »historično delitev«, 
nadgradila pa jo je z raziskavami vseh jezikovnih ravnin slovenskega je-
zika, kot je to predlagal Rigler (»… dialekte je treba klasificirati v bistvu 
z današnjega stališča in s skupnostjo čim več pojavov«), v praksi pa jo je 
tako učil in usmerjal njen univerzitetni profesor in mentor, akademik Tine 
Logar. Njen učitelj ji je dal veliko znanja, naslonila se je lahko na dobro dre-
vo in zato jo je pokrivala dobra senca. Mnogi bi se s tem zadovoljili, toda 
v življenju izbrancev, še zlasti v znanosti in raziskovanju, ni tako – dober 
učenec mora prekositi svojega učitelja, saj je to edino gibalo napredka. 
Akademikinja Zinka Zorko ni mogla ostati na pol poti.

Natančne dialektološke karte Slovenije, ki so nastale v 20. stoletju 
(Ramovš, Rigler, Logar), so razmeroma dobro pokrile osrednjeslovenski 
prostor, več težav pa je dialektologom povzročal vzhodnoslovenski, tj. pa-
nonski jezikovni prostor, kjer se določena nezanesljivost (zaradi pomanj-
kanja jezikovnega gradiva in zanesljivih informatorjev) vleče od Ramovša 
naprej. Ramovš je sicer ostal pri sedmih osnovnih narečnih skupinah (kot 
npr. Šafařik leta 1842 ali Glaser 1894, le da jih je drugače razvrstil, pre-
imenoval in združil na slovenskem zahodnem pasu), ki jih je Toporišič v 
slovnici dopolnil še z osmo (danes vendar že na terenu težko dokazljivo 
mešano kočevsko), vendar pa so pohorski, kozjaški ter severovzhodno šta-
jerski dialekti (goričanski, štajerski in prekmurski) ostali slabše raziskani 
in ne dovolj natančno razvrščeni tudi pri Riglerju in Logarju (bele lise 
na slovenski dialektološki karti). Profesorica Zinka Zorko je z načrtnim 
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delom, v katerega jo je usmeril akademik Tine Logar, začela te bele lise 
odpravljati. Z natančnimi raziskavami vokalizma (naglašenega in nenagla-
šenega, kratko in dolgo poudarjenega, jakostnega in tonemskega naglasa, 
npr. daljšanje akuta; preverila je tudi izoglose jata in vprašanje polglasni-
ka v tem narečnem prostoru) in najznačilnejših konzonantskih pojavov v 
koroškem, prleškem in prekmurskem prostoru je začela odkrivati zanimi-
vo in do takrat še nepojasnjeno prepletanje izoglos v severovzhodnih slo-
venskih narečjih in govorih. Razlaga novih pojavov je zahtevala celostno 
analizo obravnavanega narečnega prostora, ki bi pokazala prevladujočo 
razlikovalno pojavnost, s pomočjo katere bo nato mogoče postavljati nova 
natančnejša razmerja med posameznimi govori in določati trdnejše meje 
med narečji in narečnimi skupinami. Akademikinja Zinka Zorko je zato 
klasično oblikoslovno in skladenjsko analizo, ki je sledila glasoslovnim 
raziskavam, začela dopolnjevati z raziskovanjem koroškega in panonskega 
besedja (poudarek na dialektizmih in izvirnem soočanju knjižne norme 
in narečja pri slovenskih pisateljih, pesnikih in publicistih; raziskovanje 
toponimov; strokovno izrazje, npr. gozdarsko, lesarsko, stavbarsko) ter is-
kanjem leksikalnih razlik v alpskem in panonskem jezikovnem prostoru. 
Kontrastivni vidiki raziskovanja so jo začeli opozarjati na starejše in mlajše 
narečne prvine, svoja dialektološka raziskovanja je začela premišljeno po-
vezovati z Bezlajevimi etimološkimi spoznanji, upoštevajoč medjezikovne 
vplive v slovenskih obmejnih narečjih pa je prva odkrila in razložila moč-
nejše slovenske vplive na obmejne nemške štajerske govore – mariborska 
dialektološka šola je taka raziskovanja usmerila od Kozjaka še na Radgon-
ski kot ter na obmejni slovensko-madžarski (Porabje) in slovensko-hrva-
ški prostor (Haloze, Rogatec, Bizeljsko). Odkrila je nove, mlajše narečne 
pojave, ki so glede na tradicionalno dialektizacijo slovenskega jezika (pred-
vsem na severovzhodu Slovenije) zahtevali drugačno razmišljanje in nov 
premislek o razvrščanju narečij v tem prostoru. Njene raziskave so se po 
tako celovitih in sistematičnih teoretičnih predpripravah lahko osredinile 
na študije posameznih govorov, ki so pomembni za novo razvrstitev nare-
čij na severovzhodu Slovenije. Najprej je bilo potrebno določiti (in izločiti 
iz tega sistema) mariborski mestni in predmestni govor, ki je postal neke 
vrste umetni govor, »nadnarečje«, nastalo iz vseh mlajših jezikovnih spre-
memb in prepletanj narečij, ki so v tem prostoru obstajala že v starejši ra-
zvojni faz. V tem okviru so bili raziskani tudi govori Miklavža, Frama, Hoč 
in Ruš. Zahodno od Maribora je bilo potrebno za tako razmejitev določiti 
novo mejo med štajerskimi in koroškimi govori, ki jo je akademikinja Zin-
ka Zorko pomaknila vse do Selnice ob Dravi (kar so ji omogočili natančne 
raziskave govorov v Dravski dolini, na Kozjaku in Pohorju, npr. Selnica ob 
Dravi, Kapla, Strojna …). V monografiji Narečna podoba Dravske doline 
(1995) je predstavila izsledke obsežnih dialektoloških raziskav koroškega 
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vokalizma, konzonantizma in morfologije na severnem Pohorju od Ruš do 
Vuzenice in v Dravskem obmejnem hribovju od Ojstrice nad Dravogra-
dom do Duha na Ostrem vrhu ter dokazala, da sega temeljni vzhodnoko-
roški podjunski samoglasniški sestav na vzhodu v Dravsko dolino do Fale 
in Ruš. Odgovoriti je bilo potrebno tudi na vprašanje, kje poteka meja med 
kozjaškim in slovenjegoriškim jezikovnim prostorom.

Haloški govori so zahtevali temeljite nove raziskave in prevrednote-
nje starejših izsledkov. Akademikinja Zinka Zorko je to suvereno opravila 
v svoji drugi monografiji Haloško narečje in druge dialektološke študije 
(1998); posvetila se je haloškemu narečju in drugim narečnim prvinam v 
knjižnem jeziku 19. in 20. stoletja. Primerjava posameznih ravnin nareč-
nega jezikovnega sestava v stiku s slovensko knjižno normo ali s tujimi 
jeziki je pomenila novost pri raziskovanju slovenskega narečnega prostora 
v stiku z nemščino, madžarščino in hrvaško kajkavščino. Leta 2002 je na 
zborovanju slavistov (Nacionalno, regionalno, provincialno) objavila refe-
rat Slovenska obmejna narečja, v katerem je uvedla nov strokovni izraz v 
slovenski dialektologiji, poimenovanje narečij na meji z nemškim, madžar-
skim in hrvaškim kajkavskim prostorom. Gre za narečja, ki jih je akade-
mikinja Zinka Zorko ves čas raziskovala (njeno znanstvenoraziskovalno 
delo je usmerjeno v slovensko dialektologijo, predvsem v raziskovanje ko-
roških, štajerskih in panonskih narečij, in obsega 482 razprav, člankov, 
samostojnih poglavij v monografijah in zbornikih, recenzij, ocen …) in so 
predstavljala največjo belo liso na slovenskem dialektološkem zemljevidu.

Popraviti je bilo potrebno tudi nejasnosti v prleškem prostoru, ki jih je 
akademikinja Zinka Zorko uspešno razrešila s posameznimi raziskavami 
o npr. govoru Biserjan, Gomile pri Kogu, Radomerščaka ter določitvijo 
spodnjeprleškega narečja ter jezikovnih razmer v Radgonskem kotu, in 
Prekmurju in Porabju (npr. Lendavski kot, Cankova, andovski govor, Šte-
vanovci. Zgornji Senik, Monošter). Natančni analizi posameznih govorov v 
koroški, štajerski in panonski narečni skupini na vseh jezikovnih ravninah 
je posvečena tudi njena tretja znanstvena monografija (v tisku) z naslovom 
Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih.

Ob svojem dolgoletnem požrtvovalnem pedagoškem in znanstveno-
raziskovalnem delu je skrbela tudi za razvoj Oddelka za slovanske jezike 
in književnosti, ki ga je pomladila z več mladimi raziskovalci, asistenti, 
docenti in profesorji (Marko Jesenšek, Bernard Rajh, Mihaela Koletnik, 
Melita Zemljak, Drago Unuk, Mira Kranjc Ivič, Alenka Valh Lopert, Anja 
Benko). Sodelovala je pri preraščanju Pedagoške akademije v Pedagoško 
fakulteto kot članica republiške komisije za ocenjevanje kvalitete študijskih 
programov; zelo zaslužna pa je tudi za ustanovitev Filozofske fakultete – 
nenehno je poudarjala, da s Filozofsko fakulteto prihaja v Maribor skozi 
glavna vrata humanistični duh, ki ga ta univerza nujno potrebuje.
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Bila je predstojnica mariborske slavistike, prodekanka za znanstve-
noraziskovalno delo in prorektorica Univerze v Mariboru za področje 
habilitacij in knjižnično-informacijskega sistema; bila je članica Sveta za 
visoko šolstvo, predsednica Komisije za volitve pri Svetu za visoko šolstvo, 
predsednica Strokovnega sveta pri Uradu Republike Slovenije za slovenski 
jezik, članica Komisije za jezikovno načrtovanje in jezikovno politiko pri 
Državnem zboru Republike Slovenije.

Za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem ter 
vzgojno-izobraževalnem delu je prejela srebrno in zlato plaketo Univerze 
v Mariboru, leta 1997 pa nagrado Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 
za življenjsko delo na področju visokega šolstva.

Priložnostni zapis težko predstavi »navadne« ljudi, nikakor pa ne more 
povedati dovolj o redkih izbrancih – in mednje sodi nova redna članica 
SAZU, zaslužna redna profesorica doktorica Zinka Zorko. Iz spoštovanja 
do njenega dela in odnosa do tistih, ki imamo priložnost in srečo, da z njo 
delamo, se družimo in jo poznamo, pa je vendar potrebno vsaj poskušati 
predstaviti njeno človeško lastnost (izkušnjo), po kateri je prepoznavna v 
krogu vseh, ki smo ji blizu (in jo kot vrednoto le še redko najdemo v so-
dobnem svetu): zavezanost izročilu, ki sta ji ga zapustila njena mama in 
ata, ter vse, kar dela in doseže, posveča svojemu pokojnemu možu, ki jo je 
pri znanstvenem in raziskovalnem delu ves čas spodbujal in podpiral, tudi 
ko je bila še na začetku svoje akademske poti. Zinka Zorko je humanistka 
v najžlahtnejšem pomenu te besede: znanstvenica in raziskovalka, žena in 
mati, ki ji je etične vrednote človekovih dejanj tako jasno določil pisatelj v 
Beli krizantemi: »Dokler sem zvest resnici, sem zvest sebi.« Akademikinja 
Zinka Zorko je človek, ki za najvišjo vrednoto prepoznava spoštovanje 
človekovega dostojanstva, skrb za človeka, poštenost in akademsko odlič-
nost. Študentom vedno daje vse, kar ima, uči jih vsega, kar zna, pri tem 
pa dodaja še humanistični kanček več: spoznanje in zavedanje, da znanje 
brez duha in smisla ni nič – misel, način dela, obnašanja in raziskovanja, 
ki tako odločilno loči ene znanstvenike od drugih, ene raziskovalce od 
drugih, izbrance od povprečnežev: Znanje brez kreposti ni vredno nič. Ali 
kot je zapisal pesnik: Znanje potrebuje dušo, dušo pa mu daje humanist, 
sicer bosta zmagala denar in zavist.

Ob sprejetju med redne člane SAZU ji iskreno čestitamo in ji želimo 
še veliko ustvarjalnega nemira, ogromno zdravja in moči, da bo lahko s 
svojim delom še naprej bogatila slovensko dialektologijo.

Marko Jesenšek, dekan FF
Mihaela Koletnik, senatorka FF





 13

Brandstetterjeva afera in nadomestne 
volitve za državnega in deželnega poslanca

A l j o š a  Š p e l e c *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 329.12(436.4)''187'':929Brandstetter F.

Aljoša Špelec: Brandstetterjeva afera in nadomestne volitve za državnega in deželnega 
poslanca. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 80=45(2009), 1, str. 13–22
V članku bom na osnovi časopisnih virov orisal odmevno politično afero na Spodnjem 
Štajerskem sredi 70. let 19. stoletja, v katero je bil vpleten eden najpomembnejših spo-
dnještajerskih nemških liberalnih ustavovercev, državni in deželni poslanec Friedrich 
Brandstetter. Poleg reakcij nemškega časopisja bom prikazal tudi odziv slovenskega, 
ki je o aferi poročalo zelo obširno, podrobno, privoščljivo in z zadoščenjem. S slednjo 
je bila nemškim vladajočim krogom na Spodnjem Štajerskem prizadejana določena 
politična, predvsem pa velika moralna škoda.
ključne besede: Friedrich Brandstetter, Spodnja Štajerska, goljufija, poslanec, pona-
rejanje

1.01 Original Scientific Article 
UDC 329.12(436.4)''187'':929Brandstetter F.  

Aljoša Špelec: Brandstetter’s Affair and the By-Elections for the State- and Country 
Member of Parliament. Review for History and Ethno graphy, Maribor 80=45(2009), 
1, pp. 13–22 
On the basis of newspaper articles I will try to describe the political affair in the Lower 
Styria in the mid 70s of the 19th century, in which one of the most important Lower 
Styria German liberal constitutor, state- and country member of parliament, Fried-
rich Brandstetter, was involved. Besides the reactions in German newspapers I will 
also show reactions in Slovene newspapers, which reported very extensively, detailed, 
ill-willingly and with satisfaction on the affair. The affair caused a certain political 
and mostly a huge moral damage to the German leading circles in the Lower Styria.
keywords: Friedrich Brandstetter, Lower Styria, fraud, member of parliament, forgery

r a z p r a v e  –  s t u d i e s

 * Aljoša Špelec, univ. dipl. zgodovinar, podiplomski študent zgodovine na Filozofski 
fakulteti Univerze v Mariboru, 2312 Orehova vas, Mariborska c. 122, aljosa.spelec@
triera.net



14 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/1 • razPrave – StudieS

Sredi 70. let 19. stoletja se je na Spodnjem Štajerskem odvijala odmevna 
politična afera, v središču katere se je znašel eden najvidnejših predstav-
nikov nemške liberalne ustavoverne stranke, deželnozborski in držav-
nozborski poslanec Friedrich Brandstetter.1

Vse se je začelo konec novembra 1875, ko je časnik Marburger Zeitung 
objavil novico, da je okrožno sodišče v Celju od poslanske zbornice zah-
tevalo pooblastilo, da ukrepa proti F. Brandstetterju (obtožen goljufije in 
ponarejanja menic). Zadeva je prišla na dnevni red zbornice 26. 11. »in bila 
obravnavana v tajni seji, o zaključkih še ni nič znanega«.2 Čez tri dni je 
isti časnik poročal, da se je zahtevi okrožnega sodišča »enoglasno ugodilo, 
aretacija pa je sledila 27. 11. zvečer. Obrambo je prevzel dr. Holzinger in pri 
višjem deželnem sodišču v Gradcu vložil pritožbo proti aretaciji«.3

Naslednji dan je afero privoščljivo komentiral časnik Slovenski gospo-
dar in ugotovil: »nemčursko, ustavoversko stranko je zadel silen udarec. 
Poslanca Brandstetterja so kot goljufa in ponarejevalca menic na ovadbo 
prijatelja Seidla v preiskovalni zapor v Celje odpeljali. […] Mož, za katerega 
so se vsi nemškutarji dravskih okrajev v preteklih letih silno potegovali in 
ga večkrat spravili k časti deželnega in potem še celo državnega poslanstva. 
Sam je gotovo več 100 krat zagotavljal, da mu je za blagor ljudstva. Res 
izvrsten poslanec to, in vreden zaupanja vseh jetnikov, med kterimi zdaj 
sedi, ne pa visoke časti poslanstva! Najbolj jezi liberalce mariborske to, da 
slednji poslanstva ni odložil sam. Vsled tega tudi nekateri nemčurji mislijo 
nezaupnico poslati g. Seidlu in zahtevati, naj sam rad odstopi.«4 Šele po 
aretaciji, ko je poslanska zbornica podala dovoljenje za kazenski pregon, 
je Brandstetter odložil svoje poslansko mesto, višje deželno sodišče pa je 
njegovo pritožbo proti sklepu o aretaciji zavrglo.5

 1 Friedrich Brandstetter (1833–1900), politik. Na nadomestnih deželnozborskih volitvah 
konec 1867. je bil izvoljen za poslanca mariborske mestne kurije, na naslednjih dežel-
nozborskih volitvah 1870 in 1871 pa za poslanca kmečke kurije. Na prvih neposrednih 
državnozborskih volitvah 1873. je bil izvoljen za poslanca mestne kurije. Zaradi golju-
fivega ponarejanja podpisov na menicah (v vrednosti 289.962 gld) so ga novembra 1875 
aretirali, 29. 9. 1876 pa so ga na celjskem okrožnem sodišču obsodili na pet let težke ječe. 
Po skrajšani prestani kazni se je preselil na Dunaj in živel v veliki revščini. Leta 1900 je 
naredil samomor. Glej: Janez Cvirn: Trdnjavski trikotnik, Politična orientacija Nemcev na 
Spodnjem Štajerskem, Založba obzorja, Maribor 1997, priloga II, (dalje Cvirn, Trdnjavski 
trikotnik), str. 356. 

 2 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 28. november 1875, št. 143, str. 3. 
 3 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 1. december 1875, št. 144, str. 3. 
 4 Dopisi iz Celja, Slovenski gospodar, 2. december 1875, št. 49, str. 5. 
 5 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 8. december 1875, št. 147, str. 3. 
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Slovenski gospodar pa je postregel še z nekaj podrobnostmi, ko je 
povzel govorice, »da se je Brandstetter obstrelil s pištolo, da je ponaredil 
menjice pod imenom njegove umrle žene Roze 70000 fl., potem drugih 
70000 fl. pod imenom g. Seidla. Ves dolg B. znaša neki blizo 800000 fl.«6 
Teden dni kasneje so Brandstetterja v časniku orisali kot »pravo moro, 
ki je kot poslanec Slovence tlačil in narodni, duševni in gmotni razvoj 
oviral, v deželnem in državnem zboru pa je zastopal katoliške Slovence 
tujec, nemčur in brezveren liberalec«.7 Za izpraznjeno poslansko mesto 
so se hitro oglasili nekateri mariborski Nemci, »znani prusak in lutro-
vec Reuter, dr. Duhač8 in baron Godel.«9 Malo pozneje je »Marburger-
ca« iz zanesljivih virov izvedela, da bo pri nadomestni državnozborski 
volitvi za mariborsko mestno skupino kandidiral mariborski podžupan 
dr. Duchatsch.10 Zato so se v Slovenskem gospodarju vprašali, »kaj bodo 
storili Slovenci«,11 glede Brandstetterja pa se je zvedelo to, »da njegovi 
prošnji in ponujeni kavciji za izpust iz zapora s strani višjega deželnega 
sodišča ni bilo ugodeno«.12 V začetku januarja je bila predpreiskava proti 
Brandstetterju sklenjena, ponarejenih menic je bilo za 123000 fl., primer 
pa naj bi prišel v obravnavo med 2. sejo porotnega sodišča v Celju, ki je 
bila napovedana za 13. marec.13

Tako se je v začetku januarja 1876 začela predvolilna tekma za nado-
mestnega poslanca v mariborski mestni kuriji, kjer je kandidiral deželni 
poslanec Karl Reuter, ki je na preteklih državnozborskih volitvah izgubil 
ravno proti Brandstetterju,14 znan pa je bil tudi datum volitev – in sicer 31. 
januarja.15 Ko so bili znani nemški kandidati, dr. Duchatsch, baron Rast 

 6 Glej op. 4, str. 7. 
 7 Dopisi, Slovenski gospodar, 9. december 1875, št. 50, str. 3. 
 8 Ferdinand Duchatsch (1835–1887), doktor prava, politik. Bil je član mariborskega občin-

skega odbora in mariborskega okrajnega zastopa. V letih 1876–1880 je bil državnozbor-
ski, v letih 1878–1880 pa deželnozborski poslanec. Leta 1880 je oba mandata odložil, 1883 
so ga izvolili za mariborskega župana, vendar je 1886 funkcijo zaradi bolezni odložil. 
Umrl je v umobolnici Feldhof blizu Gradca. Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 358. 

 9 Herman Goedel – Lannoy (1820–1892), politik. Čeprav je bil nemškega rodu, je kandi-
diral na strani Slovencev za državnozborskega poslanca 1879. in bil izvoljen (do 1885). V 
parlamentu pa se ni potegoval za pravice Slovencev, raje je skrbel za svoje lastne koristi. 
Med letoma 1884–1887 je bil namestnik štajerskega deželnega glavarja. SBL, 1. zvezek, 
Ljubljana 1925–1932, str. 225; Razne stvari, Slovenski gospodar, 9. december 1875, št. 50, 
str. 6. 

 10 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 12. december 1875, št. 149, str. 3. 
 11 Razne stvari, Slovenski gospodar, 16. december 1875, št. 51, str. 7. 
 12 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 24. december 1875, št. 154, str. 3. 
 13 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 9. 1. 1876, št. 3, str. 3. 
 14 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 7. 1. 1876, št. 2, str. 3. 
 15 Glej op. 13. 
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in Karl Reuter, se je Slovenski gospodar vprašal, če ne bi bilo možno, da 
Slovenci predlagajo dr. Serneca16 ali barona Godla.17

Vendar s predlagano slovensko kandidaturo v mestni skupini ni bilo 
nič, saj proti nemškemu kandidatu nihče ne bi imel možnosti, za skupne-
ga kandidata pa bi se tudi težko sporazumeli. Nadomestne volitve so bile 
razpisane tudi v kmečki skupini Maribor–Slovenska Bistrica–Lenart, saj je 
Brandstetter seveda odložil tudi mandat deželnega poslanca, nova volitev 
pa je bila napovedana za 26. februar.18

Na nemškem volilnem zborovanju v Mariboru se je zbralo 350 volilnih 
upravičencev, kjer so volilci iz Slovenske Bistrice že pred dnevi svoje gla-
sove obljubili dr. Duchatschu, ki je imel predvolilni nagovor, v katerem je 
»obljubil prizadevanje za politični napredek in gospodarske interese države 
in prebivalstva«. Nato je dr. Michelitsch s Ptuja predlagal, da se izvede 
poskusna volitev, a ker je bil kandidat za državni zbor le eden, je ta odpad-
la, a so jo po ugovorih vseeno izvedli, dr. Duchatsch pa je bil enoglasno 
izvoljen za kandidata. Kmalu zatem tudi v resnici ni imel več tekmeca, saj 
se je »Reuter z zahvalo odpovedal kandidaturi za poslanca in se zavzel, da 
se izvoli poslanec, ki bo imel karakter in bo dejaven in uspešen«.19

Zato so se Slovenci osredotočili in svoje moči usmerili v volitve dežel-
nega poslanca, od katerih so si lahko obetali več uspeha. Pri agitaciji se je 
zavzeto angažiral Slovenski gospodar, še posebej njegov urednik dr. Lavo-
slav Gregorec,20 ki je v oklicu volilcem zapisal, »da vidimo sramoto, katero 
nam je volitev tujega prišleca, Nemca Brandstetterja naklonila […] zato 
smo prepričani, da se nam niti ena izmed Brandstetter-Seidelovih obljub 
ni izpolnila. […]. Dobro, tedaj se vzdramimo, otresimo enkrat nevredni 
jarim vsilenega nemško liberalnega in brezverskega nemčurstva. […] Vo-
limo domačega, narodnega, vernega človeka, če le mogoče Slovenca – bodi 
kmet, advokat ali kapucinar – da je le naš in da zmaga!«21 V isti številki je 

 16 Janko Sernec (1834–1909), pravnik in politik. Po študiju prava v Gradcu (promoviran 
1857) krajši čas odvetniški kandidat v Mariboru in Karlovcu, po vrnitvi v Maribor delal 
v odvetniški pisarni pri dr. Duchatschu in dr. Dominkušu do 1865, ko je v Kozjem odprl 
lastno pisarno. 1866. se je udeležil avstrijsko-pruske vojne. Od 1869. pa skoraj do smrti 
je bil odvetnik v Mariboru. Leta 1871 je kandidiral za poslanca v štajerski deželni zbor, 
a ni bil izvoljen. SBL, 3. knjiga, Ljubljana 1960–1971, str. 293–294. 

 17 Razne stvari, Slovenski gospodar, 13. januar 1876, št. 3, str. 8. 
 18 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 16. januar 1876, št. 6, str. 3. 
 19 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 23. januar 1876, št. 9, str. 3. 
 20 Lavoslav Gregorc (1839–1924), duhovnik in politik. Po študiju bogoslovja ordiniran 1864, 

nato je služboval kot kaplan v različnih štajerskih krajih, 1869–1885 je bil profesor teolo-
gije v Mariboru, nato župnik pri Novi Cerkvi pri Celju (od 1885 do smrti), 1875–1885 je 
urejeval Slovenskega gospodarja, bil je tudi predsednik Katoliškega političnega društva, 
1886–1900 je bil državni poslanec kmečkih občin Ptuj, Rogatec, Ljutomer. SBL, 1. knjiga, 
Ljubljana 1925–1932, str. 257–258. 

 21 Volilcem in volilnim možem, Slovenski gospodar, 20. januar 1876, št. 4, str. 1–2. 
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Slovenski gospodar napovedal, da bo v mariborski mestni skupini zmagal 
»liberalec in ustavak dr. Duhač, za deželnega poslanca bode volitev 26. 2; 
nemškutarji in liberalci so v Marburgerci znanega Wretzla za kandidata 
proglasili, Slovenci pa še ne vemo, koga bodemo volili«. Nato se ponorču-
je iz Wretzla: »stavitelja ponemčevalne šole v Radvanju in baje plačitelja 
16000 fl. pri Brandstetterjevem krahu, ki se ponuja za poslanca Slovencem 
in nemčurjem kmečke volilne skupine. Če bo izvoljen, potem smemo po 
evangeliju; Abraham je rodil Izaka, Izak Jakoba itd. reči; Feyrer (maribor-
ski mestni poslanec 1865–1867, op. p.) je rodil Seidla, Seidl Brandstetterja, 
Brandstetter je rodil Wretzla«.22

Na volitvah za državnega poslanca 31. januarja 1876 je pričakovano 
slavil dr. Duchatsch. V Mariboru je prejel 355 glasov, v drugih mestih in 
trgih pa 258.23

Nato se je pričel predvolilni boj za volitve deželnega poslanca. V začetku 
februarja je Slovenski gospodar poročal o shodu kmečkih volilcev 29. janu-
arja v mariborski čitalnici, kjer se je zbralo približno 100 volilcev, zboru pa 
je predsedoval dr. Janko Sernec, ki je govoril o pomembnosti volitev, prof. 
Pajk pa je potem razložil lastnosti dobrega poslanca: »biti mora predvsem 
naš človek, domačin Slovenec, ki ima srce za Slovenca, vseskozi poštenjak, 
a ne kakov slepar, naposled pa tudi zveden, skušan, učen človek«. Prisotni 
so ob koncu enoglasno podprli za kandidata dr. Radeja.24 V nadaljevanju 
so se v časniku vprašali, »ali hoče biti na deželi naslednik Brandstetterja 
oni Miha Wretzl? In res, kaj neki hoče Wretzl kot poslanec koristiti, če pa 
ni zmožen govoriti ne prav nemški ne slovenski? Sploh naši nemškutarji 
imajo precejšnjo duševno stisko/sušo, če že W. v deželni zbor tiščijo.«25

Volitve so potekale 26. februarja 1876. Vseh volilcev, ki so glasovali, 
je bilo 186, 9 jih je manjkalo.26 V mariborskem okraju je dobil dr. Radej 
43 glasov, Wretzl pa 54; v slovenjebistriškem okraju Radej 24, Wretzl pa 
18; v šentlenarškem okraju so bili volilci najbolj narodno slovenski; od 47 

 22 Glej op. 21. 
 23 Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918, Slovenska Matica, Ljubljana 1965 (dalje 

Melik, Volitve), str. 387; Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 2. februar 1876, št. 13, 
str. 2. 

 24 Franc Radej (1831–1902), pravnik in politik. Po opravljenih pravnih študijah je bil notar 
v Mariboru, 1876–1896 je bil poslanec v štajerskem deželnem zboru, istočasno je bil 
1887–1890 in 1895–1896 namestnik štajerskega deželnega glavarja, glej: Politične razmere 
na Štajerskem v času Napotnika, str. 611, 615–616, v: Vasilij Melik, Slovenci 1848–1918, 
Razprave in članki, Založba Litera, Maribor 2002, (dalje Melik, Slovenci); Shod kmetskih 
volilcev 29. januarja v mariborski čitalnici, Slovenski gospodar, 3. februar 1876, št. 6, str. 
2–3. 

 25 Slovenski gospodar, 3. februar 1876, str. 60–61. 
 26 Melik, Volitve, str. 390. 



18 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/1 • razPrave – StudieS

glasov je dobil Wretzl komaj 8; zmagal je Radej s 105 glasovi, Wretzl jih je 
imel 81.27

Glede izboljševanja položaja spodnještajerskih Slovencev so bile odločil-
ne prav te volitve, saj se je po letu 1867 spet zgodilo, da je v tej tekmi zmagal 
slovenski kandidat (po porazih na nadomestnih volitvah v kmečkem okra-
ju Slovenj Gradec maja 1874, ko je zmagal nemški kandidat Felix Schmitt 
pred mestnim župnikom Jožefom Šucem, in v kmečkem okraju Brežice 
avgusta 1874, ko je slovenskega kandidata Alojzija Lenčka premagal Ignac 
Žnideršič). Po letu 1876 se posestno stanje v kmečki kuriji na slovenskem 
Štajerskem ni več spremenilo, saj je bila odtlej trdno v slovenskih rokah.

Povrnimo se zopet k Brandstetterju. Po daljšem premoru v času na-
domestnih volitev, ko o aferi časniki niso poročali, je prišla prva novica v 
začetku aprila. Takrat je za Brandstetterjev izpust zaprosilo več upnikov, ki 
so terjali 460000 fl., to so trije dohtarji, srenja in radvanjski šolski zastop. 
Radvanjski posestnik in prijatelj Wretzl in njegovi pristaši so ponudili celo 
10000 fl. kavcije, a s prošnjo niso uspeli,28 v začetku maja pa je bilo znano, 
da naj bi bila zaključna obravnava o tej zadevi že junija, »začela bi se v pr-
vi tretjini meseca in bi trajala 14 dni, ker je obtožnica zelo obsežna in sta 
državni pravdnik in odvetnik povabila veliko število prič«.29 Sredi meseca 
junija je deželni sodni svetnik Jordan, ki je vodil preiskavo, predal akte 
državnemu tožilstvu, določeno pa je bilo, da bo obtožnico zastopal dr. von 
Pflügl, odvetnik Brandstetterja bo dr. Holzinger iz Gradca, obravnava pred 
porotnim sodiščem bo septembra, trajala pa naj bi tri tedne. Obravnavi 
naj bi vodil predsednik okrožnega sodišča v Celju, Heinricher.30 Konec 
avgusta je »Marburgerca« iz zanesljivih virov izvedela, da pride primer 
Brandstetter pred porotnike konec septembra, obravnava pa naj bi trajala 
sedem dni.31 Sredi septembra je bila nato obravnava dokončno določena 
za 22. september.32

Prvi dan procesa je bil v petek, 22. septembra, z začetkom ob 9. uri 
dopoldne. Brandstetter je bil obtožen goljufije in ponarejanja, ker je na 26 
menicah v znesku 56000 goldinarjev zapisal ime svoje pokojne žene Roze, 
»ter take ponarejene menjice prodal in med ljudi spravil; 119 menjic v zne-
sku 233962 fl. z imenom prijatelja Seidla podpisal in take prodal in med 
ljudi spravil; od svote 24000 goldinarjev, s katerimi je bila njegova žena 
pri banki v Trstu zavarovana in katere denarje je ona v testamentu svojim 

 27 Prav tam; Zmaga Slovencev pri volitvi v Mariboru, Slovenski gospodar, 2. marec 1876, št. 
10, str. 1–2. 

 28 Razne stvari, Slovenski gospodar, 6. april 1876, št. 15, str. 7. 
 29 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 5. maj 1876, št. 53, str. 3. 
 30 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 21. junij 1876, št. 73, str. 3. 
 31 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 25. avgust 1876, št. 101, str. 3. 
 32 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 20. september 1876, št. 112, str. 3. 
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otrokom sporočila, za sebe porabil 18000 fl. in tako svoje lastne tri nedolž-
ne otroke za 18000 fl. poškodoval«. Po prebrani obtožnici je predsednik 
Heinricher toženca vprašal, če se čuti krivega. Ta je odgovoril, da ne. Zato 
je časnik končal z ugotovitvijo, »da se sploh Brandstetter čudno obnaša, 
ker vedno pravi, da je resnično ponaredil navedene menjice in tako ljudi 
ogoljufal za kakih 300000 goldinarjev, a da je vendarle nekriv. Hotel je, 
pravi, premoženje svojih otrok pomnožiti! Lepa pomnožitev to, ki spravi 
človeka na zatožno klop kot hudodelnika!« Še pred tem z Brandstetterjem 
in Seidlom temeljito verbalno obračunajo: »celih 10 let sta vsem nemšku-
tarjem veljala kot prava zveličarja, vsem liberalcem in ustavovercem živo 
evangelje, a sedaj se sama ravsata pred porotno sodnijo v Celju. […] Seidl 
je tožil kolega in ga spravil na zatožno klop, v veliko zadostenje Slovencem, 
ki smo se tega človeka vselej odločno branili, in na neizbrisno sramoto 
nemškutarjem, ki so se pod takim »goljufivim« generalom vojskovali zoper 
nas. Politično umrl je Brandstetter že lani meseca novembra, a pogreb je 
šele sedaj pri celjski sodniji«.33

Čez teden dni je »Gospodar« privoščljivo in z zadoščenjem komentiral 
konec obravnave in izrek sodbe: »nemške duše v Mariboru in okolici, po-
tem v Slovenje Bistričkem in Šent Lenarškem okraju so sedaj močno pobite, 
se britko tožijo in milujejo, da je sodnija v Celju jihovega glavača in genera-
la Fridriha Brandstetterja obsodila kot goljufa na pet let težke ječe z jednim 
postom vsak mesec. […] Zagovornik dr. Holzinger je sicer skušal goljufa 
očediti, a je bilo zastonj, porotniki so pritrdili tehtnim besedam državnega 
pravnika. […] Naposled je Brandstetter še prosil Seidla za odpuščenje in 
jokal pa tudi Seidl se je jokal in tako sta ta dva bivša oficirja pred sodnijo 
po babje tulila. […] Ves s solzami zalit je Seidl konečno prosil za pravično 
sodbo. No, ta se mu je tudi zgodila, jegov prijatelj Brandstetter je dobil 5 
let težke ječe. Brandstetter, bivši ustavoverni poslanec, prerok liberalnega 
nemškutarstva v Mariboru, Šent Lenartu in Bistrici je politično mrtev in 
pokopan!«34

Že naslednji mesec naj bi več listov poročalo, da je Brandstetter zbolel 
za tifusno vročico, a je poročanje o tem po virih blizu »Cilller Zeitung« 
napačno. Slednji namreč piše, »da je bil obsojenec po svoji sodbi nekoliko 
bolezensko razburjen, zato so mu tudi odmerili dieto. Ta čas se slednji 
počuti dobro, včeraj so ga obiskali žena in trije otroci iz Radvanja«.35 Sredi 
novembra naj bi bil kot ostali obsojeni zaporniki zaradi prezasedenosti in 

 33 Brandstetter, bivši poslanec, na tožni klopi, Slovenski gospodar, 28. september 1876, št. 
40, str. 1–2. 

 34 Brandstetter, bivši poslanec, kot goljuf obsojen, Slovenski gospodar, 5. oktober 1876, št. 
41, str. 1–2.

 35 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 11. oktober 1876, št. 121, str. 3. 
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bojazni za izbruh epidemije prestavljen v zapor v Karlau (blizu Gradca): 
»sam pa že več tednov kaže očitne znake resne bolezni (jetrno in želodčno 
obolenje) in globoko melanholijo,36 konec meseca pa je pritožbo, ki jo je 
proti višini izrečene kazni izrekel odvetnik Holzinger, višje deželno sodi-
šče v Gradcu zavrnilo.37 Čez nekaj dni je iz Gradca prispela novica, da je 
višje deželno sodišče višino Brandstetterjeve kazni znižalo za eno leto – na 
štiri leta,38 konec decembra pa se je izvedelo, da namerava Brandstetter 
zaradi svoje trajne bolehnosti vložiti prošnjo na cesarja za skrajšanje svoje 
kazni.«39

Ob začetku novega leta je »Marburgerca« citirala »Cillier Zeitung«, ki 
je pisal, »da se Brandstetter še vedno počuti slabega in bolehnega, zato se 
zdi, da se bo njegova premestitev v Karlau zavlekla (vest o premestitvi iz 
novembra ni bila uradna). Tako je datum njegove premestitve danes veliko 
bolj negotov, kot kdajkoli prej«.40

Kljub negotovi napovedi je bil obsojenec 7. marca vendarle premeščen 
v Karlau, kjer mu je bila po poročanju »Cillier Zeitung« »podeljena služba 
bibliotekarja v kaznilniški knjižnici, s tem so ustregli željam obsojenca, 
[…] izrazil pa je tudi željo, da odsluži del svoje kazni v samici, da bi sled-
njo tako skrajšal. Če pa bi se samica izkazala kot nevzdržna, se namerava 
obsojeni po preteku polovice kazni z milostno prošnjo obrniti na cesarja 
za odpust preostale kazni«.41 Že čez nekaj dni pa je državno tožilstvo celj-
skemu časopisu poslalo popravek, v katerem je »konferenca uslužbencev 
zapora sklenila, da je namestitev kaznjenca kot bibliotekarja izključena, 
hkrati pa bo po sklepu slednje sledila premestitev kaznjenca v skupne ka-
znilniške prostore, če telesno in duševno stanje slednjega ne bi dovolilo 
bivanja v samici«.42

To je bila hkrati tudi zadnja novica glede Brandstetterja v spodnješta-
jerskih časnikih. Po prestani skrajšani zaporni kazni v začetku oktobra 
1880 se je s Spodnje Štajerske za vedno preselil na Dunaj. Tu je živel v veliki 
revščini in ni imel vidnejše vloge v javnem življenju, opravljal ni nobene 
javne funkcije več. Marca 1900 je storil samomor.

 36 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 19. november 1876, št. 138, str. 3. 
 37 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 29. november 1876, št. 142, str. 3. 
 38 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 3. december 1876, št. 143, str. 3. 
 39 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 31. december 1876, št. 155, str. 3. 
 40 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 7. januar 1877, št. 3, str. 3. 
 41 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 16. marec 1877, št. 32, str. 3. 
 42 Marburger Berichte, Marburger Zeitung, 23. marec 1877, št. 35, str. 3. 
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BRANDSTETTER’S AFFAIR AND THE BY-ELECTIONS FOR THE 
STATE- AND COUNTRY MEMBER OF PARLIAMENT 
Summary

The affair of Brandsetter, a member of parliament, was probably one of the most echoed 
ones in the German liberal circles in Lower Styria between 1861 and 1918. Because of 
Brandstetter’s involvement all the other leading members of the party in Lower Styria 
were compromised. Among them was also Branstetter’s personal friend, Kondrad Seidl, 
who most strongly felt the consequences of his friend’s fraud to his own cost, because 
Branstetter forged signatures on bills also in his name. The treated case was particularly 
outstanding, for Branstetter was not just somebody, but a well know political personality 
and between 1867 and 1875 he also attended many important functions (he was a member 
of Maribor district representation, Maribor city council, between 1867 and 1870 he was a 
country member of parliament of the Maribor city curia, from 1870 to 1873 the country 
member of parliament of the rural communities and from 1873 to 1875 he was a state 
member of parliament). After his arrest in the end of November 1875 he resigned as the 
state member of parliament and later on also as the country member of parliament. He 
spent the time before the trial in September 1876 in the Celje prison. All the happenings 
were very detailed and extensively commented by the Slovene newspapers, mostly the 
“Slovenski Gospodar”, who wrote about this affair with ill-wishing, irony and satisfaction. 
On the other hand, i.e. the “Marburger Zeitung” reported very little on this affair because 
the newspaper had similar political orientation as the convicted one. The newspaper was 
therefore in an awkward and unpleasant situation, for it would have to criticise a man 
with similar political and world views. One can find certain compassion and pity for the 
defendant in the reports. The trial lasted for two weeks and ended in the sentence for the 
defendant – five years of close arrest. The sentence was shortly afterwards lowered to one 
year. When he served his sentence in October 1880, he went back to Vienna where he lived 
in a great poverty. In March 1900 he committed suicide. Newspaper “Novice” accompa-
nied Brandstetter’s end with these words: “A sad end. These days a man, who used to play 
an important role in Lower Styria, hanged himself in Vienna. This is Friderik Brandstet-
ter, former state and country member of parliament who angrily pursued the Slovenes. In 
1875 he was convicted for bill forgery to five years of close arrest. He lived in the greatest 
poverty lately and therefore ended his life.”

DIE AFFäRE BRANDSTETTER UND DIE NACHwAHLEN FüR DEN 
REICHSRAT UND LANDTAg 
Zusammenfassung

Die Affäre um den Abgeordneten Brandstetter war zweifelsohne eine jener, die in den 
deutschliberalen Kreisen der Untersteiermark zwischen 1861 und 1918 für das größte 
Aufsehen sorgte. Im Sog dieser Affäre wurden nämlich auch die übrigen Funktionäre 
dieser Partei kompromittiert, insbesondere Brandstetters persönlicher Freund Konrad 
Seidl, der sozusagen auf eigener Haut die Folgen spürte, nachdem Brandstetter Wechsel 
mit Seidls Unterschrift gefälscht hatte. Dies ist umso mehr hervorzuheben, als Brandstetter 
nicht irgendjemand war, sondern eine gewichtige politische Persönlichkeit, die zwischen 
1867 und 1875 zahlreiche politische Funktionen innehatte. So war er Mitglied der Marbur-
ger Bezirks- und Gemeindevertretung, von 1867 bis 1870 Landtagsabgeordneter mit dem 
Mandat der Stadt Marburg, 1870 bis 1873 Landtagsabgeordneter mit einem Mandat der 
Landgemeinden und von 1873 bis 1875 auch Reichsratsabgeordneter. Nach seiner Verhaf-
tung Ende November 1875 legte Brandstetter zuerst das Reichsratsmandat zurück, wenig 
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später auch das Landtagsmandat. Bis zur Gerichtsverhandlung im September 1876 war 
Brandstetter im Gefängnis von Cilli/Celje arretiert. Die Vorgänge wurden in den sloweni-
schen Zeitungen ausführlich kommentiert, vor allem im „Slovenski Gospodar“, wo Ironie 
und Genugtuung in der Berichterstattung und eine gewisse Schadenfreude angesichts der 
bevorstehenden Gerichtsverhandlung unverkennbar waren. Die „Marburger Zeitung“ 
hingegen berichtete über den Fall nur wenig und mit größter Zurückhaltung. Die Affäre 
wurde eher mit Schwerpunkt auf Brandstetter als ungeschickten Akteur dargestellt, der 
sich in eine unangenehme Lage gebracht hatte. Die Haltung dieser Zeitung sollte nicht 
weiter verwundern, handelte es sich bei Brandstetter doch um einen Politiker, der der 
Blattlinie weltanschaulich nahe stand. Den Berichten ist zu entnehmen, dass generell mit 
Zurückhaltung berichtet wurde, sogar mit einem gewissen Mitleid über den Angeklagten. 
Der Prozess selbst dauerte zwei Wochen und endete mit einer Verurteilung des Ange-
klagten. Er erhielt fünf Jahre schweren Kerker, die wenig später um ein Jahr verringert 
wurden. Als Brandstetter im Oktober 1880 das Gefägnis verlassen konnte, übersiedelte er 
nach Wien, wo er fortan in beengten Verhältnissen lebte, ehe er im März 1900 Selbstmord 
beging. Die Zeitung „Novice“ berichteten über Brandstetters Ende mit folgenden Worten: 
„Trauriges Ende. Dieser Tage verließ uns in Wien ein Mann, der seinerzeit in der Unter-
steiermark eine große Rolle gespielt hatte. Es war dies Friedrich (Friderik) Brandstetter, 
vormals Landtags- und Reichsratsabgeordneter, der die Slowenen stets verfolgte. 1875 wur-
de er wegen Wechselfälschungen zu fünf Jahren schweren Kerkers verurteilt. Die letzten 
Jahre lebte er in äußerst beengten Verhältnissen, ehe er seinem Leben ein Ende setzte.“
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Feldmaršallajtnant Julius Josef Anton 
baron Schmigoz (1821–1889)
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Franc Rozman: Feldmaršallajtnant Julius Josef Anton baron Schmigoz (1821–1889). 
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 80=45(2009), 1, str. 23–29
Na podlagi arhivskih virov in literature je v prispevku opisana vojaška in življenjska 
pot enega izmed avstroogrskih generalov feldmaršallajtnanta Juliusa Schmigoza iz 
Ptuja.
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O generalih s slovenskega etničnega ozemlja iz časov habsburške mo-
narhije doslej vemo bolj malo. Vprašanje seveda je, če in v koliko jih more-

 * Dr. Franc Rozman, redni profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze 
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mo imeti za potomce slovenskega rodu. Bolj malo je bilo takšnih, ki so bili 
slovenskega rodu po obeh od staršev, več jih je bilo iz mešanih zakonov, kar 
precej potomcev oficirskih, uradniških in plemiških družin, ki so bili samo 
rojeni na našem etničnem ozemlju, tukaj živeli vse do odhoda v vojaško 
službo in se dotlej šolali na naših šolah.

Med njimi je zanimiv Julius Josef Anton Schmigoz (pisan tudi Schmi-
gotz ali Schmigoz), ki je bil sin štajerskega slovničarja Janeza Krstnika 
Leopolda Šmigoca (1787–1829), doma v Gruškovcu v Halozah.1 Janez Šmi-
goc se je poročil z Anno Wenzel, ki je bila najbrž doma iz Gradca in mu je 
rodila tri hčere: Hermino Klotildo, Kornelijo Johano, Lauro Antonijo ter 
dva sinova Julija Jožefa Antona in Gustava Ferdinanda. Starejši sin Julius 
je bil rojen 24. januarja 1821 na Ptuju, kjer je bil oče tedaj v mestni službi.2 

Julius Josef Anton baron Schmigoz (1821–1889) (Vir: Österreichische  
Nationalbibliothek, Bildarchiv Austria, sg. PORT_00013403_01)

Julius Schmigoz je dosegel generalski čin brez pravih vojaških šol, pač pa 
zaradi hrabrosti in smisla za vojaški poklic. Dosegel je čin podmaršala ali 
feldmaršallajtnanta, povzdignjen je bil najprej v viteški in nato še v baron-
ski, torej višji plemiški stan. Še kot otrok je izgubil očeta in tudi zato je že 
kot štirinajstleten prostovoljno kot ex propriis 1. novembra 1835 stopil v 
vojsko. Vojaško kariero je začel v 9. lovskem bataljonu in 1840 postal po-
ročnik, 1848 nadporočnik, 1849 stotnik, 1859 major, 1860 podpolkovnik, 
1864 polkovnik, 1869 brigadir, 1870 generalmajor in 1875 še feldmaršal-

 1 Slovenski biografski leksikon, III, Ljubljana 1971, str. 658–659.
 2 France Kidrič: Dobrowsky in slovenski preporod njegove dobe. Ljubljana, 1930, str. 230.
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lajtnant. Upokojil se je 1881 in 12. ali 13. decembra 1889 umrl v Gradcu, 
kjer je tudi pokopan.3

Schmigoza so predpostavljeni označili za resnega, pri tem pa tudi za 
dobrodušnega in prijaznega, obenem pa odločnega, vztrajnega, energič-
nega in preudarnega ter po naravi bistrega oficirja. Po zunanjem izgledu 
je bil visok, tršat in vedno zdrav ter dober jezdec. V rubriki o znanju je-
zikov piše, da govori in piše nemško, dobro govori in še kar dobro piše 
italijansko, nekaj zna tudi slovansko. Tu ni jasno, za kateri slovanski jezik 
gre, saj so ponavadi zapisali bolj detajlirano: češko, slovensko ali hrvaško. 
Domnevamo lahko, da je doma na Ptuju vsaj do očetove smrti vendarle 
znal tudi slovensko, ga kasneje nemara pozabil ali vsaj ni uporabljal tega 
jezika, se je pa srečal še s hrvaščino, ko je bil od 1874 do 1878 komandant 
36. pehotne divizije v Zagrebu, nazadnje je služboval tudi v Trstu, pri ženi 
Ani Ruardovi pa je bil večkrat za dlje časa tudi na Bledu. Seveda so to le 
domneve, natančnejših podatkov ni na voljo.

Schmigoz je bil večkrat odlikovan: bil je vitez železne krone 2. razreda 
z dekoracijo, vitez Leopoldovega reda z vojaško dekoracijo, nosilec vojne 
medalje in oficirskega znaka za zasluge 2. razreda, dobil je toskanski Jo-
žefov red in papeški red sv. Gregorja. Za zasluge v vojni v Italiji 1848/49 je 
dobil red železne krone in na osnovi tega odlikovanja ter udeležbe v vojni 
1866 je leta 1867 postal vitez, pred upokojitvijo pa še baron.

Bil je eden tistih generalov, ki je sodeloval v največ bitkah in spopadih 
in bil tudi nekajkrat ranjen. Svoj ognjeni krst je doživel kot adjutant v 9. 
lovskem bataljonu v sklopu 2. korpusa, ki mu je poveljeval general topni-
štva ali feldcajgmajster Konstantin D’Aspre und Hoobreuck (1787–1850), 
v bitki pri Soriu in Montebellu 8. aprila 1848, konec aprila je sodeloval v 
spopadu pri Pastrengu, 6. maja v bitki pri Santa Lucii, sodeloval 29. maja 
pri napadu na Curtatone in Montanaro, bil pri zasedanju Vicenze 10. ju-
nija. 23. julija 1848 se je udeležil bitke pri Sonni in Somacampagni ter čez 
dva dni bitke pri Custozzi. V bitki pri Santa Lucii je bil ubit njegov konj, 
sam pa jo je odnesel brez poškodb. Prvič je bil ranjen 27. julija 1848 v bitki 
pri Volti. V bitki pri Custozzi je bil nanj prvič pozoren maršal Radetzky. 
Rana pri Volti je bila lažja in Schmigoz se je že čez tri dni udeležil bojev 
pri Cremoni, 2. avgusta pri Mazza Percantini in 4. ter 5. avgusta 1848 pri 
Milanu. Za te zasluge je napredoval v nadporočnika in naslednje leto v 
stotnika. Še vedno je bil v 9. lovskem bataljonu, ki je bil v sestavi divizije 
nadvojvode Albrechta (1817–1895). Prvi spopad v letu 1849 je bil 20. marca 
pri Gravellonu, že naslednjega dne pa je bil pri Mortari spet ranjen, ko ga 

 3 Österreichisches biografisches Lexikon 1815–1950, X. Band, Wien 1994, str. 332; Constan-
tin Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, 30, Wien 1875, str. 
326–327; ÖStA, Kriegsarchiv, Qualifikationslisten, Karton 3018.
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je sulica ranila v stegno. V bitki pri Novari je dobil strelno rano 23. marca. 
Že 9. maja se je začelo obkoljevanje Livorna in 11. maja je bil Schmigoz ob 
zavzetju mesta težje ranjen. Vojna v Italiji je Schmigoza zaznamovala kot 
veliko obetajočega častnika, ki je sodeloval v 18 bitkah in spopadih, bil 
trikrat ranjen, zaslužil si je pohvalo Radetzkyja in napredovanje v stotni-
ka 1. razreda. Prav vojna v Italiji je bila tista, zaradi katere je kot 27-letni 
stotnik že dobil red železne krone 3. razreda z vojno dekoracijo, to pa mu 
je omogočilo, da je bil nobiliran v dedni plemiški stan.

Čez deset let je bila nova vojna in Schmigoz je bil spet na bojišču v 
Italiji. Takrat je bil že major in poveljnik 3. lovskega bataljona v osmem 
armadnem korpusu feldcajgmajstra barona Ludwiga Augusta Benedeka 
(1789–1881) 2. armade, na čelu katere je bil general konjenice Franz Anton 
Heinrich grof Schlick zu Bassano und Weisskirchen (1789–1862). Schmi-
goz se je udeležil bitke in poraza pri Solferinu 24. junija 1859. Poveljnik 
bataljona je postal le dan pred bitko pri Magenti 4. junija 1859. V obeh 
bitkah se je spet izkazal in po koncu vojne je napredoval v podpolkovnika. 
Naslednje leto je prevzel poveljstvo 3. lovskega bataljona in se 1866 udeležil 
vojne na severnem bojišču proti Prusiji, kjer je bil v sestavu 3. armade pod 
poveljstvom feldmaršallajtnanta nadvojvoda Ernsta (1824–1899)4, ter bil v 
bitki pri Kraljevem Gradcu 3. julija 1866 spet ranjen, tokrat je dobil strel v 
pljuča. V tej bitki je bil Schmigoz uspešen pri obrambi strateško važnega 
odseka pri Lipi, ki je bil eden od odločilnih odsekov te bitke. Po tej bitki je 

 4 Nadvojvoda Ernst je bil znan po zapravljivem načinu življenja, omeniti pa ga je treba tudi 
zato, ker je povezan z Ljubljano. Čeprav je bil neporočen, so kmalu po njegovi smrti v 
javnosti nastopili trije baje njegovi zakoniti otroci (četrti je že prej storil samomor). Sku-
šali so dokazati, da se je nadvojvoda poročil s hčerko madžarskega veleposestnika Lauro 
von Skublitz, ki se je imenovala baronica Wallburg, z njo naj bi s štirimi otroki poročen 
živel v srečnem družinskem življenju v Ljubljani, vse do smrti baronice 1865. Afera ni bila 
nikoli docela pojasnjena, dejstvo pa je, da so Ernstovi bratje plačevali za vzgojo in študij 
njegovih otrok. Gl.: Brigitte Hamann: Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, Wien 
1988, str. 99–100; Pred deželnim sodiščem v Ljubljani je bila od 18. do 20. septembra 1902 
obravnava v t. i. aferi Wallburg, v kateri so bili obtoženi Ernest Wallburg in njegova se-
stra Klotilda von Simics ter privatni uradnik Makso Staudinger, ker da so s ponarejenim 
dokumentom hoteli dokazati, da sta prvoobtožena zakonska otroka nadvojvode Ernsta. 
Dokument je ponaredil Staudinger, ki je v začetku junija 1899 iz vojaške poročne matice, 
shranjene v ljubljanski garnizijski bolnici iztrgal list in posnemajoč pisavo umrlega voja-
škega kurata Josipa Zamejca, brata stolnega dekana in kanonika Andreja Zamejca, na ta 
list vpisal poroko nadvojvode Ernsta z Lauro Skublic. Kot priči sta navedena nadvojvoda 
Henrik (1828–1891), Ernstov brat in hišnik Martin Železnik. Dediči so se za take prijavili 
5. julija 1899. Sodišče je ugotovilo, da v poročnem listu piše, da je nadvojvoda prišel v 
Ljubljano leta 1858, dejansko pa se je to zgodilo leto pozneje. Kurat Zamejc je svojo izjavo 
pod duhovniško prisego pred smrtjo preklical. Dozdevni zakon naj bi bil sklenjen 1863, 
v matičnem listu pa je zapisano leto 1858. Razprava na sodišču je bila 20. septembra 1902 
končana, obsojen pa je bil Staudinger, in sicer na 4 mesece navadne ječe. (Slovenski Narod, 
št. 215–217, 19.–22. 9. 1902).
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bil Schmigoz premeščen na južno fronto v Italijo, kjer pa v bojih ni sode-
loval. Za udeležbo v tej vojni je dobil viteški križ sv. Leopolda. Kot brigadir 
je od 1869 poveljeval 4. pehotni diviziji in bil konec oktobra 1874 imenovan 
za poveljnika 36. pehotne divizije s sedežem v Zagrebu, 1878 pa za kratek 
čas za poveljnika 38. pehotne divizije.

Kot tak se je udeležil še zadnjega vojnega pohoda, okupacije Bosne in 
Hercegovine. Še prej je zadnjič napredoval, in sicer je 1. novembra 1875 
postal feldmaršallajtnant. V Bosni je bil tudi še zadnjič ranjen, in sicer v 
spopadu pri Doboju sredi avgusta 1878.5 O tem so poročali tudi ljubljanski 
časniki. Tako je Laibacher Tagblatt poročal, da je bil Schmigoz ranjen 19. 
avgusta, in sicer da je dobil 4 centimetrsko rano v vrat.6 Krogla je ostala v 
rani in so mu jo odstranili šele 27. avgusta, že naslednjega dne pa se je z 
ženo Anno, ki je prišla iz Zagreba, odpeljal na okrevanje na ženin dom na 
blejski grad.7 Laibacher Tagblatt je povzemal po Kölnische Zeitung, da je bil 
Schmigoz v spopadu zelo hraber in priseben ter je kljub rani ostal na bojišču 
do konca spopada in spodbujal svoje vojake.8 Na Bledu se je tudi udeležil 
proslave na jezeru in ognjemeta, ki so ga Blejci 2. septembra 1878 priredili 
v čast nadvojvode Karla Ludwiga in njegovih sinov Franza in Otta.9 Isti list 
je 11. oktobra zapisal, da je bil Schmigoz imenovan za vojaškega komandan-
ta mesta Trst.10 Potem ko je bil feldmaršallajtnant Franz Anton vitez von 
Littrow (1821–1886) superarbitriran in čez šest mesecev marca 1897 upoko-
jen, ga je kot komandant 28. pehotne divizije zamenjal Schmigoz.11 Na tem 
položaju pa ni ostal dolgo in je bil marca 1897 premeščen za komandanta 
7. pehotne divizije, poveljevanje 28. pehotne divizije pa je prevzel feldmar-
šallajtnant Ludwig Josef Hermann von Pielsticker (1824–1900).12 Takrat je 
Schmigoz tudi prevzel mesto poveljujočega komandanta Trsta.

Slovenski tisk se ga je spomnil šele, ko je bil odlikovan z redom že-
lezne krone II. stopnje z vojno dekoracijo III. reda in ko je v tej novički 
objavil tudi, da je bil Schmigoz sin slovenskega slovničarja Šmigoca,13 in 
pa ob smrti, ko je bilo pripisano, da je umrl v Gradcu in da je bil po rodu 
Ptujčan.14 Po tej novički naj bi Schmigoz umrl 13. decembra 1889 in isti 

 5 Gl. op. 3.
 6 Laibacher Tagblatt (odslej LT), št. 197, 29. 8. 1878.
 7 Prav tam; tudi SBL, III, Ljubljana 1960, str. 154.
 8 LT, št. 197, 29. 8. 1878; Laibacher Zeitung (odslej LZ), št. 194, 26. 8. 1878.
 9 LT, št. 199, 31. 8. 1878.
 10 LZ, št. 203, 5. 9. 1878. Nadvojvoda Karl Ludwig (1833–1896) je bil mlajši brat cesarja Fran-

ca Jožefa I, sinova pa sta bila kasnejši prestolonaslednik Franz Ferdinand (1863–1914) in 
Otto Franz Josef (1865–1906), oče zadnjega cesarja Karla.

 11 LZ, št. 234, 11. 10. 1878.
 12 LT, št. 229, 5. 10. 1878.
 13 LT, št. 72, 27. 3. 1879; Slovenski Narod (odslej SN), št. 243, 22. 10. 1880, str. 3. 
 14 SN, št. 289, 14. 12. 1889, str. 3.



28 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/1 • razPrave – StudieS

dan ima nekrolog tudi v Militärzeitung,15 medtem ko avstrijski biografski 
leksikon navaja za dan smrti 12. december.16

Ob smrti maršala Radetzkyja je bil Schmigoz med tistimi tridesetimi 
odlikovanimi oficirji, ki so sestavljali častno četo. Schmigoz jim je pove-
ljeval in ta četa je januarja 1858 spremljala maršalovo truplo iz Milana v 
Heldenberg v Spodnji Avstriji, kjer je znamenita grobnica avstrijskih ge-
neralov.17

Dne 4. februarja 1860 se je Schmigoz poročil s tedaj 22-letno Anno Ru-
ard, hčerko podjetnika in fužinarja Viktorja Ruarda, ki je bil med drugim 
tudi lastnik blejskega gradu. Tam se je večkrat mudil in nekateri od otrok so 
se tam tudi rodili. Kavcijo ob poroki v višini 10.500 goldinarjev mu je cesar 
1875. odpustil. V zakonu so se Schmigozu rodili trije sinovi in tri hčere.18

Dva sinova sta nadaljevala očetovo vojaško kariero, čeprav ne preveč 
uspešno. Prvorojeni hčeri Hermini (aprila 1861) je sledil najstarejši sin Ot-
to, ki je bil rojen v Benetkah 7. februarja 1865 (Wurzbach ima datum 8. fe-
bruar). Pristojen je bil v Krčevini pri Ptuju. Po gimnaziji je tri leta študiral 
pravo, nato pa je na lastno željo kot enoletni prostovoljec stopil v dragonski 
polk št. 5 Ruski car Nikolaj I. Leta 1889 je opravil izpit za rezervnega ofi-
cirja in 1. aprila 1889 postal korporal, 30. septembra 1889 stražmojster, 1. 
januarja 1890 pa poročnik v rezervi ter bil dodeljen ulanskemu polku št. 
12 Franc II. Kralj obeh Sicilij, kasneje pa je bil še v ulanskem polku št. 17 
Baron von Gagern. Sicer je bil v službi pri graškem državnem namestni-
štvu kot koncipist. Zadnji vpis v njegovi kartoteki je iz leta 1896, ko je bil 
še samski. Poleg nemščine je znal delno francosko in hrvaško. Sicer je bil 
dober telovadec, sabljač in stenograf. Karakteristika pravi, da je bil trdne-
ga značaja, priden in pošten, srednje rasti, zdrav in močan. Ostal pa je le 
poročnik, ker 1891 ni izpolnil pogojev za napredovanje.

Mlajši, Hugo, je bil rojen na Bledu 13. julija 1875 in tudi on je imel 
domovinski občino v Krčevini. Najprej je obiskoval nižje razrede vojaške 
realke v Eisenstadtu, nato pehotno kadetnico v Liebenauu pri Gradcu, ki jo 
je neuspešno absolviral, potem pa od septembra 1895 do konca aprila 1896 
hodil v pehotno šolo na Dunaju in jo končal. Od maja 1896 je bil praktikant 
pri komandi 3. korpusa v Gradcu, 1. novembra 1896 je napredoval v konci-
pista, 1. maja 1900 v oficiala in 1. novembra 1904 v nadoficiala ter bil konec 
marca 1908 premeščen k drugemu korpusu na Dunaj. Od 1. januarja 1912 
je bil v Innsbrucku vodja registrature pri 14. korpusu. Kariera vojaškega 
uslužbenca torej. Podatkov za kasnejša leta v Vojnem arhivu tudi zanj ni. 
Ob zadnjem vpisu piše, da je vdovec brez otrok in brez premoženja, da je 

 15 Militärzeitung, št. 92, 17. 12. 1889, str. 748–749.
 16 ÖBL, Wien 1994, X. Band, str. 332.
 17 ÖStA, Kriegsarchiv, Qualifikationslisten, Karton 3018.
 18 Prav tam, Nachlass Schmigoz, B 10–12.
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priden in prizadeven vojaški uradnik, da je zelo resen in miren ter prodor-
nega razmišljanja. Bil je srednje rasti in močne konstitucije, trdnega zna-
čaja in talentiran. Poleg nemščine je znal tudi malo francosko. Leta 1908 
je bil odlikovan z jubilejno spominsko kolajno in z jubilejnim vojaškim 
križcem, istega leta tudi s pohvalo 3. korpusa za dolgoletno in prizadevno 
služenje ter za odlično službeno delo še s pohvalo komande 3. korpusa.

Tretji Schmigozev sin je bil nekaj starejši kot Hugo, rodil se je 16. julija, 
umrl na Dunaju 7. avgusta 1947 ter zapuščino očeta volil Vojnemu arhivu 
na Dunaju. V tej zapuščini je nekaj dnevniških zapiskov z vojnih pohodov, 
kjer pa je komaj kaj več kot so le omembe krajev in datumi prenočevanj, 
nekaj osebnih aktov, generalov rokopisni sestavek o dejavnosti lovskega 
bataljona št. 9 iz let 1848/49, kar je napisal 1852, njegov kompas, daljnogled, 
litografija njega samega in album fotografij. Zanimiv detajl iz te zapuščine 
se mi zdi lista njegove plače z dodatki od oktobra 1869 do julija 1870, ko 
je bil polkovnik. Njegova mesečna plača je bila 210 goldinarjev, dodatki 
pa so bili po mesecih različni. Za november 1869 je dobil 10,50 gld. Za tri 
konje, 30 gld. za furažo, za slugo 2,16, gld. za polmesečno plačo, posebej 
za kruh pol meseca 1,13 gld., sluga je imel mesečne plače 6 gld., za obresti 
od nakupa pohištva je za tisti mesec dobil 12,60 gld., za slugovo stanovanje 
1,83 gld., za hlevarino za pet konj 39,37 gld, za obresti za dve kočiji 15,75 
gld., za stanovanje 155,60 gld.19

Življenjsko pot generala Schmigoza se tako da kar precej podrobno 
osvetliti, mnogo manj pa njegovo zasebno življenje, njegov miselni svet, 
zanimanje in družabno življenje.

FIELD MARSHAL LIEUTENANT JULIUS JOSEF ANTON BARON 
SCHMIgOZ (1821–1889) 
Summary

The article describes the life and the military career of the field marshal lieutenant Ju-
lius Schmigoz from Ptuj, who was the son of the Slovene grammarian Janez Šmigoc. He 
participated in many wars and was one of the most times wounded Habsburg generals. 
The treatise is founded on the archival sources and literature and it gives a detailed de-
scription of the military path of the general and his two sons, who were also officers as 
well as sons of Viktor Ruard’s daughter. Viktor Ruard was a well known Upper Carniola 
entrepreneur.

 19 Prav tam, Nachlass Schmigoz B 10–12.
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FELDMARSCHALLLEUTNANT JULIUS JOSEF ANTON FREIHERR 
SCHMIgOZ (1821–1889) 
Zusammenfassung

Der Beitrag beschreibt das Leben und die Militärkarriere von Feldmarschallleutnant Julius 
Schmigoz, dem Sohn des slowenischen Grammatikers Janez Šmigoc aus Ptuj/Pettau. Er 
nahm an zahlreichen Kriegen teil und war einer der meist verwundeten österreichisch-
ungarischen Generäle.
Die Abhandlung basiert auf Archivmaterialien und Archivliteratur und beschreibt de-
tailliert den militärischen Werdegang des Generals und seiner zwei Söhne, die auch Of-
fiziere waren. Sie waren Söhne der Tochter Viktor Ruards, eines berühmten oberkrainer 
Unternehmers.
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Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni
I. del: Od sarajevskega atentata do vojne z Italijo

M i h a  S l u g a *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
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Miha Sluga: Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni. I. del: Od sarajevskega atentata do 
vojne z Italijo. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 80=45(2009), 1, str. 
30–60
Na osnovi analize dnevnikov, spominov in korespondence slovenskih vojakov, udele-
žencev velikega svetovnega spopada v letih 1914–1918 skuša avtor ugotoviti, kako se je 
skozi različna obdobja prve svetovne vojne spreminjalo vojakovo dojemanje te vojne 
in predvsem, kako je to vplivalo na njihovo lojalnost do habsburške monarhije. V uvo-
dnem prispevku, ki obravnavano tematiko omejuje na čas od sarajevskega atentata do 
vstopa Italije v vojno na strani antantnih sil, izpostavlja, da v »avstrijski« patriotizem 
večine slovenskih vojakov ni bilo moč dvomiti, a hkrati opozarja na njihovo stopnju-
joče se nezadovoljstvo ter na prve zametke dobrovoljskega gibanja.
ključne besede: Slovenski vojaki, prva svetovna vojna, habsburška monarhija, spomini

1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(497.12)''1914/1918''

Miha Sluga: The Slovene Soldiers in World War I. Part One: From the Sarajevo Assas
sination till the War with Italy. Review for History and Ethno graphy, Maribor 
80=45(2009), 1, pp. 30–60
On the basis of the analysis of the journals, memoirs and correspondence of the Slovene 
soldiers, who took part in the big world fight in the years 1914–1918, the author tries 
to find out, how through different stages of the World War I. the soldiers’ percep-
tion of the war has changed and mostly how it affected their loyalty to the Habsburg 
Monarchy. In the introductory article, which reduces the theme to the period between 

 * Miha Sluga, univ. dipl. zgodovinar in politolog, Rusjanov trg 5, 1000 Ljubljana,  
miha.sluga@gmail.com
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the Sarajevo Assassination and the point when Italy joined the war on the side of the 
entente forces, the author stresses that one cannot doubt the “Austrian” patriotism by 
the majority of the Slovene soldiers, but nevertheless points out their growing dissat-
isfaction and the beginnings of the volunteer movement.
keywords: Slovene soldiers, First World War, Habsburg Monarchy, memoirs

uvod

Ko pa je leta 1914 izbruhnila ta nesrečna vojna, bil sem tudi jaz l. 1915 vpoklican k voja-
kom. Večina mojih tovarišev je našla smrt, mene pa je pustila živeti, a za spomin vzela mi 
je najboljše, in to so oči […]. Kot slepega dali so me v graški zavod za slepe, kjer sem še 
sedaj. Tu se učim slepo pisavo pisati in s prsti brati. Tako pisavo pisati, kot vam sedaj z njo 
pišem, in košare plesti. Žalostno je tako življenje, a potolažim se z besedami Vse za vero, 
dom, cesarja, za cesarja blage oči.1

Tako je preprost slovenski vojak Franc Šošter na kratko zabeležil svojo 
nesrečno usodo med prvo svetovno vojno. V pismu ni pozabil omeniti ne 
tragičnih posledic vojne, ne spodbudnih besed, ki so mu v nesreči dajale 
uteho in upanje, da vse to le ni zaman. Ali je zato njegovo pisanje dovolj 
trden dokaz o Slovencu in vojaku, čigar vdanost, kakor pravi stara pesem, 
nikdar ne usahne? Ali nam kaže zlomljenega človeka, ki zgolj neprepričlji-
vo ponavlja stare fraze? Ker ne poznamo drugih njegovih poprejšnjih in 
kasnejših zapiskov, tega žal ne vemo zagotovo. Sklepamo pa le lahko, da bi 
ob vsem omenjanju pohabe, smrti in žalosti njegova lojalnost sicer lahko 
zvenela obrabljeno in naivno, nikakor pa ne neiskreno.

Ta, tolikokrat omenjani »vse za vero, dom, cesarja«, nikakor ni bil ogu-
ljen pripomoček, s katerim bi hinavsko mahali samo takrat, ko je bilo treba 
pokazati slovensko lojalnost in zvestobo. Seveda se je dogajalo tudi to, a 
vendarle je krilatica verno odslikavala stanje duha na Slovenskem pred 
prvo svetovno vojno. Predstavljala je okvire temeljne politične in družbe-
ne usmeritve – zvestobo vladarju in tradicionalno zavezanost habsburški 
monarhiji, kot izum 19. stoletja pa tako nacionalno kot tudi deželno do-
moljubje. Čeprav je krilatico kot svoje geslo prvi začel uporabljati katoliški 
politični tabor, ki je k tej usmeritvi dodal še zavezanost (katoliški) veri, in 
jo za svojo niso vzeli pri njihovih političnih tekmecih, je vseeno postala 
najširše sprejeta in najbolj priljubljena politična skovanka na Slovenskem. 
Trumam vojakov pa je poleti 1914, ko je izbruhnila vojna, in tudi med njo, 
klic bogu, domu in cesarju postal eno od najpreprostejših (na)vodil, kaj 
jim je v tej vojni treba storiti. Sklicevanje nanj je utrjevalo podobo vedno 

 1 Franc Šošter, citirano po: Jakob Ciglar, Pismo slepega vojaka. Vojnozgodovinski zbornik, 
2000, št. 4, 4.
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zvestega in lojalnega, v vseh preizkušnjah neustrašnega vojaka ter tako 
sporočalo svetu, da slovenski vojaki stojijo za svojim vladarjem in da so 
pripravljeni braniti varnost domovine, tako avstro-ogrske kot slovenske. 
Pa vendarle, ali je ta bahava podoba lahko ohranila svoj neokrnjeni sijaj 
tudi skozi vsa štiri leta velike vojne? Ali je patriotski »vse za vero, dom, 
cesarja« med vojaki obdržal svojo prepričljivost ali je domišljavemu bese-
dičenju o časti in dolžnosti navkljub postal le obscen pojem, ki je ves svoj 
smisel izgubil v blatnih strelskih jarkih?

»ostudni zločin« v sarajevu

Ko sta bila 28. junija 1914 ubita prestolonaslednik Franc Ferdinand in 
njegova žena, sta pretresenost in ogorčenje zajela tudi slovenske dežele.2 
Maše zadušnice, žalni shodi ter na vsakem vogalu izobešene črne zastave 
so pričale predvsem o žalosti, ki nikakor ni bila neiskrena, o »čustvu člo-
vekoljubja in sočutja do otrok, ki so izgubili roditelje«,3 kot tudi o sočutju, 
namenjenem ostarelemu cesarju. »Ob prerani rakvi ljubljenega prestolo-
naslednika« je bilo mogoče pokazati, kot že velikokrat v preteklosti, trdno 
zavezanost habsburški državi ter »neomajno zvestobo, vdanost in zaupanje 
do sivolasega nositelja krone«.4

Čeprav je sarajevski umor pretresel avstro-ogrsko monarhijo, širša jav-
nost sprva v njem ni videla usodnega dogodka, ki bi lahko pripeljal do 
vojne. Še v vojašnicah se prve dni ni dogajalo »nič izvanredno novega«: 
vojaške oblasti niso poostrile vojaškega življenja, delavni dan vojaka je po-
tekal kot v letih pred tem, marsikateri kmečki fant, ki je v tem času služil 
vojaški rok, pa je še v zadnjem mesecu pred vojno lahko dobil daljši do-
pust, da je pomagal pri žetvi in košnji. Doma, daleč od skrbi in političnih 
zdrah, so vojaki preživljali še zadnje mirne trenutke pred prihajajočim 
viharjem. Eden izmed njih, Filip Kosmač, je ta čas na kratko označil tako: 

 2 Burni odzivi na atentat so razumljivi, če upoštevamo, da v družbi vsled stoletja dolge vla-
davine iste dinastije in načrtnega gojenja vzvišene podobe vladarske rodbine umor nad-
vojvode nikakor ni mogel žeti odobravanja. Prav tako je bil atentat kot politično dejanje 
za razreševanje balkanskih napetosti deležen obsojanja celo v očeh privržencev rešitve 
slovenskega vprašanja z jugoslovanskim zedinjenjem. Tem se je zdelo, da atentat škodi 
slovenskim prizadevanjem in meče slabo luč na jugoslovansko gibanje. Predvsem pa je 
treba upoštevati, da so bile med ljudmi močno razširjene predstave o prestolonasledniku 
kot »največjemu upu monarhije« in prijatelju jugoslovanskih narodov, ki bi potem, ko bi 
zasedel prostor, njim v korist preuredil okorno in z nacionalnimi nasprotji ohromljeno 
monarhijo. Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domačih 
tleh med vojno 1914–1918. Ljubljana 1971, 9–10.

 3 Ivan Lah, Knjiga spominov. Ječe – Moja pot – Dan 1914. Ljubljana 1925, 84.
 4 Slovenec, 29. junij 1914, št. 144.
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»Na dopustu za košnjo od 29. junija do 18. julija sem se kar dobro imel med 
domačimi. Kosili smo in sušili seno ter bili dobre volje. Sarajevski umor 
me ni dosti motil. […] Vsak večer smo fantje postavljali mlaje, dekleta pa 
[so] pletla krancelne.«5

A v poplavi raznovrstnih govoric in razburljivih vesti, protisrbski gonji 
in stopnjujočem se hujskanju na vojaško maščevanje se je zaskrbljenost 
hitro širila.6 Diplomatsko mešetarjenje in razgrinjanje pred vojno nareje-
nih vojaških načrtov, predvsem pa ultimat, ki ga je Avstro-Ogrska izročila 
Srbiji 23. julija, so prepričali tudi optimiste, ki so predtem verjeli, da zaradi 
vojaškega zavezništva med Srbijo in Rusijo ne Dunaj ne Berlin ne bosta 
upali izzivati spopada.7 Med bodočimi vojaki in med prebivalstvom je bilo 
redko zaslediti kako željo po bojevanju in vojni. Eden izmed teh vojakov, 
Janko Hacin, je celo pripomnil, da se je skupina kasnejših mobilizirancev 
na vest, da je Srbija ugodila zahtevam in da je zato nevarnost vojne odvr-
njena, odzvala z velikim zadovoljstvom.8

Razvoj dogodkov, ki je v nekaj dneh pripeljal do vsesplošne vojne, je 
potekal potemtakem v veliki meri nepričakovano in kot nam priča nekaj 
redkih avtobiografskih zapisov (bodočih) vojakov tudi v za njih nezaželeni 
smeri. Atentat na prestolonaslednika je resda vzbudil burne odzive, a svoje 
mobilizacijske vloge proti Srbom, ki jim je bila naprtena odgovornost zanj, 
v predvojnem obdobju še ni v celoti odigral. Formula t. i. pravične kazni 
za srbske zločine je bila sprejeta šele ob dejanskem začetku sovražnosti. 
In takrat so se Slovenci odzvali tako, kakor se je od vdanih državljanov 
pričakovalo.

ave caesar, morituri te salutant!

V nedeljo, 26. julija 1914, po nezadovoljivem srbskemu odgovoru na ul-
timat, so razglasi, posebne izdaje časnikov ter zvonjenje cerkvenih zvonov 
ljudem širom habsburškega imperija naznanili, da je njegovo cesarsko in 
kraljevsko apostolsko Veličanstvo blagovolilo zapovedati splošno mobili-
zacijo. Uradna avstro-ogrska vojna napoved ji je sicer sledila šele dva dni 
kasneje, a množice mož in fantov so se že tisto nedeljo začele odpravljati z 

 5 Filip Kosmač, citirano po: Slavko Moravec, S 97. pešpolkom na fronto 1914. Vojnozgodo-
vinski zbornik, 2003, št. 13, 20.

 6 Franc Arnejc, Od Dnestra do Piave. Spomini iz prve svetovne vojne. Celovec 1970, 6; Filip 
Kosmač, povzeto po: Moravec, S 97. pešpolkom na fronto, 20.

 7 Ivan Matičič je v tej veri celo po ultimatu povsem neobremenjeno in kljub dejstvu, da 
ga lahko zdaj zdaj vpokličejo v vojsko, celo nameraval iti v planine. Ivan Matičič, Skozi 
plamene prve svetovne vojne. Po neskončni poti s slovenskim planinskim polkom. Ljubljana 
1966, 24–27. 

 8 Janko Hacin, Vsi ti mladi fantje. Ljubljana 2002, 22.
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domov. Novačenje je potekalo hitro, če odmislimo nekaj redkih poskusov 
hujskanja proti vojni, pa tudi brez zapletov.9 »Navdušeno drvenje v vojašni-
ce« je bilo po mnenju propagandistov dokaz odličnega vzdušja in izredne 
ljubezni do cesarja in očetnjave ter bojnega duha, prevevalo pa naj bi vse 
moštvo od najmlajših nabornikov do najstarejših črnovojnikov.10

Odličnega vzdušja so se odhajajoči vojaki slej ko prej navzeli na veselih 
sprevodih skozi mesta, kjer so jih pričakale navdušene množice. Vojake 
so spremile, je ironično pripomnil eden izmed njih, kot da bi »odhajali 
na ohcet in ne v vojno«.11 Tudi kranjska prestolnica se je ob priložnosti 
spremljati oba domača polka tako nebrzdano veselila, da bi tujec, »ki bi 
bil tiste dni prišel v Ljubljano in bi ne vedel, za kaj gre, mislil, da je mesto 
zadela nepopisna sreča«.12 Po njenih ulicah se je trlo občinstva in ljubljan-
skih deklet s celimi jerbasi cvetlic, s šopki ter cesarskimi in deželnimi 
zastavami okrašeni vojaki pa so, vriskajoč med godbo, korakali od pri-
zorišča do prizorišča, kjer so jih odličniki z vse Kranjske, opominjajoč na 
»slavna junaštva prednikov in čase Radetzkega«, pozivali, naj se tudi oni 
vrnejo ovenčani z lovorjem slave. Po maši in pridigi, ki se je razumljivo 
sukala predvsem okoli dolžnosti, boja, smrti in tolažbe, so vojaki »resno in 
dostojanstveno« opravili prisego, zapeli cesarsko himno in vladarju v čast 
zaklicali še trikratni »hoch«.13

Tudi v drugih večjih krajih na Slovenskem ter po monarhiji ni bilo dosti 
drugače. V Trstu je vojaško poveljstvo z neprikritim zadovoljstvom ugota-
vljalo, da je med ganjenimi rezervisti in rekruti polno vzklikanja »dobre-
mu staremu cesarju« in zadovoljstva, ker lahko branijo njegovo državo.14 
Slovenske vojake so prisrčno pozdravljali povsod, celo pot skozi Dunaj 
in nemški Gradec, kjer so na vse nedavne narodnostne spore kar malce 
pozabili, je bila pravi triumf. Pozdravljanju ni bilo ne konca ne kraja in 
»heilovci« so navdušeno kričali slovenski »živio«, med publiko pa se je 
znašla tudi kakšna slovenska trobojnica.15

 9 Pleterski navaja, da so aretirali nekaj dijakov, ki so delili listke: »Doli z vojno! Doli s 
klerikalci! Smrt Šušteršiču!« Več o tem: Pleterski, Prva odločitev, 16. 

 10 Geschichtlicher Bericht über die Mobilmachung der Landwehr 26. 7. 1914–16. 1. 1915, 
povzeto po: Reinhard E. Bösch, Die Haltung der südslawischen Soldaten des österreich-
ungarischen Heeres im Ersten Weltkrieg. Eine Dokumentation, dargestellt nach den Ge-
fechtsberichten der Infanterie. Wien 1982 (= Dissertation), 71–73. 

 11 Jože Hameršak, Skoz prvo svetovno. Ljubljana 1994, 7–8. 
 12 Ivan Hribar, Moji spomini. II. del. Ljubljana 1983–1984, 101.
 13 Slovenec, 3. avgust 1914, št. 174; Janez Benčina, citirano po: Brane Tušar, Janez Benčina 

na fronti. Vojnozgodovinski zbornik, 2003, št. 12, 16. 
 14 Aufmarsch aus Cormons und Triest 26. 7. 1914–20. 8. 1914, povzeto in citirano po: Bösch, 

Die Haltung, 74–75. Poročilo se nanaša na pripadnike 20. lovskega bataljona, v katerem 
je bila skoraj polovica vojakov Slovencev.

 15 Anton Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno in ujetništvo. Ljubljana 2001, 13; Hacin, 
Vsi ti mladi fantje, 27.



36 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/1 • razPrave – StudieS

Brez dvoma je vsa ta evforija spodbudno vplivala na vojake, ki so pre-
vzeti nad občutkom pomembnosti ter od ponosa in postavljanja pred 
dekleti,16 dobre volje, neobremenjeno in brez večjega odpora odpotovali 
proti bojiščem. Tudi romantične predstave o velikih junaštvih, ki so po 
dolgem obdobju sorazmernega miru še ostale od spomina na pretekle voj-
ne, so delovale pomirjajoče. Nekateri so bili prepričani, da jim bo z vojno 
dana možnost pokazati svojo hrabrost in da se bodo domov vrnili ovešeni 
s samimi odlikovanji, zaslužnimi križci in kolajnami.17 Heroične zgodbe 
je dopolnjeval tudi pustolovski duh, ki je namesto sivega vsakdanjika hre-
penel po novih dogodivščinah, novih krajih in ljudeh.

Prav tako so si vsi želeli in predstavljali vojno, ki bo v sorazmerno krat-
kem času »postavila stvari na svoje mesto«. Zmaga proti Srbiji namreč ni 
bila vprašljiva, še celo po tistem, ko se je monarhija znašla tudi v vojni z 
Rusijo, so bili mnogi tako zaverovani v avstrijsko moč, da navdušenja nad 
zagotovljeno zmago niso mogli skriti.18 Pogovor med vojaki ob slovesu, 
kakršnega je v svoj dnevnik zapisal Fran Milčinski, potemtakem niti ni 
bil tako osamljen: »Le po njih [Rusih]. A to ti pravim, kakih pet pa mi jih 
moraš še pustiti, kmalu pridem za tabo, da veš […]. Moj kršen duš, ali jih 
bomo.«19

Nekaterim se je zavoljo tega na bojišče tako mudilo, da so se med vojake 
skušali prijaviti prostovoljno. »Kakor večina mojih sovrstnikov, sem bil tu-
di jaz zelo navdušen za vojno, in sem hotel iti prostovoljno k Jungschützen,« 
je zapisal Ivan Simčič in dodal, da je njegovo navdušenje nad vojno delila 
večina mladih.20 Poguma, avanturizma, celo ambicioznosti in častihlepja 
jim ni manjkalo, svoj del pa je opravil tudi pritisk prijateljev, ki je v primeru 
nenavdušenja, celo zavrnitve pred naborno komisijo bodisi zaradi mladosti 
ali nesposobnosti, grozil s stigmatizacijo – da, zavoljo tega so poskušali 
celo s samomori.21

Bolj izčrpen zapis o tem kaj mu je storiti, je pustil Anton Grahek. Tudi 
on je pričakoval kratko in za Avstro-Ogrsko zmagovito vojno, kot patriot 
pa je bil že iz solidarnosti do drugih vojakov ter z občutkom dolžnosti pri-
pravljen iti v vojsko prostovoljno. Vse kaže, da je njegovo namero prehitel 
uradni vpoklic sredi avgusta 1914:

Jaz sem gledal vse to in premišljeval, kaj naj storim. Tudi jaz ne smem ostati doma. Moram 
v vojsko, moram pomagati. Odpovedal sem službo in šel domov. Hotel sem biti še nekaj dni 

 16 Janez Benčina, citirano po: Tušar, Janez Benčina na fronti, 23. 
 17 Maks Simončič, Galicija. Spomini padlega vojaka. Ljubljana 1935, 60–61.
 18 Filip Kosmač, povzeto po: Slavko Moravec, S 97. pešpolkom na fronti. Vojnozgodovinski 

zbornik. 2003, št. 14, 16.
 19 Fran Milčinski, Dnevnik 1914–1920. Ljubljana 2000, 47.
 20 Ivan Simčič, Dnevnik vojaka iz 1. svetovne vojne. Trbovlje 2002, 8.
 21 Milčinski, Dnevnik, 53.
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s svojimi domačimi […]. Že v enem tednu sem dobil poziv, da se moram javiti v Ljubljani 
pri vojaškem poveljstvu […]. Ko smo se tako pripeljali v Ljubljano, nas je vse kar osupnilo, 
ko smo na železniški postaji zagledali poln vlak ranjencev. V srcu me je pograbila želja po 
maščevanju, zato mi ni bilo nič prav, ko so mi povedali, da se bom takoj odpeljal v Gradec 
in da sem dodeljen pekovski četi. Želel sem si namreč takoj oditi s puško nad sovražnika.22

V nadaljevanju je sicer povedal, da ga je šok prvih ranjencev spameto-
val, zaradi česar ni mislil več na brezglavo vojevanje, še manj na samožr-
tvovanje, a to njegove odločnosti in pripravljenosti na boj z nasprotnikom 
ter prezira do omahljivcev ni omajalo.23 Požrtvovalnost in odločnost pa ni 
bila značilna samo za prostovoljce in mlade, torej tiste, ki si še niso ustva-
rili svojih družin, temveč tudi za znaten del ostalih. Njihova zavzetost je 
očitno motila tudi Milčinskega, vendar ne zaradi kakega »protiavstrijstva«, 
ampak zaradi grenkega spoznanja, da po drugi strani za narodne in soci-
alne pravice nimajo niti za stotinko podobne zagrizenosti.24

Po vsem opisanem se lahko predpostavlja, da slovanstvo nasprotnika 
za večino ni bila ovira in vkljub temu da je slovenska javnost še v bal-
kanskih vojnah izražala nekritične simpatije namenjene južnim Slovanom 
in predvsem Srbom, vojne (še) ni občutila kot del nemške protislovanske 
strategije. Atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika je vojno opravi-
čeval kot vsiljeno in pravično, kot krivca zanjo pa sta bila označeni najprej 
Srbija in kmalu kot njena zaščitnica tudi Rusija. Pridušanja nad njima je 
bilo zato veliko, besedni pogrom pa je s kletvicami, kot so »Srbe na vrbe« 
ali pa »pejmo, da razbijemo srbskim svinjam njihove črepinje«, včasih tudi 
prekoračil meje dobrega okusa.25

Čeprav je bil za večino umor prestolonaslednika pretresljiv šok, vsi ven-
darle niso bili taki skrajneži in ga niso izrabili za protisrbske izpade. Spo-
min na prestolonaslednika se je pravzaprav kmalu izgubil in potemtakem 
ni mogel ostati prepričljiva osnova za vojno. Bolj kot gnev naproti Srbom 
je na vojake spodbudno vplivalo ozračje julijskih in avgustovskih dni ter 
patriotski poziv, ki se je skliceval na vojakovo dolžnost do cesarja in do-
movine Avstrije.

Neposrednega omenjanja vladarja, bodisi pozitivnega vrednotenja bo-
disi kritičnega, v zapiskih sicer ni veliko. Ker pa veselje in navdušenje z 
začetka vojne, ki ga nekateri vojaki tako iskreno opisujejo, ni minilo brez 
zaklinjanja zvestobe monarhu, lahko sklepamo, da je bila privrženost di-
nastičnemu kultu samoumevna. Četudi je bila kdaj izražena zaprepadenost 

 22 Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno, 11–12. 
 23 Prav tam.
 24 Milčinski, Dnevnik, 49.
 25 Rado Pavlič, Ljubezen in sovraštvo. Moja pot preko cvetočih in krvavih poljan. Slike iz 

svetovne vojne. Ljubljana 1924, 2. Leopold Vadnjal, Zapiski vojaka 1914–1921. Borec, let. 
41, 1989, št. 12, 1246.
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in žalost nad razvojem dogodkov, kritike zanj niso nikdar letele na cesarja, 
še več, »klic vladarja« je bil še vedno deležen vsega upoštevanja. Pritrdi-
mo lahko nemškemu kanclerju Bismarcku, ki je svoje dni trdil: »Kaiser 
Franz Joseph braucht nur zu Pferde zu steigen, dann folgen ihm alle seiner 
Völker.«26 Vdano korakanje slovenskih vojakov potrjuje njegovo izjavo kot 
povsem upravičeno, medtem ko jo v odsotnosti konkretnejših omemb v 
zapiskih potrjujejo med vojaki nastala besedilca in pesmice. Eden izmed 
takih tekstov je krožil med vojaki 87. pešpolka, napisal pa ga je najverjet-
neje eden izmed njegovih pripadnikov:

Korajžni fantje mi smo vsi, 
če vidi nas sovrag, zbeži 
a mi za njim se zadrvimo 
povsod ga lovimo. 
Saj kliče svetli naš vladar, 
oh, oče naš, predobri car, 
za dom nas kliče: »Fantje, v boj!« 
glas ta zmir slušamo takoj.27

Ali se ima pesem za nastanek zahvaliti predvsem osebnim prepričanjem 
avtorja ali je nastala na pobudo višje instance, ne vemo. Kakor koli že, 
njena vsebina je zvesto sledila ustaljenim formam izražanja in poudar-
jala glavni kreposti slehernega vojaka – junaštvo in zvestobo. Ni dvoma, 
da so se z njima skušali poistovetiti tudi slovenski vojaki. Samoumevnost 
habsburške monarhije ter njene vladarske rodbine je bila očitna, še več, 

 26 »Cesarju Francu Jožefu je potrebno le povzpeti se na konja in že mu sledijo vsi njegovi 
narodi.« Citirano po: Ted Peter Konakowitsch, Österreichische Militargerichtsbarkeit im 
Ersten Weltkrieg (am Beispiel des Landwehrdivisionsgerichts Graz im Jahre 1914. Graz 
1993, 16.

 27 »Vojak 87. pešpolka«, pesem je brez naslova. Oblaki so rudeči. Ljudske in umetne iz prve 
svetovne vojne (ured. Janez Povše), Trst 1988, 24. Seveda pa cesar ni bil samo nedotakljiv 
simbol, bil je tudi figura hudomušnih prikazov. Janez Benčina nam je zapustil več besedil 
izpred vojne, ki so krožila med vojaki in ki šaljivo obračunavajo s cesarjem ter vojaško 
službo. S predelavo molitve je nastal t. i. vojaški Očenaš: »Oče naš, kateri si na Dunaji, 
povišan bodi. Zvoljeno in slavljeno bodi tvoje ime, dolgo čas naj ti še ostane kraljestvo. 
Zgodi naj se tvoja volja, tako na Dunaju, tako tudi v Celovcu in v Ljubljani. Daj nam naš 
vsakdanji komis in sicer malo boljši, bolj bel, in gotovih šest krajcerjev, da plačamo svoje 
dolgove in tudi drugi nam, in ne pusti nas pogosto peljati na eksercirplatz in reši nas 
kmalu od tega stanu, Amen.« Podobno je nastala tudi t. i. vojaška vera: »Jaz verujem pre-
svitlega Cesarja Franca Jožefa, Močnega vladarja Avstrijskega in njegovega sina Rudolfa, 
sina edinega gospoda našega, kteri bil spočet od presvitlega Franca Jožefa in Cesarice 
Elizabete Velike, od skrbi trpel na svetu in na skrivnem umru in tudi v grob položen, pa 
ni šel pred pekel in nebo, in ne bo od mrtvih vstal in nas vbogih vojakov tudi sodit ne 
bo prišel. Jaz verujem vse naše predpostavljene, da kar nam vkažejo, moramo vbogati, 
ali pa v arest iti. Verujem tudi, da bomo enkrat odslužili, vstali iz te jame hudega in šli k 
svojim Lubicam na svoj Dom«. Citirano po: Brane Tušar, Vojaška leta četovodje Janeza 
Benčine. Vojnozgodovinski zbornik, 2003, št. 11, 2.
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prevratniških idej, ki bi ogrožale njun primat, sploh ni bilo moč zaznati 
v večji meri. Ta »avstrijski« patriotizem ni izključeval narodno obarvanih 
domoljubnih čustev niti upanja, da bo po zvestem služenju slovenski narod 
le deležen večje pozornosti in upoštevanja.

»Si mladim fantom žalost st’rila«28

Čeprav se dandanes začetek prve svetovne vojne predstavlja predvsem s 
primeri veselih sprevodov navdušenih vojakov, je bil pravi odziv med voja-
ki ob teh prelomnih trenutkih vendarle tudi drugačen. Res je, da so veseli 
sprevodi zasenčili marsikatero skrb in so prevladovale lahkotne predstave 
o vojni, pa vendar je tudi res, da si lahko poleg tistih, ki so žareli od ponosa 
in romantičnega pričakovanja, naletel tudi na tiste, ki jih je vojna navda-
jala s strahom. Mladostna vihravost, ki jih je lahkomiselno rinila v vojne 
pustolovščine, se je kosala z nezainteresiranostjo tistih, ki jim je odhod 
v vojno bil odveč. Prav tako so se med množico obešenjaških pripomb o 
sovražniku pojavljali posamezniki, ki so bolj ali manj skrito izražali svojo 
nejevoljo nad bojevanjem s slovanskimi nasprotniki.

Lep primer nasprotujočih si odzivov je opisal Janko Hacin. Kot pro-
tivojno usmerjen rezervist je svojo nejevoljo stresal nad tistimi, ki so bili 
navdušeni nad vojno in prepričani v njen uspeh. Čudil se je govoricam, da 
preprosti vojaki ne morejo dočakati niti dneva vpoklica in da zato rado-
stno hitijo na zbirališča že dan prej, saj sam, kot je priznal, do tedaj nikjer 
ni opazil posebnega zanosa. Trdil je, da je vedno videl le vojake, ki so bili 
tiho ali pa so vriskali iz obupa, zraven pa so bile žene, matere in sestre, ki 
so bridko jokale. Navadno so vojaki prišli šele zadnji trenutek preko polja 
in stopali v vlak, ko se je le-ta že premikal. Res pa je čez čas dodal, da so 
se marsikje solze slovesa hitro posušile in da se je navdušenje že povsod 
okrepilo.29

Okinčanih procesij, ki bi bile podobne tistim po mestih, je bilo na po-
deželju precej manj. Tam že manjše število ljudi in naglo, a intimnejše 
poslavljanje ni nudilo veliko možnosti za proslave. Še več, po vaseh sta 
zavladala žalost in strah, ljudje pa so bili silno preplašeni, saj so se bali, 
da bodo mrtvi vsi, ki gredo v vojsko.30 Mobilizirane kmete je povrhu še 

 28 Naslov poglavja »Si mladim fantom žalost st’rila« je pravzaprav verz ene izmed pesmi, ki 
jih je Franc Arnejc pisal med vojno. Arnejc, Od Dnjestra do Piave, 10.

 29 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 24–27.
 30 Filip Kosmač, povzeto po Moravec: S 97. pešpolkom na fronto, 20–21; Josip Novak, povze-

to po: Marinka Dražumerič, Belokranjci – vojaki v prvi svetovni vojni. Gradivo za pozna-
vanje udeležbe moških iz Dragatuša in okolice kot vojakov v 1. svetovni vojni. Kronika, 
let. 37, 1989, št. 3, 304.
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skrbelo, kaj se bo zgodilo z družino in kmetijo, zato je marsikdo izmed 
njih še pred odhodom napisal oporoko.31 Skrb za domačijo in domače, pa 
tudi negotova prihodnost in spraševanje, ali se bodo sploh kdaj vrnili, so 
pripomogli, da je marsikateri vojak občutil tesnobo:

Prav slabo sem naletel. Kljub temu, da spadam pod črno vojsko, sem dodeljen k regimentu 
in sicer mladim letnikom, ki so namenjeni za v ogenj […]. Smolo imam, raje bi varoval 
železnico, kot korakal z moštvom v neznano daljavo, toda sedaj ni čas za stokanje […] 
[po napovedi vojne Rusiji]. Račun je sklenjen. Že včeraj […] sem vedel iz dobro poučenih 
privatnih virov, da je Nemčija Rusiji napovedala vojno. Dokler tega ni bilo, sem upal, da 
se vihar poleže, sedaj se bomo morali biti. To bo smrt žela! […] Nisem plašljivec, vendar 
me obhaja pred bodočnostjo neka zla slutnja. Se vrnem ali ne?32

Parole o junaški smrti niso prepričale vseh, da bi prostovoljno tvegali 
svoje življenje.33 Mobiliziranci (sicer maloštevilni) so iznašli najrazličnejše 
načine, da bi se izognili bojevanju. Eden izmed njih, ki ga velja omeni-
ti, je bil dokaj nenavaden. Vojaki, pravi Vadnjal, so v upanju, da jim ne 
bo treba na fronto, hodili občevat z okuženimi prostitutkami; toda »bilo 
je že prepozno […] nobenemu se bolezen še ni poznala tako, da bi šel v 
bolnišnico«.34

Drugi so raje upali na najboljše in se tolažili, da sploh ne bodo poslani 
na fronto, da se bodo Srbi do takrat že vdali in da bo vojne hitro konec. 
Nadejali so se tudi, da bo v njen konec uspešno posredoval papež. Prav 
tako so se bodrili z lažno tolažbo, da bodo namenjeni kvečjemu za rezervo 
in jim ne bo treba nikdar prav v prvo bojno črto in v ogenj.35 Predvsem pa 
so bile prenagljene njihove sodbe, da se Rusi zaradi Srbije ne bodo hoteli 
bojevati – v to, da se v vojno ne bodo vpletle druge evropske velesile, so 
polagali svoje zadnje upe.

Čeprav je tudi njih do neke mere zajela atmosfera julijskih in avgustov-
skih dni in jih prepričevala, da vojna vendarle ne bo tako strašna, so bili 
daleč od kakega militarističnega prenapenjanja. Želeli so, da do vojne sploh 
ne bi bilo prišlo, ne zato, ker v avstro-ogrsko zmago ali v »pravilni« smoter 
vojne ne bi verjeli, ampak zato, ker je odhod na bojišče pomenil prevelik 

 31 Ivan Šešelj, povzeto po: Marinka Dražumerič, Belokranjci – vojaki v 1. svetovni vojni. 
Gradivo za poznavanje udeležbe moških iz Adlešič in okolice kot vojakov v 1. svetovni 
vojni. Kronika, let. 34, 1986, št. 3, 193; Matičič, Skozi plamene, 27. 

 32 Jožef Jenko, citirano po: Hacin, Vsi ti mladi fantje, 17. 
 33 Albin Mlakar, Dnevnik 1914–1918. Kobarid 1995, 16.
 34 Vadnjal, Zapiski vojaka, 1246.
 35 Ivan Matičič, Na krvavih poljanah Trpljenje in strahote z bojnih pohodov bivšega sloven-

skega planinskega polka. Ljubljana 1922, 11. 
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stres.36 Nejevoljni klici, da so otroci onih dveh37 dobro preskrbljeni, od teh 
vojakov pa, če le enega ne bo nazaj, ne bo nikogar, ki bi skrbel za njihove 
družine, pričajo, da teze o pravični vojni niso vsi vzeli zares.38

Bi pa na razumevanje ob začetku vojne zelo težko naletel pacifizem. Izo-
blikovanega pacifističnega nazora med vojaki sicer ni bilo zaslediti v večji 
meri. Bilo je prisotno kvečjemu med tistimi intelektualci, ki so se znašli 
med vojaki. Pacifizem vojakov je izhajal predvsem iz humanističnega sta-
lišča o vojni kot antikulturi, ki je sposobna le uničevati sadove človeškega 
dela, in armadi kot nepotrebni ustanovi, ki prej neizogibno vodi v voj-
skovanje kot pa skrbi za notranji mir in zunanjo obrambo. Primer takega 
razmišljanja je tudi izpoved rezervnega nadporočnika Hacina, ohranjena 
v pismu izpred vojne:

[…] lepo je pri vojakih, kjer se človek ne uči nič drugega kot ubijati na veliko in razdirati 
tisočletno delo človeškega rodu. Tu se varuje kultura: vrag vedi, če je na svetu še kakšna 
ustanova, ki je bolj nasprotna kulturi in napredku kakor vojska. Poglej v kasarno in kaj 
vidiš: na pol umazanih stenah podobe moritve, neumno risane razne pripomočke, ki ti do-
bro služijo v šoli […]. Cele vrste tabel in slik, ki se tičejo balističnih lokov za razne razdalje 
pri naših puškah: natančno vse preračunano, kaj moraš narediti, kako meriti, da zadeneš 
sem in sem […]. Človeku se kar studi, če pomisli, da je deloval človeški duh tisočletja brez 
presledka samo v ta namen, da bi mogel ubijati na izdatnejši način in da se mu je tudi 
posrečilo iznajti zelo popolna smrtonosna orodja […]. Surovost, surovost, nazadnjaštvo 
[…]. Človek je pameten in previden in vendar najbolj krvoločna zver na zemlji […]. In vsa 
zgodovina človeškega rodu ni drugega kot velika priča človeške bestialnosti, njegovega 
brutalnega egoizma: dejanskega ubijanja ali intenzivnega pripravljanja na ubijanje. Človek 
se nauči sovražiti militarizem iz dna srca šele pri vojakih. Kako lepe besede: »Schild und 
Schwert nach aussen, Stütze des Trones und der gesetzlichen Ordnung im Innern«.39 Da, 
tako lepe in srednjeveško romantične besede, a njih pravi pomen je: ubijanje, moritev lju-
di, ki ti niso storili svoj živi dan nič žalega, ki so najboljši ljudje med nami, ropanje mož, 
očetov, absolutizem, branjenje nazadnjaštva, tlačenje človekove svobode.40

Vojna se je sicer opravičevala z umorom prestolonaslednika in krivda 
je potemtakem po mnenju večine padla na Srbijo in potem še na Rusijo, ki 
jo je ščitila, vendar to ni nujno pomenilo, da se vojaki z vojno proti njima 
strinjajo. Vsekakor bi se lahko konflikt rešil tudi drugače, so bili prepričani 
nekateri. V tem smislu lahko razumemo tudi neke vrste kritiko dunaj-
skim oblastem, ki so tako brezskrbno in brezobzirno krenile v spopad. Še 

 36 Taki občutki seveda niso bili nič novega; že pred vojno, ko so naborniki morali iti na slu-
ženje vojaškega roka, je odhod v vojsko lahko pomenil nekaj travmatičnega. Nekaj daljših 
zapisov o tem je zapustil Benčina: »Do sedaj sem vedno bil vesel / sem vedno vriskal ino 
pel. / Mi sedaj pri src je že hudo / in solzno moje je oko / ker vem, da sedaj zapustil bom 
/ ljubi svoj domači dom.« Janez Benčina, citirano po: Tušar, Vojaška leta, 24.

 37 Prestolonaslednika in njegove žene.
 38 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 23.
 39 »Ščit in meč navzven, opora prestolu in pravnemu redu navznoter«.
 40 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 11–12.
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več, prestolonaslednikov umor jim ni mogel biti zadosten motiv za vojno, 
zato trditev o obrambi ogrožene domovine, ki pa ji v resnici nihče nič 
noče, odkrito namiguje, da je Avstro-Ogrska vse skupaj sprovocirala sa-
ma.41 Prepričanje, da je vojaški spopad nepotreben, in dvomi, da bo vojna 
kratkotrajna, da ne bo povzročila velikih žrtev in da se bo končala v prid 
Avstro-Ogrske,42 seveda še niso pomenili napada na obstoj monarhije, bi 
pa vojake s podobnimi, a le bolj na glas izrečenimi mislimi, v tistem času 
vseeno mimogrede lahko obtožili nelojalnosti.

Proti avstriji

Nezadovoljiv položaj slovenskega naroda v habsburški monarhiji ter 
nemški (v manjši meri pa tudi italijanski) pritisk je primoral številne, da so 
se začeli ozirati po drugačni rešitvi narodnega vprašanja. Najradikalnejši 
med njimi, zbrani okrog Preporoda, so prihodnost sploh videli izven okvi-
ra habsburške monarhije, polet njihovim idejam pa so dali srbski uspehi 
v balkanskih vojnah, ki so v njihovih očeh še okrepili položaj Srbije kot 
bodočega jugoslovanskega Piemonta. Začetek sovražnosti med Srbijo in 
Avstro-Ogrsko je te »revolucionarne mladince«, ki jih je družila ideja, da 
izvojujejo Slovencem, Hrvatom in Srbom, s skupnim imenom Jugoslovani, 
politično, gospodarsko in nacionalno svobodo in jih združijo v neodvi-
sno državo Jugoslavijo, spodbudil, da so osnovali gibanje jugoslovanskih 
prostovoljcev. Prvi med njimi so se začeli zbirati v Srbiji že pred vojno, po 
izbruhu vojne pa se kot avstro-ogrski državljani na mobilizacijske pozive 
svoje države niso odzivali.43 Ostali pa so zbežali takoj v začetku vojne (ter 
kot dezerterji tudi v naslednjih mesecih) in se tam vključili v prostovoljske 
odrede.44

Teh nesojenih avstrijskih vojakov ni bilo veliko, spočetka morebiti le 
nekaj desetin, ostali (bolj) radikalno jugoslovansko usmerjeni pa zaradi 
ostrega vojaškega nadzora ali pa zaradi neorganiziranosti niso pobegnili, 
so pa sejali svoje ideje v avstro-ogrski vojski. Obdonavska monarhija je z 
napovedjo vojne Srbiji v njihovih očeh izgubila večino svoje veljave. Bili so 
na strani napadenega, zato so želeli Avstro-Ogrski neuspeh, vendar kljub 
morebitnemu porazu (še) niso predvidevali njenega razpada. Tudi za njih 
je bil obstoj monarhije še nevprašljiv. Ker si niso želeli uničiti svoje priho-

 41 Matičič, Skozi plamene, 28.
 42 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 23–25; Vojeslav Mole, Iz knjige spominov. Ljubljana 1970, 117.
 43 Josip Jeras, Planina smrti. Dobrovoljčevi spomini na srbski umik čez Albanijo leta 1915. 

Ljubljana 1929, 9–10. 
 44 Petra Svoljšak, Prostovoljci – kladivarji Jugoslavije. Slovenska kronika XX. stoletja. 1900–

1941, Ljubljana 1997, 175. 
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dnosti z nepremišljenimi potezami, pa je bila njihova drža v avstro-ogrski 
armadi neoporečna in včasih prav zgledna.

Preostalo jim je le potiho izražanje ogorčenja nad avstro-ogrsko politi-
ko, ki je pripeljala v vojno, ter zgražanje nad navdušenjem na Slovenskem. 
Tako je Ljudevita Pivka v Ljubljani zaneslo v hudo obtožbo o »malovredni, 
nahujskani in pokvarjeni množici«, ki da se veseli vojne proti Srbiji in iz-
raža svoje prepričanje o hitri zmagi Avstro-Ogrske. Nič prizanesljivejši ni 
bil Rado Pavlič, ki je »drhal, pijano od samega sovraštva do rodnih bratov« 
prav tako ostro obsodil.45 Njuna reakcija je razumljiva, saj si vojne proti 
Slovanom, še manj pa zmage Avstro-Ogrske, nista želela. Še več, Pavlič je 
vojno proti Srbom, in kasneje proti Rusom videl kot srce parajočo zablo-
do, zato je prosil nadnaravne sile, »da rešijo junaško Srbijo« in »slovansko 
mater Rusijo« pred »zaslepljenimi Avstrijci«. Izjavil je celo, da mu je ljubše 
umreti, samo da ne bi triumfirala Avstrija in le da bi zmagovita Srbija 
združila vse »svoje« dežele.46

Napoved vojne je v njih vzdramilo ogorčenje, kmalu nato pa tudi misel, 
da je vojna, ki je izbruhnila, pravzaprav spopad nemštva s slovanstvom. In 
v tem spopadu so se praviloma postavili na slovansko stran: »Nisem več 
avstrijski državljan ob vojni napovedi […] sokolski ideal in narodno čustvo 
mi narekuje, da ne smem pomagati onim, ki hočejo razbiti Srbijo«. Vojna 
jim je postala sredstvo za »rešitev slovanstva izpod nemškega jarma«.47

Vendar je bilo jugoslovanskih prostovoljcev in drugih izrazito proti-
habsburško usmerjenih vojakov, ki so iz objektivnih razlogov še vztrajali 
v avstro-ogrski vojski, v primerjavi z ostalimi le za peščico. Večina se je 
namreč potem, ko je cesar po dolgem prigovarjanju in v upanju povrniti 
vitalnost obdonavski monarhiji spet »zajahal konja«, odzvala pričakovano. 
V atmosferi tistih julijskih in avgustovskih dni jim odločnosti in zavzeto-
sti ni manjkalo. Sicer so se pojavljale tako protivojne in pacifistične izjave 
kot tudi običajna in razumljiva zaskrbljenost, vendar to občutka, da so 
patriotske fraze ohranjale svojo življenjsko moč, vseeno ne more povsem 
zatreti. Res pa je, da se nihče takrat tudi ni spraševal, če te ob zaostrenih 
nacionalnih in socialnih razmerah ter ob odsotnosti drugih privlačnih 
idealov lahko preživijo tudi dolgotrajno vojno.

 45 Ljudevit Pivko, Proti Avstriji 1914–1918. Maribor 1991, 23; Pavlič, Ljubezen in sovraštvo, 
2.

 46 Pavlič, Ljubezen in sovraštvo, 8–9. 
 47 Ljudevit Pivko, Proti Avstriji, 23–24.
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»take vojne si nismo predstavljali«

Kot opisujejo priče, se je nekega dne v avgustu 1914 pripetil nenava-
den dogodek. Popoldansko sonce, ki je bilo takrat še visoko na nebu, se je 
nenadoma začelo temniti. Fantje in možje, ki so se bližali bojišču in niso 
vedeli, da je bil za ta dan napovedan sončni mrk, so s strahom začeli gledati 
v nebo. Nekateri so popadali na kolena in začeli moliti. Drugi so si skrili 
obraz v dlani in se stisnili k zemlji ter kričali, da je konec sveta. Čeprav je 
svetloba kmalu pregnala temo in je znova posijalo sonce, so si vojaki ves 
pripetljaj razlagali kot slabo znamenje.48

Neprijeten občutek jih res ni varal. Že v naslednjih dneh so sodelo-
vali v velikih spopadih na ruskem bojišču, medtem ko so na srbskem ti 
že potekali. Vse do ustalitve obeh front pozimi 1914–1915 je na Ceru in 
na Kolubari ter v Galiciji in na Karpatih avstro-ogrska vojska doživljala 
velike neuspehe. Zaradi precejšnje nepripravljenosti in kaotičnih razmer 
v avstro-ogrski vojski, zaradi omalovaževanja obeh nasprotnikov in hkra-
tnega precenjevanja lastnih zmožnosti so bili sramotni porazi neizbežni. Še 
usodnejše so bile velike, težko nadomestljive izgube ter množica moralno 
strtih vojakov.

»Slabo si nas sprejela, Galicija!« je ob spominu na prve mesece vojne 
trpko priznal Leopold Vadnjal. Kot eden izmed onih, ki so v vojsko stopili 
prostovoljno, ni pričakoval, da jih bodo tam čakali pravi »pasji dnevi«.49 
Malo znana dežela na obrobju monarhije namreč ni postala prizorišče no-
vih dogodivščin, neslutenih možnosti junačenja in hitre zmage. Izčrpljujo-
či pohodi, dež in blato, prazen želodec, številni ekscesi ter povsod prisotna 
nevarnost smrti in ujetništva so jo spremenili v kraj izgubljenih iluzij. Ga-
licija, kamor so večino slovenskih vojakov poslali, je skupaj z balkanskim 
bojiščem v prvem letu vojne v njihovi zavesti ostala predvsem kot mučen 
spomin na ponesrečen ognjeni krst.

Intimne izpovedi vojakov so kaj hitro kot neprimerne izpostavile tiste 
propagandne slike, ki so še vedno prikazovale zmagovite in ponosne voja-
ke, obdane z bodrilnimi verzi, prav tako pa tudi ponavljajoče in neživljenj-
ske obrazce, ki so v pomanjkanju domišljije klafali o »neizčrpni obilnosti 
junaških dogodkov« in »truplih vojakov kot najlepšem spomeniku zvestega 
izpolnjevanja dolžnosti«.50 Zato pa so se opisom brezglavega bežanja in, 

 48 Janez Jurca, V daljavi so želje. Celje 1974, 13. Ta sončni mrk se je pripetil 21. avgusta 1914, 
omenili pa so ga tudi Filip Kosmač, glej: Moravec, S 97. pešpolkom na fronti, 16; Matičič, 
Skozi plamene, 39.

 49 Vadnjal, Zapiski vojaka, 1247.
 50 Alois Veltze, Naši vojaki. Slike iz bojev avstro-ogrske armade v svetovni vojni 1914/1915. 

Dunaj 1916, 1, 27. Brošura Naši vojaki (prevod iz nemščine) je tipično propagandno bese-
dilo, ki je s parolami o nesebičnosti, srčnosti, neustrašnem pogum, bojaželnosti in slavi, 
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kot so menili vojaki, nerazumnega premetavanja čet sem in tja, pridružili 
avtentični opisi bojev, duševnih občutij, groze in smrti, predvsem pa iz-
razi nejevolje in osuplosti nad nepričakovanim in nezaželenim razvojem 
dogodkov:

Oh prašaš me kako se mi je godilo to gor ti skoraj ne moren popisati kaki časi so bili za 
me. Veš da je bilo strašno hudo dalje ne prašaš kako sen ranjen jas sen ranjen na levi nogi 
spodi na oglavi ne ne ni krogla zadela ampak jas sem dobil šrapnel v nogo mi je goreh vse 
razdrapala ne moren nič stopiti na nogo mi zmerej teče še kri dobil sen devetega po mali 
maši mala maša je bila tudi res huda zjutraj ob deseti uri smo forrikali51 proti rusi bila je 
strašna sila meni je tisti dan granata tornistro mantel vse raznesla a hvala bogu jaz še sen 
ostal če sen glih mislil da je moje to zadje, ot našega regementa je skoraj za šlo vse padlo 
vse moje mi se […] ves zug […] je pa ne ven kako bo šlo če bon me nesli nazaj ali ne mislin 
da ne bon več klačil Galicije sen jo že zadosti prehodil za rusom.52

Da so se porušile stare predstave o vojni, ni bilo potrebno čakati prvih 
spopadov. Na bojišče odhajajoči vojaki so bili neprijetno presenečeni že, ko 
so spotoma srečevali prve konvoje ranjencev. Petje in razsajanje je takrat 
med njimi ponehalo, »fantje so postali resni in zamišljeni […] bledi in pre-
strašeni. Strah se jim je bral z obraza«.53 Tudi številni prostovoljci, misleč, 
da je njihova vojska že v Rusiji in da tam slavi same zmage, so kmalu po 
prihodu na fronto postali popolnoma zbegani. Od njihovega navdušenja 
so ostali le brezbarvni obrazi s strmečimi »preplašenimi […] očmi, ki […] 
tožijo in jadikujejo, kakor oči preplašenega otroka«.54 Seveda je (bil) strah 
kot neprijetno stanje vznemirjenosti zaradi neposredne ogroženosti in ne-
varnih okoliščin popolnoma razumljiv, a bolj kot to je presenetljivo njihovo 
začudenje, ki daje vedeti, da česa takega sploh niso pričakovali.

Spoznanje, da vojna v ničemer ne bo podobna vsakoletnim manevrom 
in paradam ter da ne bo nujno zmagovita in kratkotrajna, je mnoge kar 
sililo, da so dogodke na bojiščih pospremili z obilo kritike na račun nadre-
jenih, ki so s svojo nesposobnostjo povzročili poraze, in na račun njihovih 
naivnih priprav na »pravo« vojno:

s poveličevanjem smrti in idiličnih razmer med vojaki različnih narodnosti ter z opiso-
vanjem neprestanih zmag avstro-ogrske vojske proti Rusom in Srbom skušalo ustvariti 
vzporedno podobo vojne, ki je bila precej drugačna od vojakovih izkušenj. 

 51 Nem. vorrücken – pomakniti se naprej.
 52 Citirano po: Alojz in Tomaž Košar v pismih iz prve svetovne vojne. Borec, let. 44, 1992, 

št. 1–2, 60. Ker pismo ni v celoti ohranjeno, avtor teh vrstic ni znan. 
 53 Martin Muc, Skozi Sibirijo. Zgode in nezgode slovenskega vojaka v svetovni vojni. Ljublja-

na 1933–1934, 7.
 54 Simončič, Spomini padlega vojaka, str. 141–143. Iluzornim pričakovanjem je seveda naj-

bolj botrovalo časopisje, ki je neprestano pisalo o zmagah centralnih sil, o Rusih ter 
drugih nasprotnikih pa kot »strahopetnih zajcih«. Simončič, Spomini padlega vojaka, 
104.
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Še en dan je bilo treba mendrati gališki prah. Naše patrulje, ki so šle naprej poizvedovat 
o sovražniku, so se okoli dveh ponoči po pomoti med seboj spopadle in druga na drugo 
streljale. Zatem se je približal usodni dan, ko smo 26. avgusta 1914 okoli poldneva pri 
Pšemyslanih zadeli na Ruse, ki so nas čakali že več dni. Na gričevju so bili zasidrani v 
treh vrstah druga nad drugo. Naši polki so nastopali proti njim kakor čreda brez vodnika. 
Krasno smo jim prišli na muho! Rusi so streljali v salvah, da je grmelo, sikalo in žvižgalo, 
puške, strojnice, topovi, šrapneli. Poka, klopoče vse čez in čez. Pošteno so nam zabrenkali 
in z gostim ognjem in svincem krstili naš polk in vso divizijo. V nekaj urah so bili končani 
vsi naši napori in vse naše priprave. Zmeraj smo mislili, da pojde v vojni vse tako v redu, 
kot je šlo na vežbališču in ob paradah. A tu pada vse navzkriž, ljudje se zvijajo v krvi, 
skrivajo se, beže. Vse navzkriž treska, frči in gališke poljane krvavijo. Popadamo na tla 
in rijemo z glavo k zemlji ali drug za drugega. Take vojne si nismo zamišljali, kajti o tem 
nam niso nikoli pravili naši predstojniki, saj niso imeli o pravi vojni prav nobene izkušnje, 
kakor mi ne, zdaj pa so z nami vred vsi zdvojeni in brez glave. Pričakovali smo pa vsi, da 
po celotedenskih blaznih in nasilnih marših ob srečanju s sovražnikom ne moremo kaj 
drugega doseči kot sramoten poraz. In tega smo dosegli. Naš polk je šel rakom žvižgat. 
Ne samo naš polk, temveč ves tretji kor je bil močno razrahljan. Mnogo je bilo zajetega in 
ranjenega, a mnogo jih je padlo.55

Podobnih pričevanj o klavrnem propadu avstro-ogrske vojaške avantu-
re je bilo s strani vojakov mnogo. Čeprav niso vedno podajali tako celovite 
podobe, nam tudi partikularni opisi dajo vedeti, da sta bila vsled pora-
zov in velikih žrtev ter slabih razmer v strelskih jarkih trdnost in morala 
vojakov močno omajani. Predvidevamo lahko, da bi v primeru vojaških 
uspehov vzdušje lahko bilo boljše, kaosa in premetavanja čet sem ter tja pa 
manj, a narave vojne in obupnih razmer na bojišču to nikakor ne bi moglo 
spremeniti. Tudi kot zmagovalci bi poznali domotožje, dež, mraz, slabo 
hrano in primitivna zasilna bivališča, ki so bila često le v »zemljo izdolbene 
lukne« z malo slame ali odejo: »To nam je zavetje pred hudo burjo – Sam 
Bog se nas usmili v tem mrazu […]. Ne slišimo nič, kakor grmenje topov 
in prepevanje krogelj […]. Že sem na vse obupal, ampak na vso silo se još 
držim pokoncu.«56

Obupavali pa so tudi na balkanskem bojišču: »Slabo je, da ni za dopo-
vedat, takove šole še nisem imel, kaj sem živ, sneg pada, mrzlo je tako, da 
se težko bavi.«57 Niti tistim vojakom, ki (začasno) niso bili na fronti, vojne 
razmere niso vedno prizanašale:

Nisem imel kada preje pisati, ki imamo zmerom delo. Kopamo grabne, ceste, pota, steze 
z hriba na hrib. Kopamo njive. Orjemo na sebi. Po šest nas vleče plug, pa orjemo. Sadimo 
koruzo, krompir. Delamo kot sužnji. Zjutraj imamo ob 6. kavo ali čaj po eno žlico zaje-
malko. Od sedmih do ene popoldne delamo. Ob dveh dobimo dva zalogaja mesa, pa juhe 
eno zajemalko, in to je samo voda, ni nič v njej. Ob treh gremo zopet na delo do sedmih. 
Onda dobimo čaja ali kave eno zajemalko. Tri dana grem na delo, četrti dan in po noči pa 

 55 Ivan Matičič, Skozi plamene, 42–43.
 56 Ivan Skube, citirano po: Dražumerič, Belokranjski vojaki (Adlešiči), 194–195.
 57 Janez Vrtin, citirano po: Dražumerič, Belokranjski vojaki (Dragatuš), 307.
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na stražo. Kruha dobim en košček, kot otrok za zajtrk. Ta košček moram imeti po malo 
za dva dana.58

Vojna je razgaljala tudi ne vedno idilične odnose med moštvom in 
častniškim kadrom.59 Ključna zamera je tičala v prepričanju, da so (vsi) 
nadrejeni nesposobni in strahopetni, hkrati pa tudi dobro preskrbljeni, 
medtem ko so navadni vojaki izpostavljeni ognju, živijo pa v pomankanju. 
Vojaki so bili prepričani v neupravičenost delanja velikih razlik v preno-
čiščih, napredovanju, plačilu, dopustu in prehrani, ki so omogočala, da so 
»vsa poveljstva od prapora gori izborno« živela, celo »bolje nego v miru«.60 
Najbolj pa jih je motilo »skrivanje« častnikov v ozadju na varnem takrat, 
ko so jih najbolj potrebovali – med bojem. Prav tako so velike zamere 
povzročile zloraba moči in nepravilnosti, ki so se včasih izrodile v samo-
voljno in surovo obnašanje. To se je moralo dogajati predvsem v obdobju 
po porazih, ko so z namenom znova povrniti moralo in disciplino, vpeljali 
v armado pretirano strogost. To dobo so zato nekateri vojaki imenovali kar 
doba strahovanja, zgodil pa se je tudi marsikateri eksces.61

Čeprav so večino položajev zasedali nemški (in madžarski) častniki, ni 
bilo nujno, da bi razloge za slabe odnose med častniki in moštvom iskali 
samo v mednacionalnih napetostih.62 Nacionalno motivirani napadi na 
slovenske vojake so se seveda dogajali, vendarle je bil vojakov srd usmer-

 58 Peter Veselič, citirano po: Dražumerič, Belokranjski vojaki (Adlešiči), 198.
 59 To seveda ni bila samo posebnost avstro-ogrske vojske; toga častniška etika, ki je one-

mogočala pristnejše stike z moštvom, je bila v veljavi v vseh vojskah tistega časa. Tudi 
slovenski častniki, ki so bili še posebno v »slovenskih« polkih kar pogosti, so se držali 
bolj v svojem častniškem krogu. Zato bi bilo preveč poenostavljeno govoriti samo o gra-
jah, namenjenih častniškemu kadru s strani vojakov, dejstvo namreč je, da so najbolj 
dokumentirane prav graje slovenskih častnikov, ki se pritožujejo čez sebi nadrejene in 
na odnose znotraj svojega častniškega kroga. Tako kot so se navadni vojaki pridušali 
nad podčastniki in častniki vseh stopenj, so se podčastniki, komandanti vodov in stotnij 
znašali nad stotnijskimi, bataljonskimi in drugimi poveljniki.

 60 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 101.
 61 Največkrat omenjeni eksces je bila samovoljna ustrelitev dveh slovenskih vojakov (ver-

jetno iz 2. gorskega strelskega polka) zaradi kraje kruha. Matičič, Na krvavih poljanah, 
20–21; Milčinski, Dnevnik, 74; Simončič, Spomini padlega vojaka, 31–32; Filip Kosmač, 
citirano po: Slavko Moravec, S 97. pešpolkom na fronti. Vojnozgodovinski zbornik, 2004, 
št. 15, 32; Grahek, Spomini na prvo svetovno, 38.

 62 Predvsem v spominih je moč zaslediti izenačevanje postopanja častnikov z nemškim (in 
madžarskim) pritiskom. Matičič je tako zapisal, da so »nemški in madžarski oficirji pri-
čeli psovati, klofutati, rohneti, pobijati, zmerjati z lumpi in zalego slovansko«. Podobno 
nastrojen proti njim je bil tudi Pavlič, ki jih je označeval kot neprijazne, odurne, stroge, 
protislovanske ter za svoje moštvo nebrigajoče. Matičič, Na krvavih poljanah, 19; Pavlič, 
Ljubezen in sovraštvo, 127. 
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jen predvsem proti vsem »neprimernim« častnikom ne glede na njihovo 
narodnost.63

Obupavanju nad vojnimi razmerami in občasnim kritikam na račun 
vodenja in poteka vojne se je kaj hitro pridružila zahteva oziroma želja po 
njenem čimprejšnem koncu. Čeprav so se vojaki še pred kratkim na bojišča 
odpravljali v upanju na zmago Avstro-Ogrske, je zdaj ta zmaga postajala ne 
le vprašljiva, temveč tudi vse bolj nepomembna. Domnevamo sicer lahko, 
da je večina vendarle še računala nanjo, oziroma si jo želela, a prioriteta je 
vseeno postala predvsem sklenitev miru. »Siti smo je [vojne] in vsi imamo 
le eno vročo željo: mir, mir«, je svoje upe razkril Hacin in dodal, da se pri 
tem nihče več ne sprašuje, kakšen mir, samo da mir.64 Ob dejstvu, da sta 
odločnost in zanos upadli pri vseh, tudi pri tistih, ki so vojno sprejeli bolj 
navdušeno, je to mnenje pacifista, ki so že od spočetka obdajale zle slutnje 
in skrbi zavoljo nečednih namenov avstro-ogrskih oblasti, še toliko manj 
presenetljivo.

Kot že omenjamo, so slovenski vojaki kot podaniki avstro-ogrske mo-
narhije upali v njej ugoden izid vojne, a to ni bil več nek samoumeven cilj, 
ki bi mu bilo treba podrediti vse svoje napore. Nasprotno, zmagati v tej 
vojni je postajalo vse bolj postransko vprašanje. Trpljenje in množično 
umiranje nepričakovanih razsežnosti sta vojake prepričala, da bi bilo treba 
vojno zaključiti, zlasti ker so neuspehi krepili prepričanje o nepotrebnih 
žrtvah in nesmiselni vojni: »Štiri dni hudih bojev in pognali smo sovraž-
nika nazaj. Sedaj pa takšno presenečenje! Biti poražen, glave so se nam 
povesile, molčali smo in najrajši bi bili jokali. Vse žrtve so bile zaman, 
ko je na bojišču tekla nedolžna kri. Kdaj se bode vse to končalo?«65 Pisec 
teh vrstic je sicer priznal, da se čuti ob lastnem neuspehu osramočenega, 
in s tem namignil, da bi se mu ob drugačnem razpletu tudi žrtve zdele še 
opravičljive, a pomembnejše je bilo njegovo spoznanje, da je število žrtev 
povsem nesorazmerno z (ne)uspehi ter je zato vojno najbolje kar končati. V 
upanju na uresničitev tega so mnogi svoje nade polagali v zdrav razum in 
razsodnost političnih vrhov, ki naj bi po vojaških neuspehih morali spre-
gledati, da ta vojna ne pelje nikamor,66 drugi pa v govorice o revoluciji in 
demonstracijah za mir, ki naj bi prisilile vlado v hitro sklepanje premirja.67 
Prav tako so se mnogi zmotno nadejali, da bo mir prineslo sorazmerno 

 63 Kritik so bili deležni tudi slovenski častniki, saj so se suroveži in trinogi – tako je nekega 
slovenskega častnika označil Kosmač – našli tudi med njimi. Filip Kosmač, povzeto po: 
Moravec, S 97. pešpolkom na fronti, 33–35.

 64 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 76 in 88.
 65 Filip Kosmač, citirano po: Slavko Moravec, S 97. pešpolkom na fronti, 32. 
 66 Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno, 15–18.
 67 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 76. Govorice so se nanašale na nemire v Pragi in Budimpešti v 

januarju 1915, ki pa jih v resnici ni bilo. 
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uspešno leto 1915, ko si je ob izdatni nemški, na Balkanu pa tudi bolgar-
ski pomoči obdonavska monarhija znova povrnila nadzor nad Galicijo ter 
zasedla Srbijo in Črno goro.

Novice s fronte, konvoji ranjencev in naraščajoče pomanjkanje so okre-
pili protivojno razpoloženje tudi v zaledju. Število prostovoljcev je usihalo, 
novomobilizirani vojaki pa so vedno bolj neradi in z odporom odhajali na 
bojišča. Pri tem so se često jezili nad tistimi, ki so bili po njihovem mnenju 
za vojno odgovorni. V Ljubljani so z zmerjanjem deželnega glavarja Ivana 
Šušteršiča in pozivanjem, da naj gre kar on sam v vojsko, če je že tako 
»šuntal« nanjo, celo izzvali manjši škandal.68

Če omahujoča drža vojakov zaradi vseh tegob na bojišču ni mogla bi-
ti nepričakovana, pa je razvoj dogodkov napeljal, da so se poleg želje po 
koncu vojne in miru, začeli resneje spraševati tudi o naravi in ciljih voj-
ne. Ugotavljali so, da je spričo novih metod množičnega pobijanja vojna 
postala eno samo klanje ali »Massenmord« ter znamenje (anti)kulture 20. 
stoletja,69 besedičenje o njeni smiselnosti pa popolnoma absurdno. Vojna 
naj ne bi bila nič drugega kot »velika lumparija«, saj so v vojakovo »lah-
koverno bučo« natresli »polno najneumnejših laži«, zraven prideli še malo 
žganja in, kakor je bilo v prvih dneh, zapeli še kakšen Radetzkymarsch ali 
pa O du mein Österreich, tako da so bili vojaki »še bolj zmešani«, in kot da 
bi jih samo za to »zredili«, so »streljali in klali ljudi«, ki niso nikomur nik-
dar storili nič žalega.70 Nekateri vojaki so bili prepričani, da so žrtve pro-
pagandnih mahinacij in prevar, še več, da so oni sami pravzaprav osli, ker 
so se v vojno pustili zapeljati in v njej sploh še sodelujejo. Poleg tovrstnega 
mišljenja so se pojavljale še bolj »revolucionarne« kritike, ki so zahtevale, 
da naj se namesto vojakov in »dobrega ljudstva« bojujejo kar njihovi vodi-
telji oziroma tisti, ki so v vojno najbolj silili.71 Pri tem so kritike letele na 
vse vodilne sloje, ki naj bi bili po splošnem prepričanju odgovorni za vojno 
bodisi zaradi lastne nespretnosti, da bi si ji izognili, bodisi zaradi lastnih 
sebičnih interesov in krvoželjnosti.

Tudi vojna proti Rusom in proti Srbom ter Črnogorcem ni mogla več 
dajati dovolj opravičljivih argumentov, čemu sploh še umreti za domovino. 
Obtoževanj na rovaš nasprotnika seveda ni manjkalo, pa tudi množičnej-
šega simpatiziranja z njim ni bilo, a bojevanje daleč od doma, in to v njim 
tako tuji deželi na robu monarhije, je najpogumnejše pripeljalo do vpra-
šanja, kako je lahko prišel »pošten Kranjec do tega, da se mora pretepati 
za […] umazane židovske capine«, če pa bi bilo vendarle bolje Galicijo, to 
turobno, močvirnato ter pusto pokrajino med Dnjestrom in Vislo, redko 

 68 Milčinski, Dnevnik, 97.
 69 Franc Zupančič, Dnevnik 1914–1918. Ljubljana 1998, 9–11.
 70 Simončič, Spomini padlega vojaka, 12.
 71 Zupančič, Dnevnik, 11. 
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posejano z zanikrnimi in siromašnimi vasmi pretežno pravoslavnega ali 
judovskega prebivalstva, »zabrisati ruskemu carju pod zobe zastonj«.72

Tudi prepričljivost t. i. pravične vojne na Balkanu je hitro obledela. Spet 
je bila v prvi vrsti to posledica nesorazmerja med številom nepotrebnih 
žrtev in za lase privlečenim razlogom o smotrnosti »kaznovanja srbskih 
zločincev, ki ogrožajo avstro-ogrsko državo«. »Ali je res potrebno, da ljudje 
trpe to neznosno trpljenje zaradi veljave enega človeka«, se je med opiso-
vanjem mučnega prizora z ranjenci spraševal Kosmač.73 Pri tem je zelo 
verjetno mislil na umor Franca Ferdinanda in namignil, da se zaveda, kako 
nespametno se je vojna pravzaprav začela in kako nezadovoljivi so zato bili 
argumenti z začetka vojne. Že samo dejstvo, da se je moral vojskovati na 
ruskem bojišču, in ne proti onim, ki naj bi vojno povzročili, pa je vojno kot 
maščevanje nad Srbijo postavilo v še bolj čuden položaj.74

Ker so odgovorni krogi Avstro-Ogrske vojno proti Srbiji vodili kot 
kazensko ekspedicijo, so se posledice kmalu pokazale na samem terenu. 
Novice o nasilju nad srbskimi vojnimi ujetniki ter nad srbskim civilnim 
prebivalstvom so dosegle celo vojake na ruskem bojišču oziroma vsaj tiste 
med njimi, ki so bili bolj jugoslovansko usmerjeni. »Naši ropajo in morijo 
po Srbiji huje od roparskih drhali in podobno tudi po Bosni«, je te govorice 
komentiral Hacin; zaradi zlorabljanja srbskih vojakov v bosansko-herce-
govskem polku, ki mu je pripadal, pa se je njegovo ogorčenje nad lastno 
državo samo še okrepilo.75

Na vojaške kreposti je avstro-ogrska armada pozabila tudi v Galiciji, 
kjer se je do civilnega prebivalstva vedla prav tako precej neobzirno. Tudi 
tu vojni zločini niso bili samo občasni in osamljeni, saj jih je zaprepade-
no in nemočno popisal kar zajeten del vojakov. Ti dogodki so povzročili 
neodobravanje in obtoževanje tako častnikov, ki so se v teh preganjanjih 
»izkazali«, kot tudi najvišjih poveljnikov:

Tu nas je prišel nadzorovat nadvojvoda Friderik, pravi sorodnik cesarske hiše in veliki 
zatiralec in morilec poljskega oziroma ukrajinskega naroda. On je bil armadni poveljnik 
in od tega so prihajali takšni ukazi zaradi kaznovanja civilnih ljudi. To je bilo njegovo 
geslo: »Bolje je devetindevetdeset nedolžnih usmrtiti kakor enega krivega izpustiti.« Pri 
vhodu v vas Olešca je napravila vojaška oblast okinčana vrata z napisom: »Pozdravljen, 
rešitelj ukrajinskega naroda!« Vsak domačin in tudi jaz si pač mislimo: Pač čuden »rešitelj« 

 72 Simončič, Spomini padlega vojaka, 100. Ker v vojni z Rusijo seveda ni šlo samo za vpra-
šanje nadzora nad Galicijo, temveč za merjenje moči z veliko vzhodno sosedo ter njun 
ekspanzionizem proti Jugovzhodni Evropi, je trditev o »podaritvi« Galicije ruskemu car-
ju preprosto naivna. 

 73 Kosmač, citirano po: Moravec, S 97. pešpolkom na fronti, 32.
 74 Atentata kot povoda za vojno skorajda niso omenjali, so se pa zato toliko bolj zmrdovali 

nad tistimi, ki so še vedno propagirali t. i. »sveto vojno proti peklenskim silam sovražni-
kov«. Mole, Iz knjige spominov, 120. 

 75 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 92–94. 
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oziroma pomagač, ki jih »reši« življenja in pusti spraviti na oni svet! Vesel sem, da mi ni 
treba biti pri sprejemu […] češ da smo še premalo umiti in osnaženi za tega »junaka«, ki 
vodi vojno v ozadju.76

Kritika Franca Arnejca, čigar memoari so drugače polni otožnega po-
pisovanja muk in trpljenja ter spominov na domače in padle prijatelje, je 
bila zaradi nedopustljivega in nepravičnega vedenja nadrejenih in oblasti 
samo še korak stran od kritike Janeza Benčine, ki je za dogajanje na boji-
ščih obtožil kar cesarja oziroma »našega ljubega rablja«.77

Podobnih deprimirajočih izpovedi je še veliko, a njihovo nadaljnje ni-
zanje je nepotrebno. Ob še tako skromnem izboru pričevanj ni težko ugo-
toviti, da je zavoljo razblinjenih upov in utvar iz začetka vojne oziroma 
spoznanja, da vojna ne bo kar tako zmagovita, kratka in lokalno omejena, 
morala vojakov sunkovito padla, vsesplošno razočaranje in nezaupanje pa 
se je okrepilo. Ker so bile njihove usode in izkušnje raznovrstne, lahko tu 
pa tam sicer še najdemo kak vedrejši opis vojaškega vsakdanjika,78 kar pa 
dognanja o splošno razširjenem protivojnem razpoloženju in malodušju 
bistveno ne more spremeniti.

Padel kot junak za cesarja in domovino!

Če bi bilo treba dokazovati patriotizem vojakov z njihovim navduše-
njem in moralno trdnostjo, da ne rečemo militarističnim razpoloženjem, 
potem bi moral biti ta patriotizem zaradi njihove vsesplošne protivojne 
nastrojenosti na precej trhlih nogah. A ne obupavanje nad razmerami na 
bojiščih, ne kritika vojne, ki se je vedno pogosteje sprevrgla v iskanje in 
obtoževanje krivcev za vojno, ne moreta biti povsem merodajni za merjenje 
lojalnosti slovenskih vojakov, še posebej, če pod pojmom lojalnost razu-
memo predvsem zavest pripadnosti habsburški monarhiji. Ta je še vedno 
bila bolj ali manj neomajna, tako da razen omejenega števila »radikalnih 
Jugoslovanov« v avstrijski patriotizem večine vojakov ni bilo dvoma.

Med njimi so še vedno pogosto krožili ponavljajoči se klišeji o domo-
vini, časti in dolžnosti. »Lepi fantje in junaški možje so vse križem ležali 
mrtvi na polju slave, izvršujoč svojo dolžnost za domovino«, je zapisal 

 76 Arnejc, Od Dnjestra do Piave, 33. 
 77 Janez Benčina, citirano po: Tušar, Janez Benčina na fronti, 17. 
 78 »Oh, srečni časi, ki smo jih preživeli v tebi, s krvjo napolnjena Galicija! Marsikdo te je 

preklel, a jaz se te z radostjo spominjam. Smrtne nevarnosti se v vojski kmalu privadiš. 
Kdor je to sam skusil, mi bo prav rad verjel, da smo prebili v teh vilah in na teh vrtovih 
toliko lepih ur kljub vedno preteči smrti«, je priznaval Zupančič. Tudi Pavlič je pravil, da 
»bi se zlagal, ako bi rekel, da ni bilo lepo življenje pri vojakih«. Zupančič, Dnevnik, 301; 
Pavlič, Ljubezen in sovraštvo, 31.
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Kosmač, potem ko je bil tudi sam udeležen v enem od spopadov na ruskem 
bojišču, in v spomin na padle tovariše dodal, da so vsi »častno padli« kot 
»pravi junaki«. Tudi Tomaž Košar, čigar korespondenca z domačimi je 
ena izmed pretresljivejših, je med drugim v pismu ženi zapisal nekaj po-
dobnega: »Pozdravi mi vse znance in prijatelje, oče in matere in ako bom 
mogel iti, ne žaluj ampak misli si da je to volja Najvišjega. Več kot mrtev ne 
moram bit. Tolaži se stem ako padem da ne bom kot strahopetnik, ampak 
kot hraber avstrijski vojak.«79 Besede prvega niso bile mišljene kot ironija 
ali pa posmeh znanim propagandnim parolam, prav tako je zapisana misel 
drugega, čeprav je v prvi vrsti veljala kot tolažilo bližnjim pa tudi njemu 
samemu, služila kot priznanje, da sta junaštvo in lojalnost kot čislani oseb-
nostni lastnosti avstro-ogrskega vojaka pri samih vojakih še veljali. Pri tem 
je znova treba poudariti, da poudarjanje patriotizma na ta način a priori ni 
izključevalo protivojnih kritik. Kosmač se je namreč istočasno spraševal o 
smiselnosti vojne pa tudi Košarjeva pisma so vseskozi ustvarjale podobo 
duševno trpečega vojaka, in ne kakšnega hvalisavega patriota, ki mu je 
najpomembnejše vse svoje moči posvetiti domovini.

Razpredanja vojakov o dolžnosti in drugih vrlinah je treba gledati tudi 
v luči vojnih razmer in posledično dognanja samih vojakov, da so, potem 
ko so že preživeli toliko težkih preizkušenj, upravičeni do podobnih hva-
levrednih opisov. Nekateri so se zato jezili, ker kljub temu za svoje zasluge 
še niso dobili odlikovanj, drugi pa so si samozavest povzdigovali v primer-
janju z drugimi vojaki, saj ti ponavadi niso bili tako »hrabri kot kranjski 
fantje«.80 V upravičenost take primerjave »kranjskih korenjakov« z vojaki 
drugih narodnosti se seveda ne nameravamo spuščati, a dejstvo je, da so 
šli slovenski vojaki v boj z nasprotnikom ne samo malodušno, temveč tudi 
samozavestno in hrabro. »Mi Avstrijci smo […] še z večjo korajžo ter upit-
jem naskočili sovražnika z bajoneti in streljanjem in ga zapodili v beg«, 
se je, čeprav preuranjeno, pohvalil Kosmač.81 Še večje hvale so bili deležni 
posamezniki, ki so se samoiniciativno javljali na skorajda samomorilske 
naloge,82 kar so poročila vojaških poveljstev (še rajši pa slovenski časniki) 
z veseljem porabila za pisanje, da so se slovenski vojaki ob »vseh prilikah, 

 79 Košar, V pismih iz prve svetovne vojne, 72.
 80 Arko (sorodnik Milčinskega – ali je to njegovo ime, priimek ali samo psevdonim, mi je 

neznano), povzeto in citirano po: Milčinski, Dnevnik, 96–97.
 81 Kosmač, citirano po: Moravec, S 97. pešpolkom na fronti, 31. Boji pri Grodeku (v prvi 

polovici septembra 1914), ki jih Kosmač opisuje, se sicer za Avstro-Ogrsko niso dobro 
končali – vojaški poraz, velike izgube in dobesedno na vse strani razbežani vojaki so bili 
bilanca tega soočenja z rusko armado. 

 82 Peter Adam, citirano po: Dražumerič, Belokranjski vojaki (Dragatuš), 305. 
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še posebej pa v bojih, izkazovali s posebnim pogumom, srčnostjo, razso-
dnostjo in vztrajnostjo«.83

Še bolj na propagandne biltene spominjajoča pa so bila pisma vojaka, 
v katerih si je, prevzet od vzvišenosti vojaškega poklica in predvsem svo-
jega »nenadomestljivega« mesta, drznil trditi, »da vojna ni tako strašna, 
kakor si jo domišljajo nepoučeni krogi«. Še več, po njegovem mnenju naj 
bi se vojakom kakršno koli premirje upiralo; le tega naj bi namreč želele le 
ženske, medtem ko naj bi si vojaki v tej vojni želeli predvsem konkretnega 
rezultata oziroma popolno avstro-ogrsko zmago. Zaverovan v svojo boje-
vitost, s katero je »Rusom dosti nagajal«, ter pod vtisom prvih uspehov na 
vzhodnem ter na balkanskem bojišču v letu 1915, je samozavestno zatrdil, 
da sta zmaga in z njo mir skorajda že zagotovljena. Dejstvo, da so jim to v 
zadnjem trenutku skušali preprečiti Italijani, njegove vere v uspeh ni oma-
jalo – na mir bo treba pač »še malo počakati in če bo treba, bomo Lahe, te 
strahopetce, tudi nabili«.84 Čeprav je v zgornjih izjavah pisec borbene in 
militantne lastnosti pogosto pripisal ne samo sebi, temveč kar precejšnje-
mu delu vojakov, je temu zaradi dognanj iz prejšnjega poglavja nemogoče 
pritrditi. Vojaki, ki bi sebe lahko našli v tem zapisu, bi bili maloštevilni, z 
banalizacijo vojne na nekaj, kar sploh ni tako strašno, pa bi verjetno od-
vrnil tudi tiste, ki so v avstro-ogrsko zmago verjeli ali pa nanjo vsaj upali.

Cilj zmagati v tej »domovinski vojni« pa očitno ni vodil Stanka Majcna, 
da vojni ne bi oporekal. Njegov primer je pokazal, da nasprotovanje brutal-
nostim vojne ni bilo vedno vnaprejšnje, temveč tudi rezultat razmisleka in 
prepričanja, da je v vojni ključna predvsem njena »očiščevalna in krepilna« 
vloga. V tem duhu je v pismu, naslovljenim s Književnik v vojski, zapisal:

Po štirih mesecih zelo težkega časa sem opešal in prišel domov […]. Ej, koliko sem izkusil 
in kako strašno je bilo vse to! Vojska je velik ventil, skozi katerega se izlije smrad in gniloba 
stoletja. Ljudje sami spoznajo, da je bilo blata in brozge že previsoko, zrak popolne kužne 
zlobe in zatohle ničvrednosti, in si sami odpro tak ventil. V eni izmed oktobrskih številk 
»Naroda« je bil podlistek, v katerem Dostojevski hvali vojsko.85 Vse kar tam stoji je res […]. 
Ne morem ti dopovedati, kako mene vojna krepi. Daje mi zavest, da se veselo prenavljajo 
vrednote, da ugašajo tiste luči, s katerim so ožarjali veliki lažnjivci in goljufi vse stvari.86

 83 IR 97 / Geschichtlicher Bericht 7. und 8. 2. 1915 / Beilage Belohnungsanträge, citirano 
po: Bösch, Die Haltung, 111. 

 84 Tone (priimek neznan), povzeto in citirano po: Milčinski, Dnevnik, 58, 60, 70 in 103.
 85 Spis Dostojevskega o vojni, ki ga je Slovenski narod objavil oktobra 1914, je vojno obrav-

naval kot »zdravilo vseh zdravil«, ki »povzdigne ljudskega duha in zavest lastnega dosto-
janstva« ter »napravi gospoda in hlapca enaka«.

 86 Stanko Majcen, citirano po: Ivan Vogrič, Slovenski književniki in 1. svetovna vojna. Lju-
bljana 2001, 34–35. Stanko Majcen je bil mobiliziran julija 1914 in takoj nato poslan na 
fronto v Galicijo, kjer so mu zmrznile noge. Z odlikovanjem za hrabrost so ga že novem-
bra poslali domov. Zaradi načetega zdravja je po daljšem okrevanju opravljal večinoma 
lažje vojaške naloge. 
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Kmalu je Majcen spoznal, tako kot mnogi drugi pred njim, da gnoj 
stoletij z vojno ni odtekel iz greznic, temveč je »pljusknil na ceste in beli 
dan«. Zato je svoje rezko stališče naglo revidiral, zraven pa »nepatriotsko« 
dodal, da vsled tega vojak »ne more ne živeti ne umreti za domovino«.87

Prej kot razborito in bojevito šopirjenje ter mnenje o koristnosti vojne, 
bi patriotskim slovenskim vojakom lahko pripisali lastnosti, kakršne je v 
svojem dnevniku sebi pripisoval Matija Malešič. Ta je prvo obdobje vojne 
preživel na srbskem bojišču in kot vse kaže, srbski nasprotnik nanj ni vpli-
val s kakim silnim povečanjem jugoslovanskih čustev. Še naprej je ostajal 
avstrijski in slovenski oziroma kranjski domoljub. Hitro je bil povišan v 
častnika, kot zaupanja vrednemu pa so mu poverili tudi nalogo cenzorja 
pisem vojakov. Redno se je jezil zaradi bojazljivosti svojih lastnih mož, 
predvsem pa se je pritoževal nad slabimi razmerami in očitnimi neuspehi 
avstro-ogrskih ofenziv ter prehitrimi in nepotrebnimi umiki pred sovraž-
nikom. Ti so mu dali vedeti, da bo vojna še strašna, saj je srbski nasprotnik 
»zagrizen, izvežban in hraber in mu gre za biti ali ne biti«.88

Podobne pohvale na račun Srbov so bile velikokrat posledica slovan-
ske in vojaške solidarnosti89 ter njihove resnično »junaške borbe«, ki je v 
nasprotju z avstrijskim »bežanjem brez prestanka« morala zbujati obču-
dovanje.90 Pozitivni stereotipi o slovanskem nasprotniku so izvirali še iz 
časov izpred vojne, a vendarle to niso bile kake politične opredelitve, ki 
bi lahko zamajale avstrijsko identiteto vojakov. Izbruhi sovraštva so sicer 
postali redki, a tu pa tam še prisotni: »Hurrah! Gremo spet naprej, čez 
Drino, mrzla bo. Imam karabinar, bom vse postrelil. Črnogorce in rjave 
srbske hudiče.«91 Z manj simpatijami so gledali na slovanske nasprotnike 
na vzhodu, ki so jih opisovali bodisi nevtralno, pogosto pa tudi posmehlji-
vo – Moskali, »kosmati Rusi«, katerim so »precej[šnji] kraval naredili«92 
ali pa »oče Rus«, ki je postajal »korajžen« in si je drznil streljati s topovi.93 
Prav tako so postali pogostejši opisi o krutem ruskem ravnanju z ranjenci 
in ujetniki.94

 87 Stanko Majcen, citirano po: Vogrič, Slovenski književniki, 35. 
 88 Matija Malešič, povzeto in citirano po: Jakob Ciglar, Matija Malešič – vojni dnevnik 1914. 

Vojnozgodovinski zbornik, 2000, št. 5, 43–57; Jakob Ciglar, Matija Malešič – vojni dnevnik 
1914. Vojnozgodovinski zbornik, 2001, št. 6, 28–43. 

 89 »Bratska srečanja« s Srbi opisujeta Prestor in Hameršak. Ciril Prestor, citirano po: Oto 
Luthar, »O žalosti niti besede«. Uvod v kulturno zgodovino vélike vojne. Ljubljana 2000, 
130; Hameršak, Skoz prvo svetovno, 24.

 90 Ciril Prestor, citirano po: Luthar, O žalosti niti besede, 26. 
 91 Arko, citirano po: Milčinski, Dnevnik, 53.
 92 Franc Pušnik, citirano po: Mitja Močnik, Dnevnik iz Galicije 1915. Vojnozgodovinski 

zbornik, 2004, št. 17, 22.
 93 Zupančič, Dnevnik, 26.
 94 Zanimivo je, da so v teh opisih največkrat nastopali kozaki, ki so se v tej neslavni vlogi 

znašli bodisi zaradi verodostojnosti posameznih poročil o njihovem divjanju bodisi za-
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Podedovani nacionalni problemi izpred vojne so se odražali tudi v od-
nosih med vojaki. Velikokrat je prihajalo do šovinističnih opazk o »lum-
pih« in »zalegi slovanski« s strani posameznikov, kar je imelo tam, kjer se 
je to dogajalo, uničujoče posledice na moralo slovenskih vojakov.95 Prav 
tako je prihajalo do zagretih polemik, še posebno med častniki, o nepri-
viligiranem položaju Slovencev ter drugih nenemških in nemadžarskih 
narodov v monarhiji in v vojski. To je bilo dovolj, da se je marsikdo začel 
strinjati z ugotovitvijo, »da naša vlada ni avstrijska, temveč nemška, da 
so v Avstriji poleg Nemcev samo še Ogri, in ne Slovani«.96 Zamere so se 
pojavljale tudi zato, ker so civilne in vojaške oblasti vedno bolj sumničavo 
gledale na pretirano izražanje slovenskih čustev ter ga ponekod tudi začele 
preganjati – za neprimerno so označili že nošenje raznih narodnih zna-
kov in trakov –, pa tudi zato, ker te iste oblasti kot znaka nelojalnosti niso 
pojmovale tudi manifestacij nemškega (in madžarskega) nacionalizma. 
Očitke o nezanesljivosti, bojda zaradi (jugo)slovanskih vezi, so Slovenci 
sprejeli z veliko razburjenja in jeze, imeli so jih za neutemeljene, ne zato, 
ker določenih simpatij do (jugo)slovanskih narodov ne bi imeli, temveč 
predvsem zato, ker so se hkrati imeli za zgledne avstrijske patriote.97

Tudi Franc Zupančič, ki si je v slovenskem časopisju prislužil laskavo 
oceno »izvanredno hrabrega« podčastnika in je celo v »najhujšem ognju 
delal kritja in vzpodbujal moštvo z lastnim izgledom«, se je imel za avstrij-
skega patriota.98 Navkljub zaskrbljenosti in jezi, ki so mu jih povzročala 
poročila poveljstev o škodljivosti in nevarnosti slovanskih in znotraj teh 
tudi slovenskih gibanj, ter spoznanje, da so za vsa težja dela porabili »edi-
nole Bošnjake, Dalmatince, Poljake, Slovence, skratka Slovane«, nikoli pa 
Nemcev,99 se je še vedno skliceval na tiste kakovosti, ki so se za »pravega« 
avstrijskega vojaka tudi spodobile – neustrašnost, pridnost in vestnost.100 
Prav tako je tudi Grahek, ki je vedno rad poudarjal, kako ponosen je na 
svoje slovenstvo in kako zaničljiv odnos ima do (slovenskih) narodnih od-
padnikov, priznaval, da je zvest avstrijski vojak.101 Slovenska nacionalna 
zavest in domoljubje po njunem, in po večinskem mnenju drugih, pač nista 
mogla biti v nasprotju z lojalnostjo do monarhije, čeprav so ju kot taki sku-

radi ukoreninjenih stereotipnih predstav o kozaški krvoločnosti. Luthar, O žalosti niti 
besede, 141–145; Simončič, Spomini padlega vojaka, 117; Arnejc, Od Dnjestra do Piave, 37. 

 95 Matičič, Na krvavih poljanah, 19.
 96 Zupančič, Dnevnik, 8. Izjava o nemški vladi v Avstro-Ogrski ni bila Zupančičeva, temveč 

od nekega češkega častnika Sopoucha, a Zupančič se je z njo strinjal. 
 97 Zupančič, Dnevnik, 30.
 98 Zupančič, Dnevnik, 17. Pri vsem tem je najbolj zanimivo, da Zupančič, ki je podrobno 

opisoval dogodke, te laskave ocene v svojem dnevniku ni pretirano izpostavljal. 
 99 Zupančič, Dnevnik, 44.
 100 Zupančič, Dnevnik, 12, 16, 26 idr.
 101 Grahek, Spomini, 41. 
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šali prikazati oblast in posamezniki, ki so se šopirili s svojim (največkrat 
nemškim) nacionalizmom. Pri tem pa je treba tudi dodati, da nacionalna 
nasprotja niso bila prisotna povsod, prav tako se niso pojavljala z enako 
ostrino v vseh vojaških enotah. Kakšen veter veje znotraj posameznih sku-
pin in okolišev, so slovenski vojaki spoznavali šele v medsebojnih odnosih 
in vedenju vojakov drugih narodnosti. Zgledno in pristno sodelovanje, 
prijateljsko, neprisiljeno in domače vzdušje ter prepevanje slovenskih pe-
smi v nacionalno mešanih krogih vojakov in častnikov pravzaprav niti ni 
bilo tako redko.102

Pri omenjenih vojakih so sicer bili prisotni tudi (jugo)slovanski ideali, a 
redkokdaj v taki meri, da bi istovetenje z njimi ogrožalo ali pa celo skušalo 
zamenjati njihovo avstrijsko identiteto (v zapiskih je namreč polno opazk o 
»nas, Avstrijcih« ali pa o »naši avstrijski vojski« itd.). Še manj obremenjen z 
(jugo)slovanskimi čustvi je bil večinsko podeželski del slovenskega vojaštva 
– tj. tisti del z najtrdnejšo avstrijsko tradicijo, kot se je temu rado pravilo. 
Tudi za njih se ne sme trditi, da jim je manjkalo slovenskega domoljubja 
ali pa vsakovrstnih protivojnih kritik, a upravičeno lahko dvomimo, če je 
med njimi jugoslovanska ideja v prvih letih vojne dobila veliko pristašev.

Tudi vojaki, ki so se znašli v labirintu ruskega in srbskega ujetništva, so 
ponavadi obdržali zgledno in lojalno držo.103 Krivično bi sicer bilo, če ne 
bi omenili pripombe Josipa Jerasa o Slovencih, ki so po prihodu v srbsko 
ujetništvo »trgali [svoje] avstrijske uniforme«, a vendarle je, kar je tudi Je-
ras z obžalovanjem priznaval, veliko slovenskih ujetnikov v srbskih tabori-
ščih na sugestije, da mora habsburška monarhija propasti, žolčno izražalo 
svoje prepričanje v avstro-ogrsko zmago, hkrati pa zagotavljalo, da kot 
pravi Avstrijci ne bodo nikdar prelomili svoje prisege zvestobe cesarju in 
avstro-ogrski domovini. Prav med temi ujetniki je klavrno propadla tudi 
akcija iz leta 1915, ki se je z opozarjanjem na žrtve Srbov za svojo svobodo 
in svobodo Jugoslovanov namenila osvoboditi slovenske vojne ujetnike 
(povečini oficirje) in jih pripojiti srbskim enotam.104

Po mnenju Jakoba Grčarja so bili med Slovenci večinoma delavci in 
kmetje, ki so kot dobri avstrijski domoljubi radi žugali, grozili in zmerjali 
s srbofili vse, ki so se do nasprotnika obnašali preveč po domače. Ta patri-
otska histerija je Grčarja očitno motila, saj je na tovrstne napade odgovar-

 102 Matija Malešič, povzeto po: Ciglar, Matija Malešič – vojni dnevnik 1914, 41. 
 103 Priznati je treba, da o političnih temah v svojih zapiskih iz ujetništva niso želeli (ali 

mogli) na veliko razpravljati, in so se raje osredotočali na izpovedi domotožja in opise 
pomanjkanja in izkoriščanja, kasneje pa še političnih prekucij, državljanske vojne in 
drugih avantur.

 104 Jeras opisuje slovenske ujetnike, ki so se tolkli po prsih in govorili: »Da, jaz sem Slovenec 
[…] toda Avstrija ne bo propadla […] Avstrijec sem in to ostanem. Nočem prelomiti svete 
prisege Avstriji.« Jeras, Planina smrti, 9–15 in 22.
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jal s vprašanjem: »Kaj pa imate dobrega od Avstrije […], da vas je poslala 
proti Rusom?« Po tem so mu nekateri pritrjevali, drugi so začeli preklinjati 
carja in cesarja ter vse odgovorne za to, da vojna še kar traja, drugi pa so 
še naprej ostali črnogledi in so mu očitali jugoslovanstvo.105 Na podobne 
situacije je naletel tudi Vojeslav Mole, ki se je prav tako moral braniti pred 
»zaslepljenimi bedaki«, ki so mu očitali, da je v ujetništvu pozabil na vse 
svoje obveze in dolžnosti, hkrati pa o »zmagoviti Avstriji« in »njeni zmagi 
niso dvomili«.106

Tudi slučaji prostovoljnega prehajanja k nasprotniku niso bili pretirano 
številni. Mnogi so namreč vedeli, da jih v ujetništvu čakajo nove, nič manj 
travmatične oblike odtujenosti. Tudi zaradi strahu pred neznanimi in dalj-
nimi kraji ter zaradi propagandnega prepričevanja o divjem in krutem 
nasprotniku jim misel na ujetje ni mogla biti prijetna – zato se niso bili 
pripravljeni vdati niti v brezupnem položaju in so se raje odločili braniti 
»vse do konca«.107 Naj nas na vztrajno obrambo, na nič kaj prizanesljivo 
oceno ruskega postopanja ter na obupanost zaradi zajetja opozorijo nasled-
nji verzi:

Naskoke spredaj smo odbijali, 
Do trenutka zadnjega, 
Sovraga se ne bali, 
Tud desetkrat močnejšega. 
Zelo žalostno nas iznenadi, 
Ko hrup začujemo od zadi, 
Se kmalu smo prepričali, 
Igra izgubljena, nam pomoči več ni. 
Ura boja je za nas odbila […]. 
Mnoge je junaška smrt rešila, 
Druge zadržala je sovražna sila, 
Sovražniki živim so orožje izruvali, 
In kot živino na svoj front odgnali.108

Sem ter tja so se med ujetimi našli tudi taki, ki so poskušali ubežati in se 
vrniti med svoje, to pa bi nujno pomenilo tudi njihovo ponovno udejstvo-
vanje na bojiščih.109 Eden od uspešnih ubežnikov je celo pripomnil, da se 
pravzaprav prostovoljno vdajajo samo ruski vojaki, ki trpijo hudo lakoto, 
nasprotno pa da »ulovijo Rusi malo naših vojakov, ker rajši bežijo, kakor 

 105 Jakob Grčar, Deviška zemlja v krvi. Zapiski iz Sibirije. Celje 1936, 20 in 68–69.
 106 Mole, Iz knjige spominov, 132–135 in 156.
 107 Vadnjal, Zapiski vojaka, 1259.
 108 Janez Benčina, citirano po: Brane Tušar, Janez Benčina v ujetništvu. Vojnozgodovinski 

zbornik, 2003, št. 13, 22–23.
 109 V kronikah župnij Adlešiči in Dragatuš je opisanih več zgodb vojakov, ki so takoj po 

zajetju zbežali oziroma poskušali zbežati iz ujetništva. Dražumerič, Belokranjski vojaki 
(Adlešiči), 195 in 197–198; Dražumerič, Belokranjski vojaki (Dragatuš), 307.
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pa da bi padli Rusom v roko«. Po njegovem je bilo to sicer slabo, saj jih 
bežeče mnogo lažje ustrelijo, kot pa če bi se v brezupnem primeru vdali.110

dezerter! izdajalec!

Ugotovitve iz prejšnjega poglavja je treba dopolniti tudi z med vojaki 
precej pogostimi govoricami o »srečnežih«, ki so ždeli po ujetniških tabo-
riščih ali pa ranjeni po bolnišnicah, in bili tako vsaj začasno rešeni vojašči-
ne in nevarnega življenja na fronti. Narodnostno-politične, slovanofilske 
in protiavstrijske težnje so pri tem pravzaprav igrale nepomembno vlogo, 
glavni vzrok malodušnih izjav so bile slabe razmere na bojišču: »Moštvo je 
trudno, naveličano, prav tako častniki […] marsikdo si želi, da bi bili ujeti, 
ranjenci, da bi bili rešeni tukajšnega trpljenja. In na drugi strani [ruski] ni 
mnogo boljše.«111

Često se je rešitev iz tamkajšnjega trpljenja iskala tudi v dezerterstvu, 
prostovoljnem prebegu k nasprotniku ali samopoškodbah, skratka v po-
javih, ki so pomenili tudi prelom vojaške dolžnosti. Vendar so ti pojavi 
povečini ostajali v okviru neuresničenih naklepov, govoric ali pa samo 
razmišljanj o tem, kako lepo bi bilo, če bi ti »košček svinca, ki si ga sam 
poženeš pod kožo«, prinesel »par mesecev urlauba«.112 Zelo redko pa so 
bile podobne misli in nakane udejanjene v resnici. V avtobiografskih virih 
so bolje dokumentirani le primeri Janka Hacina ter nekaterih kasnejših 
dobrovoljcev. Je pa zato več primerov posrednega poročanja o samopoško-
dovancih, prav tako tudi dezerterjih in prebežnikih.113

Vzroke za te pojave je treba iskati predvsem v dogajanjih na bojiščih, 
kjer se vojakom ni preveč »dobro godilo«.114 Položaj so poslabševali še ve-
liki neuspehi avstro-ogrske vojske in odsotnost oprijemljivejših smislov 
vojne – drugače kot npr. kasneje v vojni z Italijo. Tudi velikanske izgube za 
boren oziroma nikakršen izkupiček so zelo slabo vplivale na vojake, ki so 
bili mnenja, da se iz klavnice oziroma splošne smrti lahko izvlečejo samo 
še z begom:

Po grozni eksekuciji smo čutili vsi nekaj temnega in naša srca so se stisnila. Vsi smo molčali 
pod vtisom nepojmljive pravice. Šest mesecev se je mož bojeval za cesarja in domovino, 
pol leta videl umirati tovariša za tovarišem, pol leta se je bal za ženo in deco, ki so se bali 
zanj doma, dokler ni moralno uničen poskusil rešiti svoje življenje svojcem z begom, ko je 

 110 Jože Veselič, citirano po: Dražumerič, Belokranjski vojaki (Adlešiči), 196.
 111 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 53–54.
 112 Simončič, Spomini padlega vojaka, 154.
 113 Zupančič, Dnevnik, 11; Milčinski, Dnevnik, 67.
 114 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 76.
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videl, da ni druge rešitve iz splošne smrti. In cesar in domovina sta vzela njemu življenje, 
ženi moža, deci očeta. O cesar in domovina!115

Hacin, avtor zgornjega odlomka, je, preden je sam stopil na isto pot, 
probleme dezerterstva zelo pogosto razčlenjeval. Vzroki so bili po njego-
vem povsem eksistenčne narave. Iz istega razloga se je tudi sam marca 1915 
ustrelil v koleno, zaradi česar je bil kot nesposoben oproščen nadaljnjega 
služenja vojaščine.

Hkrati pa se je okrepilo tudi njegovo obtoževanje oblasti obdonavske 
monarhije vojnega ekspanzionizma in surovega vedenja do srbskega pre-
bivalstva, grajanje izmaličenega pridiganja o domovini in dolžnosti116 ter 
spraševanje o pravi domovini Slovencev:

Tovariši v kupeju pojo madžarske pesmi. Tudi jaz bi pel, ko bi upal, da bo od moje smrti kaj 
sreče za mojo domovino. Morda je lepo umreti za domovino, ampak za lastno. Vsi vagoni 
so okrašeni z zastavami, a le ena med njimi je hrvaška trobojnica. Večina so črno-rumene. 
Pa tudi prerokovo zastavo imamo poleg madžarskih. Le naših ni bilo. Težka sužnost, ki 
nas sili umirati za tuje interese pod tujimi zastavami.117

Do dognanja, da se bojujejo za tuje interese in pod tujimi zastavami, so 
se dokopali tudi drugi »politično sumljivi« posamezniki. Pavlič in Pivko 
sta še vedno govorila o »narodni sužnosti« Slovencev, izhod iz katere sta v 
skladu s svojimi jugoslovanskimi idejami videla le v propadu monarhije in 
nastanku nove južnoslovanske države. Pomoč pri uresničevanju tega cilja 
sta pričakovala od antantnih držav in celo od takrat še nevtralne Italije. 
Čeprav so nenehni avstro-ogrski porazi krepili njun optimizem, se ven-
darle nista mogla znebiti skrušenosti in potrtosti, ko sta svojim idealom 
navkljub sočasno molče in zavestno opravljala vse dolžnosti in bila pri tem 
za rešitev Avstrije pripravljena žrtvovati celo sebe in svoje rojake.118 Pred-
vsem Pavlič pa se je predajal tudi šablonskemu razvrščanju na »pijane in 
ošabne« Avstrijce, nezaupanja vredne slovenske simpatizerje s »katoliško 
Avstrijo« ter na »blage duše hrabrih in zmagovitih Srbov«, zaradi česar je 
bil tudi označen za srbofila in izdajalca – čeprav v njegovih spominih ni 
videti, da bi zaradi tega imel v avstro-ogrski vojski probleme.119 A njuni 
pogledi so vseeno bolj radikalni kot Hacinovi v prvem letu vojne. Ta na-
mreč iz tega časa v svojem dnevniku razen prej citirane misli o vojni, ki 
ljudi sili umirati za tuje interese, ni zapisal nobene druge, ki bi nakazovala 
njegovo obsedenost s polomom habsburške države. Pravzaprav mu je bil 
v interesu samo čimprejšnji konec vojne, in to ne glede na njen izid. Res 

 115 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 81.
 116 Prav tam.
 117 Hacin, Vsi ti mladi fantje, 29.
 118 Pivko, Proti Avstriji, 30; Pavlič, Ljubezen in sovraštvo, 12, 35. 
 119 Pavlič, Ljubezen in sovraštvo, str. 9–11, 47.
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pa je, da je bil leta 1916 na lastno željo znova poslan na rusko bojišče, od 
koder je nato dezertiral in ruskim oblastem izdajal pomembne informacije, 
za katere je menil, da bi lahko koristile antanti za zmago nad centralnimi 
silami. Tega nikakor ne bi storil, če ne bi takrat že upal na spremembo 
geopolitičnih razmer oziroma na nastanek nacionalnih držav na mestu 
razkosane Avstro-Ogrske.

Ker so prvi politični dezerterji prihajali pretežno iz vrst Sokola, orga-
nizacije, ki je poleg telesne vzgoje utrjevala še slovensko narodno zavest 
in krepila vseslovanska čustva,120 so v njihovih zapiskih prisotni včasih 
že kar pretirani slovanski idealizem ter nekritično oboževanje tako Rusov 
kot Srbov. »Kakor, da sem prišel domov, kakor da sem na slovenskih tleh! 
[…] Dihnil sem svobodno, četudi sestradan,« je zapisal Grčar, ko so ga 
potuhnjenega med ranjenci, zajeli Rusi.121 Čeprav vzneseni opisi in sla-
vospevi slovanskim junaštvom, ki so se razbohotili v njihovih spominih, 
pogosto prikrijejo druge vojne izkušnje, ni dvoma, da so na bojišču šli 
skozi podobna deprimirajoča doživetja kot drugi slovenski vojaki.122 Kar 
jih od njih razlikuje, sta samo njihov (jugo)slovanski idealizem in iskrena 
prepričanost, da se je treba zanju tudi bojevati.

 120 Rado Lenard, Sokoli kot dobrovoljci. V: Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije 1912 – 1918 [v 
nadalj. DKJ], Ljubljana 1936, 220–221.

 121 Grčar, Deviška zemlja v krvi, 11 in 22. Glej tudi zapis Jože Ravnika: »Prvič sem videl ruske 
vojake! Čudna čustva so me navdajala. Tu je Avstrija, naša zakleta sovražnica, tam pa naši 
bratje Rusi, naši osvoboditelji. Bil sem navdušen, ko sem videl Ruse, kako neustrašeno 
nastopajo, kako točno streljajo, po drugi strani mi je bilo pa neizrečeno težko ob misli, da 
moram nastopati proti svojim rodnim bratom. Ves čas nisem svojemu vodu dal nobenega 
povelja, naj streljajo, češ da se pred nami v grmovju nahajajo naše patrole. Ves dan sem 
študiral, kako bi najlaže prišel na drugo stran, k Rusom, kajti moj sklep je bil neomajen: 
proč iz Avstrije, pa čez Rusijo v Srbijo.« Ravnik Joža, Proč od Avstrije. DKJ, 226–228.

 122 Grčar, Deviška zemlja v krvi, 9–11.
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THE SLOvENE SOLDIERS IN wORLD wAR I. PART ONE: FROM THE 
SARAJEvO ASSASSINATION TILL THE wAR wITH ITALY 
Summary

When on the 28th July 1914 the emperor, after a long persuasion and full of hope that he 
could restore the Habsburg Monarchy’s vitality, “sat on the horse”, the Slovene soldiers’ 
reaction was expected. In the atmosphere of those July and August days, full of celebrations 
and fantasies of fields of glory and images of war, that would end all the future conflicts, 
their determination and willingness had no limits. There were some anti-war and pacifistic 
paroles as well as the usual and understandable anxiety, but they cannot change the feeling 
that the patriotic phrases were still very much alive. On the other hand it is also true, that 
in those times nobody wondered if these phrases can – because of the strained national 
and social situation and the absence of all other likable ideals – outlive the long lasting war.
The war march, which was expected to be short, victorious and fair, changed to right the 
opposite. All the way to the foundation of both fronts in winter 1914–1915, the Habsburg 
army experienced one defeat after another on Cero, Kolubara, in Galicia and in the 
Carpathians. Because of a considerable unpreparedness and chaotic conditions in the 
Habsburg army, because the army disregarded both of the enemies and at the same time 
overestimated its of own capabilities, the shameful defeats were unavoidable. Even more 
fatal were the huge, hardly replaceable losses and a crowd of morally broken soldiers. They 
were confused and shaken not only because of the defeats but mostly because of the un-
expectedly horrible war reality, which was totally different from what they had expected. 
The results were seen in the dejection and anti-war mood, anger, distrust and criticism 
for the authorities and mostly in the passionate wishing for peace. Soldiers deserted, they 
hurt themselves and all of these were mostly results of existential crises more than of 
political convictions. Without a doubt, these political convictions spread in, at the times, 
small circle of unsatisfied men in the Habsburg army as wall as within a small number 
of volunteers or in men taken prisoners. On the other side we cannot forget many model 
acts in the battlefield and a lot of patriotic paroles, who show us that the existence of the 
institutions of the Habsburg sovereign and the Habsburg Monarchy have never – except 
with the above mentioned number of political malcontents – been questionable.

DIE SLOwENISCHEN SOLDATEN IM ERSTEN wELTkRIEg. 1. 
TEIL: vOM ATTENTAT IN SARAJEvO BIS ZUM kRIEgSEINTRITT 
ITALIENS 
Zusammenfassung

Als der Kaiser am 28. Juli 1914, nachdem er zuvor gezögert hatte, dem Drängen von Politik 
und Militär nachgab, und – nicht zuletzt in der Hoffnung, die Probleme der Monarchie 
auch dadurch bewältigen zu können, – noch einmal „auf das Pferd stieg“, erfüllte dies 
auch die slowenischen Soldaten mit bestimmten Erwartungen. In der Stimmung jener 
Juli- und Augusttage mit ihren patriotischen Feiern und der Kriegsbegeisterung, die vor-
erst die schwelenden Konflikte unterbinden sollten, fehlte es nicht an Entschiedenheit und 
Bewusstsein. Zwar wurden auch Stimmen im Sinne von Pazifismus und einer Antikriegs-
bewegung laut wie auch herkömmliche und begreifliche Sorgen, dennoch schien es, als 
würden die patriotischen Phrasen alles überwiegen, wenngleich sie nicht alle Bedenken 
zu überdecken oder gar zu unterdrücken vermochten. Wahr ist auch, dass sich offenbar 
niemand fragte, ob angesichts der sich verschärfenden nationalen und sozialen Gegensätze 
diese Ideale in einem langen Krieg überhaupt eine Zukunft haben.
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Der Feldzug, der nach allgemeiner Erwartung kurz, siegreich und einer gerechten Sache 
dienend sein sollte, verkehrte sich ins Gegenteil. Beide Fronten kamen bereits im Winter 
1914/1915 zum Stehen und sowohl am Balkan wie in Galizien und in den Karpaten erlitt 
die österreichisch-ungarische Armee mehrere schwere Niederlagen. Ihren Grund hatten 
diese schweren Niederlagen in der mangelnden Vorbereitung und den chaotischen Zu-
ständen in der österreichisch-ungarischen Armee, der herablassenden Unterschätzung der 
beiden Gegner und der gleichzeitigen Überschätzung der eigenen Möglichkeiten. All das 
war mehr als verhängnisvoll. Die schweren Verluste waren kaum auszugleichen; dazu kam 
die Demoralisierung der Truppen. Ratlos und erschüttert waren diese nicht nur wegen der 
erlittenen Niederlagen, sondern vor allem auch angesichts der unerwarteten Grausam-
keit des Frontalltags, der in dieser Form nicht erwartet worden war. Die Folgen äußerten 
sich in einer allgemeinen Niedergeschlagenheit und einer Antikriegsstimmung, zudem 
in Empörung, Hoffnungslosigkeit und zunehmender Kritik an der Obrigkeit, vor allem 
jedoch in einer immer stärker werdenden Sehnsucht nach Frieden. Es kam zunehmend zu 
Desertionen oder zu Selbstverstümmelungen. Alles in allem Ausdruck der existenziellen 
Ängste und weniger von politischer Überzeugung im Sinn einer Antikriegshaltung. Es gibt 
keinen Zweifel, dass angesichts der Unzufriedenheit das politische Bewustsein zunahm. 
Dies gilt für das politische Bewustsein der Soldaten, einer kleinen Gruppe der Freiwilligen 
und Gefangenen. Anderseits darf man jedoch auch nicht vergessen, dass trotz vorbild-
lichen Einsatzes im Kampf und der nicht geringen Zahl an patriotischen Aussagen, der 
Bestand des habsburgischen Staates und der Monarchie in den Augen der meisten nicht 
in Frage gestellt werden durfte, ausgenommen die kleine Zahl an politisch Unzufriedenen.
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Odporniško gibanje v Prekmurju  
in Prlekiji leta 1941

U r o š  K o š t r i c *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.12-18)''1941''

Uroš Koštric: Odporniško gibanje v Prekmurju in Prlekiji leta 1941. Časopis za zgodo-
vino in narodopisje, Maribor 80=45(2009), 1, str. 61–77
Okupacijo in začetek druge svetovne vojne je večina prebivalstva Prekmurja in Prle-
kije vzela kot dejstvo in se z njo sprijaznila, kar še posebej velja za Prekmurje. S tem 
pa se ni strinjala skupina članov in simpatizerjev KPS, ki so na obeh bregovih reke 
Mure začeli s svojimi aktivnostmi (navduševanje mladine za upor, trosenje letakov, 
razne sabotažne akcije …), ki pa nisi dolgo trajale, saj jim je okupator hitro prišel na 
sled, posledice so bile zelo uničujoče. Tako so ponovni odpor začeli organizirati vo-
ditelji in aktivisti iz ostalih delov Slovenije; v Prekmurju se je ta začel šele jeseni leta  
1944.
ključne besede: Komunistična partija Slovenije, druga svetovna vojna, nemški oku-
pator, madžarski okupator, partizani, Prekmurska četa

1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(497.12-18)''1941''

Uroš Koštric: Partisan Fight in Prekmurje. Review for History and Ethno graphy, 
Maribor 80=45(2009), 1, pp. 61–77
The occupation and the begin of the World War II was taken by the majority of Prek-
murje and Prlekija residents as a fact and they got used to it very quickly and this is 
mostly true for the Prekmurje inhabitants. A group of members and sympathizers of 
the KPS (Communist Party of Slovenia) did not agree on this and they started with 
they own activities on both sides of the river Mura (making young people enthusi-

 * Uroš Koštric, profesor zgodovine in geografije, Ormoška ulica 15, 9240 Ljutomer, 
uros.kostric@gmail.com
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astic for revolt, scattering handbills, several acts of sabotage …), which did not last 
long, for the occupier soon got on their track and the consequences were devastating. 
Because of these facts the revolt against the occupiers was organised by leaders and 
activists from other parts of Slovenia; in Prekmurje the revolt did not start before 
autumn 1944.
keywords: Communist Party of Slovenia, Second World War, German occupier, Hun-
garian occupier, Partisans, Prekmurje Squad

Vojno sta v Prekmurju in Prlekiji zaznamovala dva okupatorja, nemški 
in madžarski, ki sta zgodovinsko tesno povezana s tem območjem. Prleki 
so se uspešno zoperstavljali germanizaciji, nenazadnje je v Ljutomeru po-
tekal prvi slovenski tabor. Prekmurje pa je do konca prve svetovne vojne 
spadalo pod Madžarsko, kar se je med vojno ponovilo. Nemci so med dru-
gim okupirali Prlekijo, Prekmurje je pripadlo Madžarski.

Med vojno sta okupatorja na različne načine izvrševala teror in širila 
strah med prebivalci z namenom, da se ti čim prej sprijaznijo z nastalimi 
razmerami. Nemci so, tako kot po drugih pokrajinah, tudi v Prlekiji takoj 
začeli z raznarodovalno politiko, vključevanjem v Štajersko domovinsko 
zvezo, mobilizacijo … Podobno je bilo v Prekmurju, kjer pa so Madžari 
na Prekmurce gledali kot na izgubljeno ljudstvo, ki se je po nekaj letih spet 
vrnilo »domov«. Potek vojne in upor posameznikov je to razmerje sčasoma 
spremenil.

Vsekakor pa na začetku vojne, predvsem v Prekmurju, praktično nihče 
ni pomislil na upor, temveč so se sprijaznili z dano situacijo in okupacijo 
sprejeli kot dejstvo.

Drugačne načrte pa so imeli člani KPS, delujoči v Prekmurju, ti so v 
pokrajini delovali že pred drugo svetovno vojno. Člani so bili predvsem 
dijaki in študentje, nekaj pa je bilo tudi kmetov. Pred vojno so bili najbolj 
znani po tem, da so izdajali časopis »Ljudska pravica«.1 Od leta 1938 so 
imeli lastno partijsko vodstvo – najprej imenovano mestni komite KPS 
Murska Sobota, nato okrožni komite Prekmurje – ki se je v organizacij-
skem pogledu navezovalo na PK KPS za severno Slovenijo. Organizacijo 
je vodil Štefan Kovač - Marko,2 v komiteju pa so bili še Miško Kranjec,3 

 1 Ferdo Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 29.
 2 Štefan Kovač - Marko, odvetniški pravnik, rojen v Nedelici v Prekmurju, že pred drugo 

svetovno vojno je bil dejaven v KPS, leta 1939 je bil izvoljen za sekretarja OK KPS za 
Prekmurje, kar je ostal do smrti 18. 10. 1941. 

 3 Miško Kranjec, pisatelj, časnikar, rojen v Veliki Polani, med drugim je v Prekmurju med 
letoma 1934 in 1935 izdajal partijski časopis Ljudska pravica. Bil je med organizatorji 
upora, po aretacijah in razbitju gibanja 1941 se je do jeseni 1944 skrival v Prekmurju. 
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Evgen Kardoš,4 Štefan Kuhar - Bojan,5 Mirko Bagar6 in Anton Špolarič7. 
Partijska organizacija je bila maloštevilna, po nekaterih podatkih je štela 
okoli 20 članov, po drugih pa med 26 in 30 članov.7Organizirani so bili v 
štirih mestnih celicah v Murski Soboti ter dveh vaških.8 Vojna ter nemška 
in madžarska okupacija so odrezale prekmurske komuniste od osrednje 
Slovenije, zato so ti čakali in kot s tem pravi Kranjec: »[…] zamudila je 
mnogo ugodnih priložnosti.«9 S tem je predvsem mislil, da se niso že takoj 
na začetku organizirali in niso začeli zbirati orožja, ki ga je pustila kraljeva 
vojska.

Prva stvar, ki jo je KPS v Prekmurju storila, je bil sklic sestanka v za-
četku maja. Na njem so bili navzoči Ali10 in Evgen Kardoš, Štefan Ko-
vač, Mirko Bagar in Miško Kranjec. Dogovorili so se, da bodo poskušali 
vzpostaviti vezi z madžarsko KP zaradi skupnega odpora. Da tega niso 
počeli na lastno pest, pove podatek, da je o tej možnosti tik pred začet-
kom vojne govoril Miško Kranjec z Alešem Beblerjem, članom CK KPS.11 
Na Madžarsko sta potem odšla Kranjec in Bagar, vendar tam nista imela 
uspeha, saj je madžarska KP menila, da še ni prišel čas za odpor, pa tudi 
zasedbe Prekmurja ni gledala kot na okupacijo, saj je menila, da preprosto 
spada k Madžarski. Tako so opustili nadaljnje stike, obenem pa se posku-
šali povezati s KPS v Ljubljani.12 V začetku junija je Bagar šel v Ljubljano, 

 4 Evgen Kardoš, trgovec, rojen v Murski Soboti, bil je med najaktivnejšimi člani odporni-
škega gibanja, član OK KPS Prekmurja, madžarske oblasti so ga aretirale 10. 10. 1941, v 
zaporu pod pritiski mučenja izdal datum in kraj sestanka OK KPS, kjer je bil ustreljen 
Štefan Kovač - Marko. Madžarska oblast ga je na sodnem procesu obsodila na smrt z 
obešanjem, sodba je bila izvršena v Murski Soboti 31. 10. 1941.

 5 Štefan Kuhar - Bojan, študent, član KPS že pred vojno, bil je med organizatorji odpora na 
obeh bregovih Mure, saj je bil član OK KPS za Prekmurje in Medžimurje, od septembra 
1941 pa sekretar OK KPS za Ljutomer in Gornjo Radgono. 9. 11. 1941 je bil v Mariboru 
aretiran in teden dni pozneje ustreljen kot talec.

 6 Mirko Bagar, rojen v Gornjih Petrovcih, študiral v Ljubljani, bil član SKOJ, skupaj s Šte-
fanom Kovačem sta začela priprave na odpor v Prekmurju, bil je član OK KPS za Prek-
murje, julija 1941 so ga madžarske oblasti aretirale in poslale v kazenski bataljon, bil je 
poslan na vzhodno fronto, od koder je prebegnil k rdeči armadi. Padel je v rdeči armadi 
med boji za Budimpešto. 

 7 Anton Špolarič, bil je član OK KPS za Prekmurje, 10. 8. 1941 so ga Nemci aretirali pri 
prehodu čez reko Muro pri Petanjcih, decembra istega leta so ga v Mariboru ustrelili kot 
talca.

 8 Vida Deželak Barič, Organizacijsko vprašanje komunistične partije Slovenije 1941–1945, 
doktorska disertacija, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 1999 (dalje: Deželak Barič, 
Organizacijsko vprašanje), str. 213 in 214.

 9 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 29.
 10 Ali Kardoš, delavec, rojen v Murski Soboti, že predvojno komunist, upravnik Ljudske 

pravice, bil je član OK KPS za Prekmurje, julija 1941 so ga aretirali, leta 1945 je umrl v 
koncentracijskem taborišču Flossenburg. 

 11 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 36.
 12 Prav tam.
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kjer se je udeležil konference voditeljev KPS. Tam se je srečal z nekate-
rimi vplivnimi posamezniki (Alešem Beblerjem, Tonetom Tomšičem) in 
po vrnitvi domov, so na sestanku sklenili, da tudi v Prekmurju pričnejo z 
narodnoosvobodilnim gibanjem.13 Bagar, Kovač in Anton Špolarič so prek 
svojih poznanstev začeli graditi mrežo zaupnikov. Predvsem na območju 
Lendave, vasi Dolinskega (Trnje, Črenšovci, Polana …), okolica Razkrižja, 
kjer je bila postojanka za prehode na madžarsko-nemški meji in povezava 
s Štrigovo v Medžimurju, ki je prav tako spadala pod madžarsko oblast.14 
Vrstili so se sestanki po različnih krajih, kjer so se pogovarjali o oborože-
nem odporu. Zajela jih je evforija in so govorili o organiziranju čete, celo 
bataljona. Na veliko so razpravljali tudi o sabotažnih akcijah. Na primer, 
uničili naj bi veliko skladišče žita v Letenyju na Madžarskem, zastrupili 
bi živino, požgali skladišča slame posestnikom v Rakičanu … Kasneje so 
uresničili le manjši del teh načrtov. Za vojaškega poveljnika so postavili 
Štefana Kovača, Miško Kranjec pa je prav tako pomagal pridobivati fante 
za oboroženi odpor.15 Poleg tega so začeli delati in razmnoževati letake, 
ki so jih trosili tako v Prekmurju kot tudi v Medžimurju. Nasploh so vse 
tesneje sodelovali s člani partije iz Čakovca. Aktivisti v Prekmurju so se 
trudili, da bi čim več ljudi pridobili za sodelovanje, tako da niso več imeli 
tako strogih pogojev za pristop. Tak način je obrodil sadove, seveda pa ne 
moremo govoriti o kakem množičnem vstopu v KPS.16 Od konca junija so 
Madžari postajali pozorni na pojavljanje letakov, tako da sta morala Štefan 
Kuhar - Bojan in Evgen Kardoš preiti v ilegalo. Vendar pa to ni vplivalo 
na samo delo KPS. Člani so predvsem v mesecu juliju po številnih vaseh 
Prekmurja organizirali sestanke, na katerih so največkrat mlade sezna-
njali z delom in metodami pri odporu. Dajali so jim še napotke, da naj 
prebivalstvo ne bi plačevalo davkov, naj se ne bi odzivalo na dolžnosti vo-
jaške službe, naj bi uničevalo poljske pridelke in na splošno naj bi z vsemi 
sredstvi slabilo madžarsko državo.17 Vendar pa dlje od rezanja telefonskih 
kablov, razmnoževanja in trosenja letakov – na katerih so pozivali Prek-
murce, naj ne sodelujejo z oblastjo, ampak jo morajo bojkotirati – niso šli. 
Pomanjkljivost teh sestankov oziroma razgovorov je bila, da je veliko ljudi 
vedelo preveč, ni bilo organiziranja posebnih trojk ali podobnih skupin 
znotraj ene večje, tako da so to madžarske oblasti pri pridobivanju infor-

 13 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 38 in 39.
 14 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 39 in 40.
 15 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 41.
 16 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 41 in 42.
 17 Arhiv republike Slovenije (ARS), Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS, AS 1931, 

fond 746, Provala v Prekmurju 1941, ter Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 44 in 45.
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macij znale izkoristiti.18 Napad Nemčije na Sovjetsko Zvezo je še dodatno 
spodbudil načrtovanje za oboroženi odpor. Tako so pridobili nekaj bomb 
in kosov orožja, predvsem pištol, seveda pa je vse to bilo premalo za kak re-
sen organiziran odpor.19 Ob vseh teh načrtih za oboroženi odpor moramo 
povedati, da se člani KPS niso zavedali realnega stanja. Bili so prepričani, 
predvsem po napadu Nemčije na Sovjetsko Zvezo, da se bo vojna končala 
v nekaj mesecih in da je treba tudi v Prekmurju vse pripraviti za prevzem 
oblasti. Pri tem je odločilno vlogo igral Štefan Kovač - Marko. Na realna tla 
so jih Madžari, skupaj z nekaterimi domačini, postavili hitro in na precej 
krut način.

Že v začetku julija so sledile prve aretacije, 5. julija pa je sledil val areta-
cij v Medžimurju, kar je privedlo tudi do več aretacij v Prekmurju. Namreč 
zaradi mučenja je eden od aktivistov v Čakovcu povedal za člane KPH v 
Medžimurju, poznal pa je tudi Štefana Kovača in Evgena Kardoša. Tako so 
orožniki začeli stiskati obroč okoli članov KPS, jim vdirati v hiše in delati 
preiskave. Zato so bili prisiljeni na skrivanje.20

Omeniti moramo razkol med nekaterimi prekmurskimi študenti in čla-
ni KPS. Večina študentov se ni strinjala s politiko Štefana Kovača in drugih 
vidnih članov KPS, zato so raje odšli iz pokrajine na študij na Madžarsko, 
predvsem v Budimpešto. Ker so bili med njimi tudi člani KPS, je to vodilne 
člane zelo prizadelo. Očitali so jim oportunizem, saj so se povečini včlanili 
v VMKE21 in tako lažje dobili službo oziroma mesto na univerzi. Godina v 
svoji knjigi piše, da mu je Miško Kranjec dejal, da je: »[…] partijo in njene 
sodelavce zlasti močno prizadel umik Rudija Čačinoviča v Budimpešto, ki je 
bil celih deset let najagilnejši napredni delavec v Prekmurju.«22 Tudi Štefan 
Kovač je jezno reagiral na dejstvo, da nekaj članov KPS zapušča Prekmurje 
in se odpravlja študirat. Dejal je: »[…] sedaj ni čas za študiranje, ampak je 
čas za borbo.«23 Rudi Čačinovič v svoji knjigi, ki jo je izdal leta 1998, piše o 
srečanju s Kovačem. Septembra, ko so nekatere že zaprli, je prišel Kovač k 
njemu domov. Očital mu je čakanje ter nevednost, da se odvijajo odločil-
ni dnevi. Postavil mu je še vprašanje, če se jim ne namerava pridružiti.24 
Čačinovič mu je odgovoril, da odhaja na Madžarsko v tovarno sladkorja 
na delo, saj nima sredstev za preživljanje družine. Po sezoni predelave se 

 18 Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 1, dok. št. 27, ter Godina, Prekmurje 
(1941–1945), str. 45 do 49.

 19 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, ter Godina, Prekmurje (1941–1945), 
str. 53.

 20 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 55 in 56.
 21 VMKE, Madžarsko izobraževalno društvo. 
 22 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 50 in 51.
 23 Prav tam.
 24 Rudi Čačinovič, Časi preizkušenj, prispevki k zgodovini Prekmurja, Pomurska založba, 

Murska Sobota 1998 (vse dalje Čačinovič, Časi preizkušenj), str. 30 in 31.
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vrne domov in takrat se pridruži odporu. Kovač s tem odgovorom ni bil 
zadovoljen, še več, bil je jezen in mu je zato zabrusil: »[…] ti čakaš, da bo 
vsega konec in da boš potem užival v svobodi. Zdaj je potrebno prijeti za de-
lo! […] Čez nekaj tednov bo Rdeča armada že v Prekmurju.«25 Tudi iz tega 
pogovora se da zaznati, na kakšen način so razmišljali vodilni v KPS. Niso 
se zavedali stvarnega položaja, zato so jih aretacije in priznanja še toliko 
bolj prizadela in imela večji vpliv. Čačinovič se je ponudil, da bi po vrnitvi 
organiziral informativno in logistično delo pri odporu. Vendar pa, kot je 
pozneje izvedel, so ga po tem srečanju s Kovačem že odpisali, razmišljali 
so celo o tem, da bi ga skupaj s Hartnerjem obesili.26 To kaže, da so bili v 
Prekmurju, kot tudi drugje, vodilni komunisti resnično prepričani, da bo 
vojne kmalu konec in da morajo zato ukrepati. Vsak, ki je mislil drugače, 
jim je pomenil nevarnost in ga je bilo treba odstraniti. Ne glede na to, da 
prekmurski komunisti tako rekoč niso imeli stika s preostalo Slovenijo, 
so politiko KPS izvajali dosledno, brez odstopanja, in sicer z namenom 
prevzeti oblasti.

Po prvih junijskih in po neuspelih aretacijah Kranjca in Kovača, so ti 
nadaljevali s sabotažami. Le-te so bile predvsem odstranjevanje tabel z ma-
džarskimi imeni vasi ter požigi polj in skladišč.27 Aretacije pa so se nadalje-
vale. Zaradi neprevidnosti so aretirali več ljudi, predvsem aretacija Bagarja 
je pomenila prelomnico, saj je Bagar zaradi mučenja spregovoril. Povedal je 
za navodila iz Ljubljane in s tem so madžarske oblasti dobile širši vpogled 
v mrežo delovanja odporniškega gibanja, to pa je posledično privedlo do 
novih aretacij. Zaradi povečanega delovanja so madžarske oblasti konec 
julija razglasile naglo vojaško sodišče.28 V drugi polovici julija je prišlo do 
preimenovanja mestnega komiteja KPS Murska Sobota v okrožni komite 
KPS, to pa se na terenu ni poznalo, saj je že do tedaj MK deloval v celotni 
pokrajini. V OK KPS so bili: Štefan Kovač (sekretar), Miško Kranjec, Evgen 
Kardoš, Štefan Kuhar - Bojan, Anton Špolarič, Martin Žalik in Štefan Hor-
vat - Glavačev Štef (blagajnik), kmet iz Turnišča.29 Še naprej so delovali po 
celotnem območju severovzhodne Slovenije, predvsem Štefan Kuhar - Bo-
jan pa je deloval na desnem bregu Mure. V Medžimurju so obnovili sabo-
tažne akcije, le-te so izvajali še v Prekmurju, predvsem v krajih ob nekdanji 
madžarsko-jugoslovanski meji, kjer je bilo večinsko prebivalstvo madžar-
ske narodnosti in seveda nenaklonjeno kakršnim koli akcijam, uperjenim 

 25 Prav tam. 
 26 Čačinovič, Časi preizkušenj, str. 32. 
 27 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 58–61.
 28 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 60 in 61.
 29 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, ter Godina, Prekmurje (1941–1945), 

str. 60 in 61.
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proti madžarski oblasti.30 Lahko bi rekli, da so namerno izzivali – tudi ali 
pa predvsem – civilno prebivalstvo.

Vojaško oblast je 16. avgusta zamenjala civilna, to pa se na terenu ni 
poznalo, saj se je število policistov in vojakov v pokrajini zaradi sabotažnih 
akcij le še povečevalo.31 Konec avgusta se je približno trideset ljudi udele-
žilo sestanka, ki ga je Godina označil kot »zbor aktivistov in simpatizerjev 
OF«. Na tem srečanju je imel glavno besedo Štefan Kovač, ki jih je seznanil 
s cilji gibanja ter poudaril, da so voditelji narodnoosvobodilnega gibanja 
komunisti. Vse je še pozval k nadaljevanju izvajanja sabotaž, obenem pa 
zapovedal, da morajo v odbor OF pritegniti tudi Sokole.32 Tam so imeno-
vali okrožni odbor OF za Prekmurje. Sestavljali so ga Štefan Kovač, Miško 
Kranjec, Evgen Kardoš, Vinko Megla,33 Martin Žalik in Štefan Horvat.34 
Podobnost med članstvom v tem odboru in OK KPS je več kot očitna. 
Septembra se je Štefan Kovač odpravil v Maribor k vodstvu oblastnega 
komiteja (ObK), kjer je izvedel, da: tudi katoliško duhovništvo v Sloveniji 
podpira revolucionarni pokret.35 Zaradi te novice, predvsem pa, ker je ve-
lika večina katoliških duhovnikov v Prekmurju nasprotovala madžarski 
oblasti, so jo poskušali pridobiti na stran gibanja. Miško Kranjec in Štefan 
Kovač sta se srečala z več duhovniki ter jih poskušala pregovoriti, da bi ti 
zbirali pomoč za OF, nudili naj bi pomoč somišljenikom in pri ljudeh širili 
pozitivno razpoloženje do OF. Zaradi obiska ter srečanja s komunisti in 
posedovanja propagandnega materiala so bili 25. oktobra 1941 aretirani 
in zaprti naslednji duhovniki: Mihael Jerič, župnik v Kuzmi, brat dekana 
Ivana Jeriča,36 župnika v Turnišču, Ivan Camplin ter Danijel Halas, župnik 
v Veliki Polani. Decembra istega leta so bili pred vojaškim sodiščem v Vacu 

 30 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 64 in 66.
 31 Prav tam.
 32 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, ter Godina, Prekmurje (1941–1945), 

str. 64 in 66.
 33 Vinko Megla, rojen v Tomažu pri Ormožu, izučil se je za krojača, že pred vojno član KPS, 

član OK KPS za Prekmurje, ubit januarja 1942 pri poskusu bega. 
 34 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 67.
 35 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941.
 36 Jerič Ivan (1891–1975), rojen v Dokležovju, katoliški duhovnik, med obema vojnama ne-

kaj časa poslanec v Beogradu izvoljen na listi SLS, med drugo svetovno vojno je bil župnik 
v Turnišču, po vojni je bil obtožen za organiziranje »Matjaževe vojske« in dajanje navodil 
drugim duhovnikom, da jo morajo podpirati. Na sodnem procesu je priznal, da je preje-
mal propagandni material, zanikal pa je sodelovanje s tem gibanjem. Ker mu niso mogli 
dokazati sodelovanja z »Matježevo vojsko,« je bil obsojen na 4 leta odvzema prostosti in 
prisilnega dela ter na izgubo političnih in državljanskih pravic za 2 leti. Po vrnitvi na 
svobodo je spet bil nastavljen za župnika in dekana v Turnišču, 1957 se je kot upokojeni 
duhovnik preselil v Mursko Soboto, kjer je opravljal službo duhovnega pomočnika. 
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obsojeni Camplin na 5 let, Jerič na 4 leta in Halas37 na 18 mesecev ječe.38 V 
imenu duhovščine je dekan in turniški župnik Ivan Jerič odgovoril, da se 
v določenih pogledih strinja z gibanjem, vendar z njimi ne more sodelova-
ti, lahko pa jih podpira moralno: »[…] to je, da bomo, ko bomo opravljali 
dušnopastirske posle med ljudmi, ljudi pridobivali, da bodo borcem dajali 
hrano, skrivališča in pazili, da jih nihče ne bo prijavljal.«39 Velika večina 
katoliških duhovnikov se je uprla uvedbi madžarskega jezika pri obredih 
v cerkvi in sprejela resolucijo, v kateri so zahtevali rabo slovenščine. Are-
tacije nekaterih duhovnikov nam povedo, da so jih imeli Madžari za svoje 
nasprotnike in grožnjo njihovemu režimu.40

Na prleški strani je bil položaj za upor precej drugačen. Nemški oku-
pator je izgnal dosti zavednih Slovencev, zato je bil položaj težji kot na levi 
strani reke Mure. KPS tu ni bila organizirana, bilo je le nekaj posamezni-
kov.41 To so bili komunisti in bivši člani akademskega kluba Njiva (Jože 
Kerenčič,42 Polde Berce, Milena Berce, Josip Hedžet), ki so bili pred vojno 
izključeni iz KPS, a so leta 1941 postali pomembni organizatorji osvobo-
dilnega gibanja.43 Podobno kot v Prekmurju so tudi tu organizirali razne 
sabotažne akcije, kot so podiranje telefonskih drogov, rezanje žic, odstra-
njevanje nemških napisov in podobno.44 Začetek odporniškega gibanja je 
zajemal širok spekter ljudi, saj KPS ni prevladovala, čeprav so njeni akti-
visti bili zelo aktivni. Gibanju so se tako priključili posamezniki različnih 
poklicev (delavci na železnici, cestah, uslužbenci v uradih, obrtniki, dija-
ki …).45 Seveda ni šlo za množično gibanje, vendarle pa je bil to širši odpor. 
V Ljutomeru in okolici je pomembno vlogo odigral Jakob Babič, krščanski 
socialist. Že maja je skliceval sestanke in pridobival simpatizerje za odpor. 
Prekmurska partijska organizacija je poleti poslala Štefana Kuharja - Bo-
jana, da organizira odpor. Ta se je sestal z Babičem, ki pa je nasprotoval, 

 37 Danijel Halas (1908–1945), rojen v Črenšovcih, med vojno je bil župnik v Veliki Polani, 
zaprt v madžarski ječi, 16. 3. 1945 so ga v Hotizi likvidirali komunisti. Sedaj teče postopek 
za njegovo beatifikacijo. 

 38 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 
67 ter Ivan Jerič, Moji spomini, Zavod sv. Miklavža v Murski Soboti, Murska Sobota 2000 
(dalje: Jerič, Moji spomini), str. 220.

 39 Jerič, Moji spomini, str. 201.
 40 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 67 in 68.
 41 Novak, Prlekija 1941–1945, str. 117–121.
 42 Jože Kerenčič, rojen v Jastrebcih v Slovenskih goricah, bil je predsednik Akademskega 

agrarnega kluba Njiva, član KPS, zaradi nestrinjanja s kmečko politiko je bil leta 1937 
izključen iz KPS, vendar je kljub temu bil med prvimi, ki so se pridružili odporu, bil je 
sekretar ljutomersko-radgonskega okrožja OF. 17. 11. 1941 so ga aretirali, ustreljen je bil 
kot talec v Mariboru. 

 43 Deželak Barič, Organizacijsko vprašanje, str. 212.
 44 Novak, Prlekija 1941–1945, str. 121 in 122.
 45 Novak, Prlekija 1941–1945, str. 124 in 125.
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da bi KPS vodila odpor. Zato so se pojavile zahteve po njegovi zamenjavi 
z bolj »na sodelovanje pripravljenim« članom krščanskih socialistov, kar 
se je tudi zgodilo. Kljub temu pa je Babič s somišljeniki nadaljeval upor, 
še več, pridobil je kar nekaj simpatizerjev, poslal pa je nekaj aktivistov čez 
Muro, da bi tudi tam organizirali OF. Bil je uslužbenec na cestnem oddel-
ku v Ljutomeru, to pa mu je koristilo pri delu za OF.46 Omeniti moramo, 
da upor ni bil omejen le na območje Ljutomera in okolice, ampak so se 
sabotaže in druge akcije dogajale tudi na območju Gornje Radgone, Kape-
le, Male Nedelje, Cerkvenjaka, Koga, Ormoža, Središča ob Dravi.47 To pa 
predstavlja v bistvu zaokroženo celoto Prlekije oziroma vzhodne Štajerske.

Že od maja so se vrstili sestanki, na katerih so se dogovarjali za razne 
akcije. Odmevnejši in pomembnejši pa se je zgodil 29. julija na domačiji 
Špindler v Moravcih v Slovenskih goricah. Vodil ga je sekretar PK KPS za 
Štajersko Slavko Šlander – kar daje sestanku še večjo veljavo, saj je prinašal 
navodila »iz prve roke« – prisostvovali pa so mu najpomembnejši orga-
nizatorji upora, Štefan Kovač, Štefan Kuhar, Josip Hedžet, Vinko Megla 
in Dani Ročnik.48 Sklenili so, da je treba zbirati orožje, strelivo, sanitetni 
material, ljudi odvračati od sodelovanja z nemško oblastjo. Šlander jih je 
seznanil z delom in cilji OF ter izrazil potrebo po ustanovitvi terenskih 
odborov. Nakazal je, da bi bilo treba ustanoviti majhno partizansko enoto, 
obenem pa priporočal večje sodelovanje v gibanju med Slovenskimi gorica-
mi, Prekmurjem in Medžimurjem. Pri vsem tem pa je zahteval strogo taj-
nost. Po sestanku so okrepili pomoč PK KPS za severno Slovenijo gibanju v 
Prlekiji.49 Po obisku Šlandra so septembra ustanovili okrožni odbor OF in 
okrožni komite KPS za ljutomersko območje. Sekretar okrožnega odbora 
OF je postal Jože Kerenčič, medtem ko je naloge okrožnega sekretarja KPS 
opravljal Štefan Kuhar - Bojan.50 Nato so ustanovili še odbore pri Tomažu 
pri Ormožu, Gornji Radgoni, na Kapeli, Sv. Jurij ob Ščavnici in v Središču 
ob Dravi. Še pred ustanovitvijo okrožnega odbora OF, so v Ljutomeru 12. 
julija ustanovili okrajni odbor OF.51

Zelo pomemben priimek na začetku vojne je bil priimek Špindler. Gre 
za več članov družine, med katerimi je najpomembnejši Dušan (pri odporu 
sta sodelovala tudi brata Bogdan ter Metod). Dušan je bil učitelj v Štrigovi, 
njegov brat Bogdan pa podporočnik jugoslovanske vojske in kot se da raz-

 46 Arhiv republike Slovenije (ARS), Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in nji-
hovih pomagačev, Statistika zločincev in šolska kronika Ljutomer, AS 1827, izvleček iz 
šolske kronike šole Cven (1941–1945) ter Novak, Prlekija 1941–1945, str. 126 in 127.

 47 Novak, Prlekija 1941–1945, str. 127–130.
 48 Novak, Prlekija 1941–1945, str. 132.
 49 Prav tam.
 50 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, poročilo o ilegalnem delu v maribor-

skem okrožju Milene Bokša, ter Novak, Prlekija 1941–1945, str. 139.
 51 Novak, Prlekija 1941–1945, str. 138–140.
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brati iz dokumentov, je tudi finančno pomagal odporniškemu gibanju.52 
Začetek vojne sta dočakala na madžarski strani, madžarske oblasti pa so 
ju julija 1941 izgnale zaradi aktivnega sodelovanja pri odporu.53 Po izgo-
nu sta se nastanila pri Mali Nedelji, njun brat pa je kot zdravnik deloval v 
bližnjih Juršincih. Dušan se je vsaj enkrat v Mariboru sestal s takratnim 
sekretarjem PK KPS za Štajersko Slavkom Šlandrom, od katerega je dobil 
direktivo, da naj z bratom Bogdanom vzdržujeta zvezo med Mariborom 
in Prekmurjem. Zatem se je Dušan v Štrigovi v Medžimurju večkrat sešel 
predvsem s Štefanom Kovačem - Markom, so pa na teh sestankih občasno 
prisostvovali še drugi vidni člani odporniškega gibanja, kot so: Metod Sen-
čar, Kuhar Bojan, Štefan Cvetko, Evgen Kardoš.54 To je bilo pomembno, saj 
so na ta način Štrigovo in Medžimurje k odporu proti okupatorju pritegnili 
Slovenci.

Poleg Dušana Špindlerja, ki je imel zvezo z Mariborom, je imel njegov 
brat Metod zvezo s ptujskimi komunisti, z njimi sta bila na zvezi tudi Jože 
Kerenčič ter Kuhar Bojan. Med PK KPS za severno Slovenijo in Prlekijo je 
bila razen zveze preko Maribora še zveza preko Celja. Zvezo je vzdrževala 
kurirka Milena Bokša - Boža, ki se je v Celju srečala s članom PK KPS 
Tonetom - Martinom Žnidaričem in mu poročala o delu v Prlekiji.55 Zelo 
pomembna zveza je bil še Silvo Röck - Biba, ki je ilegalno živel v Celju, ka-
mor so pošiljali v partizane fante, ki jih je pošiljal Štefan Kovač - Marko.56 
Tako so bile vzpostavljene določene zveze, ki pa niso dolgo vzdržale.

Že kmalu po prvih akcijah in sabotažah je nemškim oblastem uspelo 
vdreti med organizatorje uporniškega gibanja. Hitro so ugotovili poveza-
vo med skupinami na prleški in prekmurski strani, zato so se povezali z 
madžarskimi oblastmi. Aretacijam na levem bregu Mure so sledile tiste 
na desnem, pri tem so aretirali kar nekaj aktivistov. Poleg tega so poostrili 
nadzor, tako da so aktivisti izgubili stik z Mariborom. Pri navezovanju 
ponovnih stikov s člani KPS v Mariboru jih je bilo nekaj aretiranih. Med 
njimi tudi Bogdan Špindler, ki se je prav z namenom, da se ponovno vzpo-
stavijo zveze, 4. avgusta 1941 odpravil v Maribor. Sestal se je s Slavkom 
Šlandrom, sklenjeno je bilo, da še ne odide k partizanom na Pohorje, am-
pak se vrne v Malo Nedeljo. Še pred potjo pa se je ustavil pri Mari Čepič 
(kjer je bila znana postojanka za aktiviste v Mariboru), ker pa ni povedal 

 52 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941.
 53 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, ter ARS, Republiški sekretariat za 

notranje zadeve SRS, AS 1931, fond 501, zaslišanja Dušana Špindlerja.
 54 Prav tam.
 55 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, poročilo o ilegalnem delu v maribor-

skem okrožju Milene Bokša ter Novak, Prlekija 1941–1945, str. 136 in 137.
 56 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, poročilo o ilegalnem delu v maribor-

skem okrožju Milene Bokša.
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gesla, mu je ta odprla vrata stanovanja, tam pa so ga gestapovci prijeli. Ti so 
nato 7. avgusta uspeli ujeti še Slavka Šlandra, to je pomenilo veliko izgubo 
za celo severovzhodno Slovenijo. Metoda pa so aretirali že nekaj dni prej, 
saj ga je izdal sosed, obenem pa so na poti v partizane prijeli nekega dijaka, 
ki je imel pri sebi njegovo pismo.57 Ker se Bogdan ni vrnil, je 10. avgusta šel 
v Maribor vzpostavit zvezo še Dušan, ki so ga aretirali in zaprli.58 Metoda 
in Bogdana so Nemci ustrelili, Dušana pa prepeljali v taborišče Mauthau-
sen, iz katerega je bil leta 1942 izpuščen.59

Oktobra je sledil nov val aretacij. Po prijetju Ferdinanda Kikca je ta za-
čel sodelovati z Nemci in ti so po njegovi zaslugi prijeli Jakoba Babiča in še 
nekaj aktivistov. Aretacije so segale še na radgonsko območje, saj je Kikec 
poznal nekaj tamkajšnjih članov odporniškega gibanja.60 Po mučenjih in 
zaslišanjih so Jakoba Babiča ustrelili, postal je prva smrtna žrtev na tem 
območju. Kljub aretacijam in mučenju pa Nemcem ni uspelo izslediti in 
prijeti Jožeta Kerenčiča in Štefana Kuharja - Bojana.61 Nasploh je bil okto-
ber črn mesec za odporniško gibanje na tem območju.

Tudi v Prekmurju so sledile številne aretacije. Ves mesec september se 
je madžarska policija pripravljala na aretacije. V ta namen je sodelovala z 
gestapom, hkrati pa so dobili še dodatne okrepitve. 27. septembra 1941 so 
po celem Prekmurju izvedli obsežno operacijo in aretirali več kot šestdeset 
oseb.62 Orožniki so že ponoči prišli v vasi, kjer so bili doma člani gibanja. 
Zjutraj so sledile aretacije, za vodiče so jim morali biti domačini. Toda 
kljub takim strogim ukrepom niso uspeli aretirati Martina Žalika in Ferda 
Godine. Slobodan (Dane) Šumenjak - Miran63 je prav tako uspel pobegniti, 
ilegalcev (Štefan Kovač, Miško Kranjec, Vinko Megla, Evgen Kardoš) tudi 
niso uspeli izslediti.64 Toda že 10. oktobra so imeli več »sreče«. Ujeli so na-
mreč Evgena Kardoša, saj je bilo izdano njegovo skrivališče.65 To vsekakor 
predstavlja veliko prelomnico za nadaljnji upor, in sicer ne samo na levem 

 57 ARS, AS 1931, fond 501, zaslišanja Dušana Špindlerja ter Novak, Prlekija 1941–1945, str. 
142.

 58 Prav tam.
 59 ARS, AS 1931, fond 501, zaslišanja Dušana Špindlerja ter Novak, Prlekija 1941–1945, str. 

126.
 60 ARS, AS 1827, šolska kronika Cven ter Novak, Prlekija 1941–1945, str. 142 in 143.
 61 Prav tam.
 62 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 78 in 79.
 63 Slobodan Šumenjak - Miran, študent, rojen v Šmarju pri Jelšah, se je kot člana Skoja leta 

1941 pridružil odporniškemu gibanju, po aretacijah in razbitju gibanja, je pobegnil v 
Ljubljano, kjer ga je italijanska oblast aretirala in poslala v koncentracijsko taborišče 
Gonars. Od tam je pobegnil in se pridružil partizanom. Postane inštruktor VOS in marca 
1944 je bil kot obveščevalec poslan v Prekmurje in Budimpešto. Oktobra 1944 je padel v 
spopadu z madžarskimi orožniki v Prekmurju. 

 64 Prav tam.
 65 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 80.
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bregu Mure. Kako pomembna je bila ta aretacija, priča izjava enega od za-
prtih aktivistov: »[…] dokler niso ujeli Kardoša, niso vedeli podrobno o na-
ših akcijah. Zasliševanj je bilo konec. Po aretaciji Evgena Kardoša pa so nas 
takoj ponovno zasliševali. Vedeli so mnogo o naših akcijah. […] Pred njegovo 
aretacijo nam niso dokazali niti tega, da smo rezali žice.«66 Pri Kardošu so 
našli seznam sodelavcev in koledar, v katerem je imel obkrožen datum 18. 
oktober. Vsako drugo soboto je imel okrožni komite sejo v gozdičku pri 
Gančanih. Naslednja seja je bila 18. oktobra. Seveda je Madžare zanimal 
datum, zato so še posebej zahtevali, naj jim ga razloži.67 Ko ni šlo zlepa, 
so za odgovore uporabljali drugačne, mučilne metode. To ni bila kakšna 
posebnost madžarskih oblasti, ampak so na zapornikih iste metode upo-
rabljali tudi drugi okupatorji. Z njim v zaporu je bilo tudi njegovo dekle, 
ki je pozneje povedala, da je Kardoša policija tisto soboto odpeljala in se je 
vrnili šele pozno zvečer.68 Tisti večer ga je policija odpeljala na dogovorjen 
kraj za sestanek. Tam je z žvižganjem dal znak in ko se je Štefan Kovač nanj 
odzval, so orožniki zavpili stoj in vanj usmerili reflektorje. Tako Kovač 
kot Vinko Megla sta potegnila revolverja, tedaj pa so začeli nanju strelja-
ti. Vinku Megli je ranjenemu uspeli pobegniti, Štefanu Kovaču ne. Drugi 
člani OK KPS (Miško Kranjec, Martin Žalik in Štefan Horvat) so na kraj 
prispeli v trenutku streljanja, tako da so še pravočasno pobegnili.69 Madža-
rom je uspelo presenetiti člane OK KPS, ker nobeden od njih ni vedel, da 
so ujeli Kardoša. Napaka, da nikogar niso imeli v madžarskih vrstah, jih 
je drago stala.70 Smrt Štefana Kovača - Marka je pomenila izredno izgubo 
za gibanje, ne samo v Prekmurju; z njegovo smrtjo je odporniško gibanje 
v Prekmurju zamrlo do srede leta 1944.

Po teh dogodkih je madžarska oblast izvedla obsežno operacijo, v ka-
teri so naredili 40 hišnih preiskav, pri katerih je policija prijela 43 oseb (3 
ženske). V arhivskem gradivu še lahko beremo, da je bila pri 16 osebah 
ugotovljena pripadnost komunistični organizaciji, oziroma ugotovljena 
udeležba, posredna ali neposredna, pri kakšnem sabotažnem dejanju.71 
Iz dokumentov se da razbrati še to, da so imeli madžarski organi zelo na-
tančne podatke o vodilnih v KPS oziroma OF, zato ne čudi, da so Evgena 
Kardoša, Kolomana Cigüta, Štefana Cvetka, Rudija Zrinskega, Kolomana 
Flisarja, Bojana Gabrijelčiča in Stanka Šerbca72 obravnavali ločeno od dru-

 66 Prav tam.
 67 Prav tam.
 68 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 81.
 69 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, ter Godina, Prekmurje (1941–1945), 

str. 81 in 82.
 70 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 81 in 82.
 71 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941.
 72 Koloman Cigüt in Štefan Cvetko, študent, sta bila člana OK KPS za Prekmurje, medtem 

ko so bili drugi člani odporniškega gibanja, niso pa bili člani KPS ali Skoj. Cigüt je bil po 
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gih. Bremenili so jih naslednjih kaznivih dejanj: razdeljevanja in trosenja 
komunističnih letakov, požiga treh senikov, uničevanja madžarskih občin-
skih naslovov, rezanja telefonskih žic; hujskanja in načrtovanja atentatov 
na dva oficirja in druge protikomunistično usmerjene osebe, napadov na 
železniške proge ter razstrelitev železniškega mostu. V splošnem pa, da so 
želeli oslabiti Nemčijo, Italijo in Madžarsko s komunistično propagando 
in sabotažnimi dejanji, rušiti madžarske ustanove, niso hoteli plačevati 
davkov, se niso odzivali v vojaško službo, uničevali so poljske pridelke; 
preskrbeli si orožje in strelivo, se upirali javnim organom ob prijetju, v 
prihodnosti pa, da so hoteli organizirati vstajo.73 Proces proti zaprtim se je 
začel 28. oktobra, že čez dva dni pa je vojaško sodišče izreklo sodbo. Evgen 
Kardoš, Štefan Cvetko in Koloman Cigüt so bili obsojeni na smrt z vešali, 
medtem ko sta bila Šerbec in Gabrijelčič obsojena na 15 let zapora, mlado-
letna Flisar in Zrinski pa na deset let. Takoj po razglasitvi smrtne obsodbe 
so Kolomanu Cigütu kazen spremenili v dosmrtno ječo z obrazložitvijo, 
da je njegova žena noseča. Usmrtitev so izvedli naslednji dan na soboškem 
grajskem dvorišču.74 Druge, ki jih niso obsodili, so prepeljali v notranjost 
Madžarske. V mestu Vac je bil 4. in 5. decembra proces proti drugim sode-
lavcem. Obsojeni so bili na več let ječe, že kmalu pa so jih poslali na fronto 
in v razna taborišča. Vojno je uspelo preživeti le peščici.75

1. novembra je bil v Jastrebcih v Slovenskih goricah pomemben sesta-
nek. Na domačiji Jožeta Kerenčiča so se sestali aktivisti OF za vzhodno 
Štajersko. Vodil ga je takratni sekretar PK KPS Rado Iršič - Gregl (nado-
mestil je padlega Šlandra), udeležili pa so se je: Jože Kerenčič in Štefan 
Kuhar - Bojan za Prlekijo, Mima Kovač in Vinko Megla za Prekmurje, 
Slavica Zemljič za Ptuj in Polde Berce za Medžimurje.76 Na sestanku so 
razčlenili politične razmere po številnih aretacijah in še posebej po smrti 
Štefana Kovača. Tako so za novo sekretarko KPS za Prekmurje imenovali 
Štefanovo ženo Mimo Kovač. Dogovorili so se za nadaljnje delo, za pomoč 
gibanju v Medžimurju. Rado Iršič jih je še posebej opozoril na previdnost 
in tajnost. Pozorni so predvsem morali biti na morebitne vrinjence s strani 
okupatorja. Sklenili so še, da morajo odkrite postojanke OF nadomestiti z 
novimi ter da morajo preiti v ilegalo.77

sodbi odpeljan v kazenski bataljon in od tam poslan na vzhodno fronto, kjer je pobegnil 
med RA. Postal je komisar NKVD in kot tak leta 1945 prispel z RA na Dunaj, zatem se 
je vrnil v Slovenijo.

 73 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941.
 74 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, ter Godina, Prekmurje (1941–1945), 

str. 85.
 75 Godina, Prekmurje (1941–1945), str. 94–98.
 76 Novak, Prlekija 1941–1945, str. 145.
 77 Novak, Prlekija 1941–1945, str. 146.
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Novembra in decembra je sledil novi val aretacij. K usodnosti le-teh sta 
pripomogli bivši kurirki PK KPS za Štajersko Sonja Oman in Greta Ran-
cinger. Najprej so še drugič v Mariboru aretirali Sonjo Oman, ki se je vdala 
in začela sodelovati z nemškim okupatorjem. 30. oktobra pa so v Celju 
zaprli Silva Röck - Bibo ter Greto Ranciger, oba so čez nekaj časa prepeljali 
v Maribor, kjer je Greta začela izdajati. Ker sta vedela tudi za nekatere po-
stojanke v severovzhodni Sloveniji, je prišlo do izdaj hkrati v Mariboru in 
Radgoni, to pa je imelo za posledico pretrganje zvez med Prlekijo in Mari-
borom. Da bi se ponovno vzpostavi prekinjena zveza s PK KPS za severno 
Slovenijo, je Štefan Kuhar - Bojan odšel v Maribor. To je bilo zanj usodno, 
saj ga je v mestu prepoznala Greta Racinger. Ker se v dogovorjenem času 
ni vrnil, se je ponj odpravil Jože Kerenčič, vendar so tudi njega prijeli in 
ga zaprli.78 Poleg njiju so gestapovci aretirali še nekaj aktivistov v Gornji 
Radgoni, na Kogu, Središču ob Dravi, kjer so aretirali Poldeta in Mileno 
Berce.79 Te aretacije so precej razredčile mreže OF. Da bi ljudi odvrnili od 
sodelovanja v uporniškem gibanju, je okupator povečal nasilje ter začel 
streljati talce. Največ talcev iz Prlekije je bilo ustreljenih v Mariboru. Tako 
so med drugim 15. novembra ustrelili Štefana Kuharja - Bojana, 27. decem-
bra pa še Jožeta Kerenčiča.80 Seveda nista bila edina talca, ustreljena s tega 
območja, vendar sta bila med vodilnimi člani tako KPS kot OF.

Izdaje pa so se še nadaljevale, tako jih je bilo še nekaj v Mariboru, ku-
rirki pa sta izdali tudi aktiviste v Celju. V eni takih izdaj je nemškemu 
okupatorju uspelo v Mariboru ubiti sekretarja PK KPS Rado Iršiča - Gregla. 
Na prehodu iz leta 1941 v leto 1942 je bila, po besedah Milene Bokša, orga-
nizacija OF na Štajerskem tako rekoč razbita, tisti, ki so uspeli pobegniti, 
so se zatekli v Ljubljano.81

zaključek

Začetek vojne ni nikogar pravzaprav presenetil, vendar pa kljub temu 
jugoslovanska vojska tako rekoč ni posredovala, tako da je nemška voj-
ska praktično brez izstreljenega naboja zasedla ta del Slovenije. Kar nekaj 
ljudi je upalo, da z njo prihaja tudi boljše življenje, zato so bili nekateri 
precej razočarani, ko so Prekmurje predali Madžarom. V takem ozračju 
so le redki razmišljali o uporu, to zlasti velja za Prekmurje. Toda prav v 

 78 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, Poročilo o ilegalnem delu v maribor-
skem okrožju Milene Bokša, ter Novak, Prlekija 1941–1945, str. 147.

 79 Novak, Prlekija 1941–1945, str. 148 in 149.
 80 Novak, Prlekija 1941–1945, str. 149 in 150.
 81 ARS, AS 1931, fond 746, Provala v Prekmurju 1941, Poročilo o ilegalnem delu v maribor-

skem okrožju Milene Bokša.
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Prek murju je med obema vojnama bilo organiziranih nekaj krajevnih celic 
KPS, ki je po zasedbi takoj prevzela vodilno mesto v odporu, oziroma so 
bili njeni člani edini, ki so o tem sploh razpravljali. Že takoj na začetku 
vojne je nastal prvi resnejši spor, saj so nastale razlike med samimi člani 
oziroma simpatizerji KPS glede »načina« odpora. Večina se jih ni stri-
njala z oboroženim odporom, raje so si poiskali delo ali šli na študij na 
Madžarsko. To je zelo prizadelo vodilne člane KPS, kar se da razbrati iz 
takratnih pogovorov med Štefanom Kovačem in Rudijem Čačinovičem. 
Gledano z današnje perspektive, so se ti odločili zelo modro, kajti velika 
večina takratnih organizatorjev upora vojne ni preživela. Toda na drugi 
strani oboroženi upor pomeni, da so v pokrajini ljudje, ki se ne strinjajo 
z okupacijo in si to upajo tudi pokazati, ne glede na posledice. Upor je v 
Prekmurju vodila KPS, Štefan Kovač - Marko se je še posebej angažiral. Ko 
ocenjujemo vzroke in posledice njegovih dejanj in dejanj drugih članov 
OK KPS, moramo imeti v mislih besedo revolucija. Tako kot v drugih slo-
venskih pokrajinah, je tudi prekmursko partijsko vodstvo bilo prepričano, 
da se bo vojna končala že leta 1941, ko naj bi nastopil čas partije, ki bi po 
koncu vojne morala prevzeti oblast. Če aktivistom ne bi bil cilj revolucija, 
bi se druga svetovna vojna na slovenskih in tudi prekmurskih tleh odvijala 
in končala na povsem drugačen način.

V Prlekiji je bila situacija drugačna, saj ni bilo organizirane KPS, pač pa 
so nekateri posamezniki začeli z aktivnostmi proti Nemcem, vendar nobe-
na skupina ni imela neke prevlade. To pa se je že kmalu spremenilo. Jakob 
Babič (krščanski socialist) je med prvimi pričel s sabotažnimi akcijami, da 
bi ga vključili v OF, je bil na prleško stran poslan član OK KPS za Prekmur-
je Štefan Kuhar - Bojan. Babič pa se ni sprijaznil z vodilnim mestom KPS v 
OF, zato je bil s strani krščanskih socialistov zamenjan oziroma je njegov 
položaj v odboru OF prevzel nekdo drug. Ta zaplet se je dogajal poleti leta 
1941, veliko preden je partija formalno prevzela oblast v OF, ter je le eden 
v nizu dokazov o vlogi partije v OF in njenih ciljih v samem začetku vojne.

Obema pokrajinama je bilo skupno, da je po le nekaj mesecih okupacije 
sledil prvi večji val aretacij. Tako nemški kot madžarski okupator sta po-
zaprla in usmrtila več pomembnih in vidnih organizatorjev, aktivistov. V 
Prekmurju je to pomenilo, da je madžarskim oblastem praktično uspelo 
uničiti KPS, s tem pa tudi organizacijo odpora, ki je zamrl do leta 1944 ozi-
roma do prihoda aktivistov iz notranjosti Slovenije; podobno se je zgodilo 
na desnem bregu Mure.

KPS je v vojno ter v oborožen odpor z okupatorjem šla z namenom, da 
po njenem koncu prevzame oblast. Kot del KPS so prekmurski in prleški 
komunisti imeli isti cilj. Ali je moralno sporno iti v tak oborožen odpor, da 
pri tem ne misliš na žrtve, izsiliš bratomorno vojno (ki se je v Slovenskih 
goricah začela sicer šele v drugi polovici 1944), ker po njej hočeš oblast? 
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Prav zaradi takšnih vprašanj, vseh »obrobnih dogodkov«, ki so nastali v 
času vojne, ter dejanj zmagovalcev oziroma oblasti po njej – 45 let – se 
ljudje še danes nočejo preveč spominjati takratnih dogodkov.

PARTISAN FIgHT IN PREkMURJE 
Summary

The Second World War in Prekmurje region and Prlekija region began in similar way as in 
the rest of Slovenia. German occupying forces took possessions of both regions in only few 
hours. They remained in Prlekija region until May 1945 but they left the Prekmurje region 
already on April 16th and ceded the region to Hungarian occupier who always considered 
the Prekmurje region as part of their own territory.
The sabotages and other activities that expressed the discontentment with the occupier 
began already in the summer of 1941 on both banks of the river Mura. The leading role 
in all that had already been taken by the communist party. However, both occupiers were 
successful in arrests and executions of many members of the resistance movement which 
they started already in the autumn of the same year.
They tried to reinstate the organisation of the Liberation Front of the Slovenian People in 
1942 and 1943 and with this purpose the member of the executive committee of the Libera-
tion Front Ivan Nemec-Vojko came to this region. However, the German authorities were 
usually successful in arresting the members of the movement and in this way prevented 
them from continuing with their work. The situation was even worst in the Prekmurje 
region. After the autumn arrests in 1941 there had been no activists and no activities for 
three years. Not before autumn 1944, when it was already clear that the Red Army (RA) 
will break through to the Slovenian territory in Prekmurje region, had the Central Com-
mittee (CK) of the Communist Party of Slovenia (CPS) sent the communists and partisans 
to organise armed resistance and to wait for the soldiers of the RA.
The armed resistance in Prekmurje region began after the arrival of the RA, while in Prle-
kija region they began with the armed activities in the first part of the 1944. In Prlekija 
region the armed activists – partisans were fighting the German force of gendarmes and 
later also against the Cossacks. In the beginning of the 1945 the activists from other parts 
of Slovenia founded the Prekmurje Squad in the Prekmurje region and fought with the 
Hungarian force of gendarmes.
The Prekmurje region was liberated in the beginning of April 1945 by the RA and the 
communists took over the authorities. The war in the Prlekija region ended on May 9th, 
when the German Army capitulated.

DER PARTISANENkRIEg IM üBERMURgEBIET 
Zusammenfassung

Der Zweite Weltkrieg gestaltete sich im Übermurgebiet und in Prilekija ähnlich wie im 
Rest Sloweniens. Der deutsche Besatzer besetzte die Gebiet binnen weniger Stunden. In 
Prilekija verblieb die Besatzung bis Mai 1945, aus dem Übermurgebiet zog man sich je-
doch bereits am 16. April 1945 zurück und überließ das Gebiet einem anderen Okkupator, 
Ungarn, das das Übermurgebiet als Teil ungarischen Gebiets beanspruchte.
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An beiden Ufern der Mur begannen bereits im Laufe des Jahres 1941 Sabotageakte und 
darüber hinaus Aktivitäten, die Ausdruck des Widerstandes gegen die Besatzungsmacht 
waren. Zu diesem Zeitpunkt kam die führende Rolle dabei der Kommunistischen Partei 
zu. Bereits im Herbst dieses Jahres griff die Besatzungsmacht nachdrücklich durch. Es kam 
zu Verhaftungen und in Folge zur Hinrichtung einer beträchtlichen Zahl von Mitgliedern 
der Widerstandsbewegung.
In den Jahren 1942 und 1943 wurde im Prilekija der Versuch unternommen, eine Orga-
nisation der OF aufzubauen. Zu diesem Zweck kam Ivan Nemec-Vojko, ein Mitglied der 
OF (Osvobodilna Fronta/Befreiungsfront), in das Gebiet. Der deutschen Besatzungsmacht 
gelang es jedoch wiederum erfolgreich, Mitglieder der OF gefangen zu nehmen und so 
deren Aktivitäten zu unterbinden. Im Übermurgebiet war die Lage noch ungünstiger, 
denn nach dem Durchgreifen der deutschen Besatzer im Herbst 1941 konnte die Wider-
standsbewegung durch drei Jahre hindurch ihre Mitglieder und Aktivisten im Gebiet nicht 
installieren und daher auch keine Aktivitäten setzen. Erst im Herbst 1944, als bekannt war, 
dass die RA auf slowenisches Gebiet in der Ebene des Übermurgebiets einmarschieren 
würde, wurden vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei und Gremien der OF ei-
nige kommunistische Aktivisten und Partisanen mit dem Auftrag in das Gebiet entsandt, 
um dort erneut einen bewaffneten Widerstand zu organisieren und zugleich den Kampf 
gegen die Soldaten der Rote Armee aufzunehmen.
Mit deren Ankunft begann der militärische Widerstand im Übermurgebiet. Im Gebiet von 
Prilekija hatte dieser bereits in der ersten Jahreshälfte 1944 begonnen. In diesem Gebiet 
standen den Partisanen, die den militärischen Widerstand organisierten, vornehmlich 
deutsche Truppen gegenüber, später auch kosakische Einheiten. Im Übermurgebiet for-
mierte sich zu Jahresbeginn 1945 eine eigene Einheit einer militärischen Widerstandsbe-
wegung für das Übermurgebiet, deren Mitglieder aus verschiedenen Gebieten Sloweniens 
stammten und deren Hauptgegner ungarische Truppen waren.
Das Übermurgebiet wurden von den Truppen der RA Anfang April 1945 befreit, die Macht 
übernahmen dort nach der Niederlage der RA die Kommunisten. In Prlekija endete der 
Krieg am 9. Mai 1945 mit der Kapitulation der deutschen Armee.
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»Če hočeš spoznati človeka, opazuj njegovo vedenje, 
če hočeš spoznati otroka, opazuj njegove igre.«

(Mongolski)

uvod

Otroška igra je dejavnost, ki spremeni odnos do realnosti, je notranje 
motivirana, svobodna in za otroka prijetna. Predstavlja najpomembnejši 
način učenja otroka ter osnovo za razvoj mišljenja. Za otrokov razvoj je 
nujno potrebna aktivnost. Otroci se z igranjem učijo, lažje razumejo, po-
vežejo in osmislijo vse tisto, kar so se naučili preko svojih idej, občutkov 
in odnosov z drugimi. Z igro pridobiva otrok čutne vtise – tipa, opazuje, 
posluša, voha, ko se aktivno ukvarja z različnimi gradivi, sestavlja, pre-
taka, reže, gnete in v igri vlog med vrstniki pridobiva socialne izkušnje.1 
Osnova otrokove igre so igrače, ki vplivajo na različne vrste iger. Igrača je 
lahko vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri spremeni v sebi želeno igračo. 
Otrok preko igre z igračami spoznava svoje telo, svoje zmožnosti in okolje, 
v katerem živi.

Igrače in igre se skozi zgodovino niso dosti spreminjale, razen v ma-
terialih in načinih izdelave. Tako so bile prve igrače narejene iz naravnih 
materialov: les, glina, kamen, kosti, tehnološki razvoj pa je omogočil upo-
rabo novih materialov pri izdelavi igrač.

Čas, kulturno okolje in družbenoekonomske razmere pogojujejo vrste 
igrač in igralne navade. Zato so igrače zrcalo časa, kraja in družbenih raz-
mer. Tako so bile na Slovenskem velike razlike med igračami, s katerimi 
so se igrali otroci v mestnem in kmečkem okolju. Kmečki otroci so se vse 
do začetka 20. stoletja igrali s preprostimi igračami iz lesa in cunj, ki so jih 
izdelali sami (lesene figurice, piščalke, frače, punčke iz cunj), medtem ko 
so se mestni otroci že od sredine 19. stoletja igrali s kupljenimi igračami 
(punčkami, gugalnimi konjički, lesenimi kockami). Kupljene igrače so bile 
v 19. stoletju statusni simboli, saj so bile zelo redke in dragocene. Dokler 
so bile igrače izdelane ročno, torej vsak del posebej, so bile drage in drago-
cene, in sicer ne glede na material.

O otroškem igranju in igračah pred 19. stoletjem na Slovenskem pričajo 
le redki pisni viri. O igračah 19. stoletja pa nam veliko povedo fotografije 
mestnih otrok in portreti, na katerih so upodobljeni skupaj z igračami. 

 1 Marjanovič Umek L. in M. Zupančič, 2001: Psihologija otroške igre od rojstva do vstopa v 
šolo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, str 45.
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Tudi Miklavž je sredi 19. stoletja mestnim otrokom poleg orehov in su-
hega sadja nosil lesene piščalke, konje, vojake in posodo, pisane punčke, 
trobente …2 Med najstarejše igrače na Slovenskem sodijo igrače iz lesa. Les 
kot univerzalen naraven material je že v preteklosti predstavljal vir nav-
diha tudi pri izdelovanju igrač. Različne vrste lesa omogočajo celo paleto 
možnosti za oblikovanje in izdelavo igrač. Otroci so predvsem v kmečkem 
okolju sami izdelovali svoje igrače, spretnosti izdelovanja pa so se učili od 
starejših otrok, staršev, sorodnikov, ki so večkrat pomagali pri izdelavi 
zahtevnejših igrač. Iz starejših obdobij je ohranjeno malo lesenih igrač, saj 
so se ob vsakodnevni uporabi poškodovale in uničile.

tipologija igrač

Na Slovenskem poznamo celo paleto igrač iz različnih materialov, ki 
jih lahko obravnavamo po naslednji tipologiji: didaktične, konstrukcijske, 
funkcijske, domišljijske, zvočne, ustvarjalne igrače in namizne družabne 
igre. Različni tipi igrač se med seboj prepletajo. Npr. konstrukcijske igrače 
so lahko hkrati didaktične in ustvarjalne.

Didaktične igrače so igrače, namenjene učenju. V glavnem so bile to 
lesene domače živali, sestavljanke (ščurkov skedenj, tidltačka) in kocke z 
motivi. Didaktične igrače so si otroci v kmečkem okolju izdelovali sami. 
Med pašo so si krajšali čas z izdelavo različnih igrač, najpogosteje iz lipo-
vega in hrastovega lesa. Ena izmed takih je sestavljanka ščurkov skedenj, 
ki je narejena iz šestih deščic, rezljanih na različne načine in sestavljenih v 
obliki paličaste rože. Če igračo razstavimo, jo je težko ponovno sestaviti.

Slika 1: Sestavljanka ščurkov skedenj (Vir: Slovenski etnografski muzej, 1999.)

 2 Kuret, N., 1989: Praznično leto Slovencev. Druga knjiga. Ljubljana: Družina, str. 226–229.
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Drugi primer je sestavljanka tidltačka ali škratov kalen, ki jo sestavlja 
šest enako dolgih kosov lesa, vsak izmed njih pa je različno izrezljan. Z 
njimi je treba sestaviti geometrijsko telo, npr. kocko.

V meščanskem okolju so se otroci igrali z lesenimi sestavljankami z 
različnimi motivi. Kot igrače so služile tudi lesene šolske puščice, čeprav 
so bile v prvi vrsti šolski pripomoček.

Slika 2: Lesena šolska puščica (Foto: Lea Kužnik, 2008.)

Pojem lesenih didaktičnih igrač na Slovenskem je v drugi polovici 20. 
stoletja predstavljala tovarna Ciciban iz Mirna pri Novi Gorici, potem ko 
so se v sedemdesetih letih preusmerili iz čevljarske proizvodnje v izdelo-
vanje igrač. V tem času je postala ena izmed največjih jugoslovanskih pro-
izvajalcev igrač. Pri oblikovanju igrač so sodelovali tudi nekateri priznani 
slovenski oblikovalci: Oskar Kogoj, Peter Krečič in Sergio Gobbo, ki je za 
oblikovanje igrač v tujini prejel več nagrad. Lesene didaktične igrače so 
konec osemdesetih let 20. stoletja postale predrage za izdelavo in prodajo 
na trgu, predvsem zaradi uvoza poceni plastičnih igrač. Tako je tovarna 
Ciciban leta 1990 zaključila s proizvodnjo lesenih igrač.

Najbolj priljubljene konstrukcijske igrače so bile škatle z lesenimi gra-
dilnimi kockami, ki so se v mestnem okolju pojavile v drugi polovici 19. 
stoletja. V večji leseni škatli so bile spravljene lesene kocke različnih veli-
kosti, s katerimi so otroci zidali hiše, gradove, stopnice …3

Sestavljanje kakršnih koli kock vse do srede 19. stoletja ni bilo preveč 
cenjeno, šele s Fröblovimi vzgojno-izobraževalnimi teorijami so postale 
lesene kocke za zidavo ali t. i. anker gradilne kocke (imenovane po tovarni 
Anker, kjer so jih izdelovali) ene izmed najpomembnejših igrač. Konec 19. 
stoletja so škatle z lesenimi gradilnimi kockami iz Nemčije začele svoj sve-
tovni pohod. Nekaj let zatem so prišle tudi k nam. Posebnost kock je bila v 
njihovem smiselnem dopolnjevanju in nadgrajevanju z drugimi kompleti 

 3 Šantel, A., 1966: Spomini na otroštvo. Tedenska tribuna. 7. marec.
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(podobno kot današnje legokocke). V začetku 20. stoletja so bile kocke tako 
popularne, da so jih začeli ponarejati oz. izdelovati tudi drugi proizvajalci. 
Tovarna Anker je proizvodnjo lesenih gradilnih kock zaključila šele leta 
1963. Približno štiristo različnih izdelkov te tovarne iz skoraj devetdeset-
letnega delovanja pa je postalo predmet zbirateljev.4

Slika 3: Lesene kocke z motivi (Foto: Lea Kužnik, 2008.)

Naslednja skupina so funkcijske igrače, ki temeljijo na otrokovi potrebi 
po aktiviranju lastnega telesa (premikanje, tekanje, skakanje). Gre za kakr-
šno koli preizkušanje senzomotoričnih shem. Otrok ponavlja in posnema 
glasove ter tako postavlja osnovo za jezikovno artikulacijo. V to skupino 
sodijo različni avtomobilčki, račke, konjički, psički, zajčki na kolesih, ki 
jih otrok vleče za sabo in ki odpirajo kljun, migajo z glavo, tudi vlaki, le-
sene kugle in keglji, pajaci na poteg, steklene frnikule, različne premične 
kovinske igrače ter igrače za razgibavanje: gugalni konji, skiroji, tricikli, 
vozički, samokolnice, pleteni vozički, sanke, smuči, drsalke, leseni obroči 
s palčko, hodulje in žoge.

Od 19. stoletja dalje so bile po vsej Evropi naprodaj t. i. nürnberške lese-
ne igrače, ki so jih dobro poznale predvsem meščanske družine. V mestih 
so jih prodajali številni trgovci. To so bile različne rezljane in stružene 
lesene igrače (pajaci, konjički, račke, punčke z leseno glavo in premaklji-
vimi udi …) in drugi leseni izdelki, npr. škatlice. Vsi ti za otroke privlačni 
izdelki so se oglaševali tudi v vseh večjih časopisih, tako da so bili med 
ljudmi dobro poznani in med otroki zelo zaželeni.5

Domačo konkurenco nürnberškim lesenim otroškim igračam so pred-
stavljale t. i. ribniške lesene igrače, ki pa so po izvoru mlajše in so ime-
le večinoma svoj trg na slovenskih tleh. Suhorobarske lesene igrače so 
predstavljali leseni pajaci, konjički, samokolnice, vozički, kugle in keglji 
ter majhni jedilni servisi, rešeta, kuhinjski pripomočki, pohištvo, različne 
škatle in skrinjice. Ribniški suhorobarji so črpali iz starejše tradicije izdelo-

 4 Bruckmann, G., 1987: Anker-Steinbaukasten, Spielzeug, Spiel und Spielereien. Schalla-
burg, str. 199–206.

 5 Tomažič T., 1999: Igrače. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 23–25.
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vanja igrač, svoje izdelke pa so prodajali na sejmih, žegnanjih ter stojnicah 
na mestnih trgih.

Slika 4: Ribniški leseni konjiček na kolesih (Foto: Lea Kužnik, 2008.)

V prvi polovici 20. stoletja so bile pogoste igrače v rokah tako kmečkih 
kot mestnih otrok tudi leseni konjički na kolesih in različni vozički. Edina 
razlika je bila v tem, kje so bili izdelani ali kupljeni. Priljubljena igra za 
spodbujanje gibanja, spretnosti in hitrosti je bila igra z lesenimi obroči, ki 
so se poganjali s palčko. Po drugi svetovni vojni je igra zamrla, saj so obro-
če nadomestili leseni skiroji, samokolnice, dvokolesa … Leseni gugalni ko-
nji so bili v 19. stoletju še zelo draga igrača, sredi tridesetih let 20. stoletja 
pa je ta igrača postala zelo priljubljena in so jo začeli množično izdelovati, 
o čemer priča tudi oglas v enem od tedanjih ljubljanskih časopisov: »Le-
pe, trpežne gugalne konjičke, razne velikosti prodam. Iste izdelujem po 
naročilu.«6 Natančne posnetke starejših lesenih gugalnih konjičkov danes 
izdeluje Blaž Križnar z Doba.

Slika 5: Deklica na gugalnem konju v otroškem muzeju vrtca Kolezija  
(Foto: Lea Kužnik, 2008.)

 6 Slovenec, 29. november 1936.
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V 20. stoletju je žoga postala vse bolj zanimiva in pogosta igrača, tako v 
mestih kot na vasi. Sprva so bile žoge lesene krogle, s katerimi so balinali 
ali pa so jih sešili iz cunj. Na Slovenskem je žoga med fanti predstavljala 
statusni simbol. Sprva je bila to draga igrača in je pomenila izpolnitev sanj 
mnogih dečkov na vasi in v mestih. Spretnejši otroci so jih izdelovali iz 
gumiranega platna. Od 20. stoletja dalje pa so bile vsem otrokom dostopne 
gumijaste žoge. Nepogrešljive otroške igrače so bile tudi kanglice in lopat-
ke, ki so bile sprva lesene in kovinske, kasneje pa plastične.

Med funkcijske igrače sodijo tudi hodulje. Prvotno so jih uporabljali 
kot pomožno prometno sredstvo za prehod plitve vodne ovire, danes pa 
predstavljajo zabavni pripomoček otrok pri igri, pri kateri je najpomemb-
nejše ravnotežje. Podobna igrala ali pripomočki, namenjeni učenju hoje, 
so bile tudi lesene hojce.

V začetku 20. stoletja se je v mestnem okolju razmahnila uporaba otro-
ških vozičkov iz avstrijskih tovarn in pletarskih delavnic, v katerih so ma-
tere prevažale dojenčke.

Slika 6: Otroški voziček (Foto: Lea Kužnik, 2008.)

Domišljijske igrače, kot so punčke, miniaturni kosi pohištva za punč-
ke, vojaki, plišaste igrače, čarobne skrinjice in škatlice omogočajo različne 
simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog.

Punčke so bile iz različnih materialov. Meščanske deklice so se že v 19. 
stoletju igrale s papirnatimi punčkami z oblačili po zadnji modi. Konec 19. 
stoletja so se zelo hitro menjavale tehnologije izdelovanja punčk. Tako so 
bile prve punčke rezljane iz lesa, največkrat lipovega, in izdelane iz papirne 
mase, kasneje pa voščene in porcelanaste. Dokler so bile izdelane ročno, so 
bile tudi punčke kot vse druge igrače zelo dragocene, ne glede na material.

Plišaste igrače so se v slovenskem prostoru pojavile v začetku 20. sto-
letja. Pred tem so bile edine mehke igrače punčke iz cunj. Prvi medvedki 
so bili zaradi visoke cene dostopni le redkim posameznikom. Poseben tip 
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medvedka je bil medvedek s premakljivimi udi (teddy bear), ki je v Ameriki 
dosegel izreden komercialni uspeh. Poleg medvedkov so se pojavile tudi 
druge plišaste živali, recimo kuža in slon.

V meščanskih družinah so se otroci igrali prodajalce in nakupovalce z 
majhnimi lesenimi trgovinami s policami, škatlicami, predalčki za moko, 
riž, fižol in tehtnico. Priljubljene so bile tudi lesene škatle z rezljanimi in 
pobarvanimi domačimi živalmi, ki so meščanskim otrokom predstavljale 
precej neznano življenje na kmetiji. Med najdragocenejšimi predmeti za 
igranje pa so bile igralne hiše, z vso pripadajočo opremo, s katerimi so se 
igrali mestni otroci najpremožnejših staršev.

Slika 7: Miniaturno pohištvo (Foto: Lea Kužnik, 2008.)

Naslednja skupina so zvočne igrače. Zvočne igrače so predmeti, ki jih 
otrok uporablja pri igri in z njimi dela zvok, vse, na kar piska, trobi, vse, s 
čimer ropota, drdra, drsa po podlagi, na kar brenka, gode, tolče.7 Raglje, 
piščalke, rogovi iz lubja, ptički iz gline ali žvrgolčki, zvočila iz bilk, pokalice 
iz koruznih stebel in brezovih vej, lubjaste piščalke so nekatere od njih. 
Zanimiva zvočna igrača je bil tudi čivink. Čivink so včasih lovci uporab-
ljali kot zvočno vabo za ptiče in drugo manjšo divjad, pastirji pa so se z 
igranjem nanj zabavali na paši.

Slika 8: Žvrgolčki (Foto: Lea Kužnik, 2008.)

 7 Cvetko, I., 2004: Trara, pesem pelja: slovenska otroška glasbila, zvočila in zvočne igrače. 
Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 5. 
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Ustvarjalne igrače so igrače, ki so jih z lastno ustvarjalnostjo izdelovali 
otroci. Pod ustvarjalnimi otroškimi rokami so nastajale prave kmetije z 
lesenim hlevom, ograjo in domačimi živalmi, ki so jih rezljali iz lesenih ro-
govil. Krave so včasih zamenjali smrekovi storži, macesnovi pa ovce. Živali 
so izdelovali tudi iz drevesnega lubja. Poleg živali so rezljali še punčke in 
mlinčke, ki so jih postavljali po potokih. Tako kmečki kot mestni otroci so 
poznali lesene meče, sablje, loke in frače, le da so jih kmečki naredili sami, 
mestnim pa so jih kupili starši. Posebno fantje so z žepnimi nožiči rezljali 
piščalke, rezali, vrtali, žagali in dolbli les, ter iz njega izdelovali različne 
igralne predmete. Pri tem je bila včasih sama spretnost bolj pomembna 
kot končni izdelek.

Slika 9: Živalska figurica iz lubja (Vir: Slovenski etnografski muzej, 1999.)

Posebnost v dediščini igrač na Slovenskem predstavljajo igrače z Velike 
planine v podobi kravic iz rogovil, imenovane buše.8 To so bile preproste 
igrače, ki so jih izrezljali pastirji na paši. Otroke so čakale v hiši nad ognji-
ščem. Kravice so bile velike od pet do deset centimetrov. Štrleča rogovila je 
predstavljala glavo z rogovi, ostali del veje pa trup brez nog. Kasneje so bile 
kravice bolj umetelno izdelane z glavo, trupom, nogami in repom. Otroci 
so kravice poimenovali, zanje naredili ogrado in iz lubja postavili hlev. Iz 
deščic, lepenke in tuljav za sukanec so otroci izdelovali tudi različne vlake 
z lokomotivami in vagoni.

Posebna skupina igrač so namizne družabne igre. Namizne družabne 
igre, kot so domino, mikado, človek ne jezi se in špana so se navadno igrale 
v hiši, in sicer ob slabem vremenu. Najbolj pogosta igra je bila stara kitajska 
igra domino, ki so jo imeli pri vsaki hiši v mestu.9 Starejše domine so bile 
lesene, z zgornjo plastjo iz kosti. Po vojni so bile najpogostejše lesene, črno 
pobarvane domine. Z dominami so otroci postavljali tudi vijuge, ki so jih 

 8  Cevc, T., 1979: Otroške živalske igrače – buše. Traditiones 5–6, str. 69–78.
 9 Križ, I., 2002: Nazaj v otroški raj – otroške igre in igrače na Dolenjskem. Novo mesto: 

Dolenjski muzej, str. 56. 
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nato podrli. Po drugi svetovni vojni se je pri nas uveljavila tudi igra mikado 
z lesenimi barvnimi paličicami. V meščanskem okolju so poznali še šte-
vilne druge družabne igre, kot so tombola, orakelj, različne igre s kartami.

Slika 10: Namizna družabna igra špana ali mlin  
(Vir: Slovenski etnografski muzej, 1999.)

Špano ali mlin, eno najstarejših svetovnih iger, ki izvira iz starega Egip-
ta, so otroci igrali v kratkih zimskih dneh, ko se niso mogli igrati zunaj, 
tako v kmečkem kot tudi v mestnem okolju. Kmečki otroci so si špano 
lahko narisali ali pa vrezali črte pravokotno in diagonalno na kvadratno 
ploščo iz mehkega lesa.10 Za igralne figurice so uporabili fižolova zrna 
različnih barv ali koruzna zrna. Mestni otroci so imeli kupljene tiskane 
predloge, navadno združene še s kakšno igralno igro, npr. človek ne jezi se. 
Špana je igra za dva igralca. Vsak igralec poskuša sestaviti špano, kar po-
meni, postaviti tri svoja zrna v vrsto (vodoravno, navpično ali diagonalno), 
kadar koli je to mogoče. Kdor sestavi špano, svojemu nasprotniku vzame 
eno zrno. Izgubi tisti, ki mu ostaneta le še dve zrni.

zaključek

Igre in igrače spremljajo človeka že od začetka njegovega obstoja, spre-
minjajo se le tehnike in načini izdelovanja igrač, manj pa uporaba raz-
ličnih materialov. Tako je, recimo, les, iz katerega so bile narejene prve 
igrače na Slovenskem, kot naraven in lahko dostopen material, spet med 
najbolj aktualnimi materiali za izdelovanje igrač, seveda ustrezno obde-

 10 Kuret, M., 1942: Veselja dom, igre in razvedrila v družini. Druga knjiga. Ljubljana: Kon-
zorcij Slovenca, str. 63.
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lan s sodobnimi tehnološkimi postopki. Les so že v preteklosti izkoristili 
tako otroci kot tudi odrasli, saj so si igrače lahko izdelali kar sami. Tudi 
obrtniki, mizarji, kolarji, sodarji so občasno izdelali kakšno igračo ali 
pohištveni kos posebej za otroke. Potujoči krošnjarji pa so lesene igrače 
prodajali na sejmih. Vse do konca druge svetovne vojne so bile velike raz-
like med igračami kmečkih in mestnih otrok. Kmečki otroci niso imeli 
veliko časa za igro, saj so morali pomagati staršem pri delu na kmetiji. Z 
lastno ustvarjalnostjo pa so nadomestili vse tiste igrače, ki so jih prodajali 
v mestnih trgovinah.

Danes ni večjih razlik med načinom življenja kmečkih in mestnih otrok, 
vsem so dosegljive najnovejše igrače, ki jih ponujajo velike trgovske verige. 
To so v glavnem igrače iz plastike in drugih novejših materialov ter kako-
vostne lesene igrače, ki jih izdelujejo nekateri obrtniki in manjša zasebna 
podjetja. Lesene igrače so prav zaradi zdravega naravnega materiala, lesa, 
spet vedno bolj zaželene, predvsem v ekološko ozaveščenih družinah.

Danes nekatere igrače nosijo oznako dobra igrača, kar predstavlja igračo 
najvišje kakovosti. Taka igrača zadošča določenim strogim normativom: 
izdelana je iz kakovostnega neoporečnega materiala, je estetskih oblik in 
barv, s preprosto mehaniko. Igrača je varna za igranje, spodbuja domišljijo, 
učenje in pozitivno vpliva na otrokov razvoj.

Skozi zgodovino so različne igrače imele velik vpliv na otrokov razvoj. 
Z igro z igračami so otroci že v preteklosti pridobivali socialne izkušnje, 
osnove za višje oblike učenja in razvoj mišljenja. V današnjem času je izbira 
kakovostnih igrač precej velika. Med najbolj priljubljenimi igračami so 
različne kocke, seti za ustvarjanje, sestavljanje in razstavljanje, avtomobili, 
punčke z vso pripadajočo opremo, družabne igre, igrače za igro in gibanje 
na prostem, igrače z različnimi risanimi in pravljičnimi junaki ter razno-
vrstne računalniške igrice. Kljub poplavi igrač iz različnih materialov in 
vseh koncev sveta, tudi lesene igrače še vedno kakovostno dopolnjujejo 
igralni svet otrok.
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TOYS IN SLOvENIA 
Summary

Games and toys are faces of time, place and social conditions. A toy can be any subject 
which is changed by a child in his/her desired toy. First toys were made of natural materi-
als: wood, clay, stone, bones and the technological development enabled the use of new 
materials in the toy production. The oldest toys in Slovenia were made of wood and were 
produced by children alone or with the help of more experienced playmates and adults. 
There was a significant difference between toys used in the urban and the rural envi-
ronment in Slovenia. Country children played with simple self-made toys made of wood 
and cloth (wooden figurines, pipes, catapults, cloth dolls) until the beginning of the 20th 
century, whereas city children played with bought toys (dolls, rocking horses and wooden 
blocks) already from the middle of the 19th century. Bought toys were a status symbol in 
the 19th century for they were very rare and precious. Until the toys were hand made, i.e. 
until each part was made separately, they were expensive and precious regardless to the 
material they were made of. 
There is a wide range of toys in Slovenia, made of different materials, that can be dealt with 
according to the following typology: didactic toys (different wooden puzzles), construc-
tion toys (wooden blocks), functional toys (rocking horse), fantasy toys (dolls), sound toys 
(pipes), creative toys (animal figurines made of bark) and table social games (“špana”). 
Different toy types are linked together. Construction toys can for example also be didactic 
and creative at the same time. In the second half of the 20th century the main toy manu-
facturer in Slovenia was the Ciciban factory from Mirna by Nova Gorica, which produced 
mainly wooden didactic toys. The Ciciban factory changed in the 70s into a shoe and toy 
factory. Today some of the toys carry the sign “good toy”, which represents a toy of the 
highest quality.

SPIELZEUg IN SLOwENIEN 
Zusammenfassung

Spiele und Spielzeug sind Ausdruck der Zeit, des Ortes und der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse. Spielzeug ist jeder Gegenstand, den ein Kind in seinem Spiel verwendet und mit 
dem es zu spielen wünscht. Das erste Spielzeug wurde aus herkömmlichen Materialien 
hergestellt: Holz, Ton, Stein, Bein. Der technische Fortschritt schließlich ermöglichte die 
Verwendung weiterer, neuer Materialien bei der Herstellung von Spielzeug. Unter dem äl-
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testen Spielzeug in Slowenien findet sich solches, das aus Holz hergestellt wurde. Darunter 
solches, das die Kinder selbst hergestellt hatten oder jenes, bei deren Herstellung ihnen 
Altersgenossen oder Erwachsene geholfen hatten. 
In Slowenien gab es große Unterschiede bezüglich des Spielzeuges, das Kinder in den 
Städten oder im ländlich-bäuerlichen Umfeld verwendeten. Landkinder besaßen bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts vornehmlich schlichtes, einfaches Spielzeug aus Holz oder 
Stoff, das sie – nicht selten – selbst herstellten wie kleine hölzerne Figuren, (Triller)Pfei-
fen, Schleudern oder einfache Stoffpuppen. Im Unterschied dazu besaßen Kinder in den 
Städten bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gekauftes Spielzeug, vor allem Puppen, 
Schaukelpferde oder Holzwürfel. Gekauftes Spielzeug war im 19. Jahrhundert zugleich 
auch ein Statussymbol, da es selten und zudem teuer war. Sämtliches Spielzeug war hand-
gefertigt, daher auch teuer und kostbar, unabhängig vom Material, aus dem es verfertigt 
worden war.
Für Slowenien können wir gleichsam eine ganze Palette an Spielzeug anführen, für das 
wir wiederum ein Typologie entwickeln können: Didaktisches Spielzeug, hier vor allem 
jenes aus Holz, wenngleich in unterschiedlicher Ausführung oder Zusammensetzung. 
Konstruiertes Spielzeug, etwa hölzerne Würfel. Spielzeug mit einer bestimmten Funktion 
bzw. für eine bestimmte Verwendung, etwa ein Schaukelpferd. Spielzeug, das die Phantasie 
anregte, etwa Puppen. Akustisches Spielzeug wie etwa Pfeifen. Schöpferisches Spielzeug, 
wie etwa die Herstellung von menschlichen Figuren aus Rinde, und schließlich Spielzeug 
bzw. Spiele, die am Tisch gespielt werden konnten und dem Typus des Gesellschaftsspiels 
entsprachen. Die versuchte Typologie macht zugleich deutlich, dass einzelnes Spielzeug 
sehr wohl verschiedenen Gruppen zugeordnet werden kann. So besaß konstruiertes Spiel-
zeug Elemente, die zugleich eine Einordnung unter die Gruppe des didaktischen oder 
schöpferischen Spielzeugs zulassen würden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
war in Slowenien die Firma Ciciban aus Mirna bei Nova Gorica der Marktführer und 
Hauptproduzent von didaktischen Holzspielzeug, seit der ursprünglich Schuhe produ-
zierende Betrieb in den 1970er-Jahren sich auf die Herstellung von Spielzeug spezialisiert 
hatte. Heute trägt solches Spielzeug das Kennzeichen von Markenspielzeug im Sinn eines 
Produktes von hoher Qualität.
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Nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega 
knjižnega jezika

M a r k o  J e s e n š e k *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 811.163.6’01(497.4-18)''15/17''

Marko Jesenšek: Nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika. Časopis za 
zgodovino in narodopisje, Maribor 80=45(2009), 1, str. 91–110
Članek na osnovi kritike Riglerjeve razprave Jezikovnokulturna orientacija Štajercev 
v starejših obdobjih predstavlja nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezi-
ka, ki ga prepoznava za najmlajšo slovensko knjižno različico – deli ga na rokopisno 
izročilo (od leta 1570 do 1758, obsega rokopise s prevladujočimi vzhodnoštajerskimi, 
osrednjeslovenskimi in/ali kajkavskimi narečnimi značilnostmi) in knjižno obdob-
je. Podana je nova periodizacija vzhodnoštajerskega knjižnega jezika na pet obdobij: 
(1) 1758–1777, jezikovnoprebudno, (2) 1777–1803, vzhodnoštajersko raznovrstno, (3) 
1803–1824, iskalno-soočanjsko, (4) 1824–1838, knjižnonormativno, (5) 1838–1847, 
zavrnitveno-enotnoslovensko.
ključne besede: osrednje- in vzhodnoslovenski knjižni jezik, vzhodnoštajerski knjižni 
jezik, rokopisno izročilo, knjižno obdobje, enotni slovenski knjižni jezik, kajkavski 
jezik, periodizacija

1.01 Original Scientific Article 
UDC 811.163.6'01(497.4-18)''15/17''

Marko Jesenšek: The Origins and Development of the East Styria Standard Language. 
Review for History and Ethno graphy, Maribor 80=45(2009), 1, pp. 91–110
The article describes, on the basis of the review of Rigler’s treatise Jezikovnokulturna 
orientacija Štajercev v starejših obdobjih (Language-cultural Orientation of Styria Peo-
ple in Older Periods), the origins and development of East Styria standard language, 
which is known as the youngest Slovene standard variety and is divided into the manu-
script tradition (from 1570 till 1758 and it includes manuscripts with prevailing East 

 * Red. prof. dr. Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru,  
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Styria, Central Slovenian and/or “Kajkav” dialectal characteristics) and into literary 
period. A new timeline of the East Styria standard language, which is divided into five 
periods, is given: (1) 1758–1777, language awakening period, (2) 1777–1803, East Styria 
diversity period, (3) 1803–1824, searching and confrontation period, (4) 1824–1838, 
standard setting period, (5) 1838–1847, rejection and Slovene unified period.
keywords: Central and East Slovenian standard language, East Styria standard lan-
guage, manuscript tradition, literary period, Unified Slovenian standard language, 
“Kajkav” language, periodization

Nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika sta tesno pove-
zana z dogajanji na slovenskem jezikovnem obrobju, kjer sta se v 18. stoletju 
v panonskem jezikovnem prostoru oblikovali dve različici vzhodnosloven-
skega knjižnega jezika (prekmurski in vzhodnoštajerski); v slovenskem 
alpskem jezikovnem prostoru je že od 16. stoletja obstajal osred njeslovenski 
knjižni jezik. V zgodovini slovenskega knjižnega jezika je bil dvojnični 
razvoj dolgo časa spregledan. Obstoj slovenskega alpskega in panonske-
ga jezikovnega prostora, posledično od tam izhajajočega osrednje- in 
vzhodnoslovenskega tipa jezika, se je napačno razlagal kot nasprotje med 
središčnim in obrobnim principom. Nasprotje je bilo poenostavljeno v 
neprimerno razlago, da je vse središčno normativno in »slovensko«, vse 
obrobno pa odklon, neknjižno, napačno in lahko vodi v odpad od sloven-
skega knjižnega jezika. Zaradi takega razmišljanja je prihajalo do napač-
nih posplošitev pri razlagi zgodovine slovenskega knjižnega jezika, kar je 
Rajh (2002: 48) zaznal v spoznanju, da je zaradi tega bil ves čas »izjemno 
majhen vpliv osrednjeslovenskih dogajanj na Slovence zunaj nacionalne-
ga središča«. Neenakopraven položaj obeh slovenskih knjižnih norm se 
je kazal v nazorskem stališču, da je osrednjeslovenski knjižni jezik »pra-
vilen«, vzhodnoslovenski pa »napačen«. Cenralisti so prekmurskemu in 
vzhodnoštajerskemu knjižnemu jeziku neupravičeno pripisovali preveliko 
število slabosti in neknjižnosti, s tem pa je osrednjeslovenski knjižni jezik 
vedno bolj pridobival normativno prestižnost. Knjižnojezikovna zabloda je 
tako pospešila enosmerno normativnosti slovenskega knjižnega jezika, tj. 
središčno jezikovnoknjižno prevlado, ki nikoli ni dopuščala možnosti, da 
bi »osrednji knjižni jezik redigirali v korist nesrediščnih Slovencev.« (Rajh 
2002: 48)

Tako je razvojne možnosti slovenskega jezika razumel tudi Rigler (2001: 
347–372), ki je nastanek in razvoj slovenskega knjižnega jezika razlagal 
značilno središčno. Jezikovna prizadevanja na severovzhodu Slovenije je 
označil za »separatistično strujo« (Rigler, 2001: 372) in jih vztrajno, a ne-
prepričljivo in brez zadostnih jezikovnih dokazov razlagal kot samosvojo 
jezikovno smer na severovzhodu Slovenije, kot »jezikovno-literarni sepa-
ratizem« ali »odklon od tradicionalne osrednje slovenščine«, kot odmik 
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od »knjižne slovenščine« v nastavke neknjižnega, obrobno pokrajinskega 
slovenskega jezika. Toporišič je tako vzhodnoštajersko »nepridruževanje 
k naravno skupnemu« slovenskemu osredju ustrezneje in bolj natančno 
poimenoval za jezikovni partikularizem. V svoji periodizaciji razvoja 
slovenskega knjižnega jezika (Jesenšek, 2006: 590–597) pa je predstavil 
podobne poglede na zgodovino slovenskega knjižnega jezika kot Rigler, 
čeprav je v Enciklopediji slovenskega jezika (1992: 361, geslo: vzhodno-
slovensko knjižnojezikovno izročilo) označil Dajnkova prizadevanja za 
»pravi miniaturni knjižni jezik«; osrednji knjižni jezik mu je kljub temu v 
drugi polovici 19. stoletja postajal »vse bolj vseslovenski«, saj je bil v pri-
merjavi z njim obrobni severovzhodnoslovenski veliko bolj nestanoviten 
in premalo združevalen.

Dvojnični razvoj slovenskega jezika pa je povsem drugače razumela 
Martina Orožen. Prepoznala ga je v knjižno »enakopravnih« različicah slo-
venskega knjižnega jezika (1996a: 313–325), ki jih je umestila v razvojni lok 
slovenskega alpskega in panonskega jezikovnega prostora (1996a: 80–102). 
Razložila ga je kot posledico variantnega razvoja slovenskega jezika od 
srednjega veka do 19. stoletja (1996a: 103–113) in opozorila na vzporedni 
razvoj osrednje- in vzhodnoslovenskega knjižnega jezika (osrednji tip in 
vzhodni tip knjižnega jezika (1996b: 123)), ki sta se potrdila v slovenskem 
cerkvenem in posvetnem slovstvu (1996a, 1996b). Za t. i. vzhodnoslovenski 
sestav je dokazala, da se »ima nedvomno pravico imenovati /se/ knjižni 
jezik, saj ga od osrednjega knjižnega jezika loči poleg glasoslovno-obli-
koslovnih razlik tudi osrednjemu jeziku odmaknjena skladenjska in delno 
tudi besediščna zgradba« (Orožen 1996a: 317). Rajh je nadaljeval te razi-
skave in jih strnil v spoznanje, da so na severovzhodu Slovenije obstajala 
prepoznavna hotenja standardizirati t. i. vzhodnoslovenski knjižni jezik, ki 
je »ostajal v sorodu s starocerkvenoslovansko tradicijo« in bil »prevzet v 
»prekmursko in vzhodnoštajersko nabožno slovstvo«. Po Martini Orožen 
je sprejel izraz »pokrajinska različica slovenskega knjižnega jezika« (Rajh 
2002: 52), ni pa čisto jasno, ali mu ta oznaka predstavlja (pokrajinski) knji-
žni jezik (kakršna sta bila »kranjski« in prekmurski) ali le pokrajinsko 
(knjižno) izročilo. Opozoril je sicer na vzhodnoštajerski knjižni jezik, ni pa 
ga še dovolj jasno poimenoval, saj niha med oznakami »vzhodnoštajerski 
knjižni jezik« (v naslovu monografije Od narečja do vzhodnoštajerskega 
knjižnega jezika in enem izmed poglavij Prispevki za zgodovino vzhodno-
štajerskega jezika, 48), »vzhodnoštajerski jezik«, »poseben pokrajinski 
knjižni jezik« in »Dajnkov knjižni jezik«. Dajnkov jezikovni koncept je 
označil kot »poskus standardizacije vzhodnoslovenskega narečja«, torej za 
nekaj, kar se sicer ni uveljavilo kot knjižna norma, »dejansko /pa je bilo/ 
blizu dokončne standardizacije«.



96 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/1 • razPrave – StudieS

Slovenska nacionalna zgodba o rojstvu avtonomnega in enotnega slo-
venskega knjižnega jezika v 16. stoletju je med Slovenci tako ukoreninjena, 
da jo je težko spreminjati oz. dopolnjevati. Dogodki ob lanskoletni Trubar-
jevi petstoletnici so tako uveljavljen slovenski jezikovnorazvojni knjižni 
kanon samo še potrdili. Če govorimo o Trubarju kot začetniku slovenske-
ga (ne osrednjeslovenskega!) knjižnega jezika, to pomeni, da sprejemamo 
tezo o enotnem slovenskem knjižnem jeziku že od njegovih začetkov in 
pozabljamo na dokazano dvojnični razvoj slovenskega knjižnega jezika ter 
delitev na osrednje- in vzhodnoslovensko knjižno normo. Za obe slovenski 
knjižni normi je značilno, da sta nastali kot posledica razmer v slovenski 
in evropski Cerkvi (jezik kot stranski produkt protestantizma), in sicer kot 
nadnarečni tvorbi izhajajoči iz živega govora svojih okolij. V osredju in na 
vzhodu so protestantsko knjižno normo sprejeli tudi katoliški pisci, in ko 
je bila jezikovna oz. knjižna tradicija vzpostavljena, so se takoj pojavile 
še želje po literarnem ustvarjanju, temu pa je sledilo bolj ali manj uspešno 
dopolnjevanje štiričlenskega snopa funkcijskih zvrsti še s praktičnospora-
zumevalnim, publicističnim in strokovnim jezikom.

Vzhodnoštajerski jezik ima rokopisno izročilo in knjižno obdobje. Ro-
kopisno izročilo (od leta 1570 do 1758) obsega rokopise s prevladujočimi 
vzhodnoštajerskimi, osrednjeslovenskimi in/ali kajkavskimi narečnimi 
značilnostmi. Obdobij vzhodnoštajerskega knjižnega jezika je pet: (1) 
1758–1777, jezikovnoprebudno, (2) 1777–1803, vzhodnoštajersko raznovr-
stno, (3) 1803–1824, iskalno-soočanjsko, (4) 1824–1838, knjižnonormativ-
no, (5) 1838–1847, zavrnitveno-enotnoslovensko.

rokopisno izročilo

Gre za obdobje, ki obsega čas od prvega znanega vzhodnoštajerskega 
rokopisa (Velikonedeljska prisega, 1570) do prve tiskane knjige (Občinska 
knjižica /prvi prevod Parhamerjevega katekizma/, 1758). Delimo ga na 
vzhodnoštajerske rokopise 16. in 17. stoletja (prepletanje vzhodnoštajer-
skih narečnih, osrednjeslovenskih in kajkavskih jezikovnih posebnosti) 
in na rokopise 18. stoletja pred (močnejši kajkavski vplivi) in po (posne-
manje vzhodnoštajerske knjižne norme) prvem vzhodnoštajerskem tisku. 
Vzhodnoštajerski rokopisi kažejo tri različna prizadevanja za uresničitev 
samostojne knjižne norme: (A) eni so bolj drugi manj narečno obarvani, 
(B) drugi so bolj ali manj naddialektalni, (C) nekateri pa kažejo, da je bila 
vzhodna štajerščina v določeni meri tudi prevzemalni jezik v razmerju do 
osrednjeslovenskega knjižnega jezika in kajkavščine (npr. v Središču ob 
Dravi).
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Kajkavske vplive je raziskoval predvsem Ilešič, zavračal pa jih je Ri-
gler, tako da je precenjeval osrednjeslovenski jezikovni delež v slovenskem 
vzhodnoštajerskem knjižnem in narečnem prostoru. Za 16. in 17. stoletje 
je dokazoval, da kajkavski vplivi na vzhodnoslovenski jezik niso bili po-
sebno močni, v 18. stoletju pa »opazimo znatno močnejši vdor kajkavske 
kulture vsaj v najvzhodnejšem robu vzhodne Štajerske« (Rigler 2001: 359). 
Njegovo razmišljanje o jezikovnokulturni orientaciji Štajercev v starejših 
obdobjih zavrača nekatere jezikovne analize Ilešiča, Kotnika, Slekovca in 
Kovačiča (neprepričljivo napoveduje, da »lahko popravi/mo/ marsikatero 
drobno ugotovitev dosedanjih raziskovalcev«) z željo, da jezikovne vplive 
na severovzhodu Slovenije »razjasni ter deloma premakne od kajkavščine 
k centralni slovenščini«. Preveč vneto »premikanje« pa razmer v sloven-
skem panonskem prostoru ni moglo razjasniti, ker ga je Rigler prilagodil 
napačnemu teoretičnemu razmišljanju o nastanku in razvoju slovenskega 
knjižnega jezika, ki ne upošteva lastnosti neodtuljivosti, tj. dvojničnega 
razvoja slovenskega jezika – za knjižni priznava le osrednjeslovenski je-
zik, vzhodnoslovenskega pa poskuša označiti za odmik od veljavne, pra-
ve (osrednje)slovenske knjižne norme. »Toda kajkavski vpliv le ni bil tako 
močan, kot se po navadi misli zlasti pod vplivom nekoliko tendencioznega 
prikazovanja novoilircev.« (Rigler 2001: 347). To, kar je očital ilircem (kaj-
kavščino kot dajalni in dolgoročno tudi nadomestni jezik v panonskem 
jezikovnem prostoru je povezoval s poskusom »poenotiti« širši panonski 
jezikovni prostor in ga razložiti za ilirskega), je s preslabim poznavanjem 
jezikovnih razmer v slovenskem panonskem jezikovnem prostoru počel 
tudi sam (osrednjeslovenski knjižni jezik kot dajalni, nadomestni in konč-
no »skupni« knjižni jezik vseh Slovencev). »Kot je pokazala analiza štajer-
skih rokopisov in starejših tiskov, vpliv kajkavščine razen v Središču ni bil 
posebno močan, izven vzhodnega dela Slovenskih goric pa ni nikdar segel; 
precej je vplivala centralna slovenščina, njen vpliv je segle tudi v Slovenske 
gorice, najmočnejša pa je bila tu separatistična struja.« (Rigler 2001: 372) 
Načelo, na katerem je gradil svoje zaključke o le obrobnih kajkavskih in 
pomembnih osrednjeslovenskih vplivih na vzhodnoštajerski jezik, je bi-
lo prav tako napačno kot ilirske jezikovne zablode. Poenotenje slovenske 
knjiž ne norme v 19. stoletju je potekalo po drugačnih načelih. V 18. stoletju 
se je začel oblikovati vzhodnoštajerski knjižni jezik, ki se je v drugi polo-
vici stoletja osvobodil kajkavskih vplivov, postal pa je tudi razlikovalno 
normativen do osrednjega slovenskega in prekmurskega knjižnega jezika. 

Vzhodnoštajerski rokopisi 16. in 17. stoletja

Najstarejši in edini ohranjeni vzhodnoštajerski rokopis 16. stoletja je 
Velikonedeljska prisega (1570), ki jo določata nedosledni črkopis (med bo-
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horičico in kajkavskim črkopisom) in jezikovna odprtost do obeh večjih 
sorodnih in sosedskih jezikov – Ilešič je v študiji predstavil predvsem kaj-
kavske vplive (1905: 2), Rigler pa je v krajšem opisu poskušal premakniti 
jezikovne vplive od kajkavščine k osrednjeslovenskemu knjižnemu jeziku 
(2001: 349–350), tudi tako, da je opozoril na dve hrvaški navodili nad-
vojvode Karla hrvaškim pešcem in konjenikom iz obdobja, ko je nastala 
Velikonedeljska prisega (1578), ki kažeta na vplivanjsko moč Trubarjevega 
osrednjeslovenskega knjižnega jezika in bohoričice v panonskem (sloven-
skem in kajkavskem hrvaškem) jezikovnem prostoru.

Iz 17. stoletja obstaja več rokopisov, za analizo Riglerjevega pogleda pa 
so pomembni naslednji: (1) Fevdalna prisega (Dolenčeva objava v ČZN, 
Jarnikov prepis v zapuščini), kjer je težko določiti prevladne jezikovne ele-
mente. Rigler je verjetno še najbližji s pavšalno oceno, da gre za jezikovno 
mešanico hrvaških, osrednjeslovenskih in verjetno štajerskih vplivov. (2) 
Središka tožba proti ormoškemu graščaku (1648). Ilešič je odkril številne 
kajkavske jezikovne posebnosti (1905: 7), Rigler pa ga je popravil, tako da 
je »kajkavizme« pripisal središkemu slovenskemu govoru, besedje, ki ga je 
Ilešič razlagal kot kajkavsko, pa je razložil kot skupno panonsko. Moderna 
vokalna redukcija je osrednjeslovenski kranjski vpliv, sicer pa v rokopisu 
prevladuje središko narečje. (3) Pismo ormoškega graščaka Adama Petheja 
(nastalo med letoma 1651–1658) je Ilešič prav tako prepoznal za prevladujo-
če kajkavsko pisano (1905: 21), Rigler pa ga je označil za narečno pisanega 
in nato popravljanega po kajkavski in štokavski normi in predpisu. (4) 
Kalobski pravopis iz leta 1651 je pisan v jeziku, ki je podoben osrednje-
slovenskemu in nima kajkavskih vplivov. (5) Slovensko cesarsko odločilo 
(1675) je rokopis, ki razsoja o sporu med ptujskim minoritskim samosta-
nom in podložniki. Gre za prevod iz nemščine; ohranjena sta dva prepisa 
za podložnike v Majšperku in v Žetalah ter Stopercah. Pisavi sta različni, 
črkopis kaže na mešanje slovenskega in nemškega zapisovanja sičnikov in 
šumevcev; brez kajkavskih rešitev. Jezik ni enoten, gre za prepletanje teren-
skih razprostranjenosti (od Poljčan do Podčetrtka in Rogatca) neenakega 
narečnega vokalizma in prepoznavnih lastnosti ptujskega govora ter osre-
dnjega slovenskega prostora; Rigler (2001: 357) domneva, da gorenjščine 
in sklepa, da so ptujski minoriti v 17. stoletju pripisovali osrednji sloven-
ščini domovalni status na slovensko-kajkavski jezikovni meji med Ptu-
jem, Žetalami, Rogatcem in Podčetrkom. Pri dokazovanju jugozahodnih 
gorenjskih narečnih jezikovnih vplivov je nekritično imenoval »tedanjo 
centralno knjižno slovenščino« za knjižno v tem prostoru (»v ptujskem mi-
noritskem samostanu /so/ torej poznali knjižno slovenščino«), zamolčal pa 
je prevladujoče pokrajinske značilnosti. Rigler kot raziskovalec zgodovine 
slovenskega jezika ni poznal dveh knjižnih različic, zato kot narečjeslovec 
ni mogel razumeti, da je vzhodnoslovenski knjižni jezik imel drugačno 
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narečno podstavo kot osrednjeslovenski – prevod cesarskega določila ka-
že, da so na severovzhodu Slovenije takrat iskali nadnarečne osnove za 
nastajajoči knjižni jezik, ki se bo razlikoval od osrednje slovenščine, prek-
murščine in kajkavščine. (6) Raputhov evangelij (Andrej Raputh, župnik v 
Ljutomeru) iz leta 1686 je izpis Matevževega evangelija (Mat. 5, 20–24); čr-
kopis sicer posnema kajkavskega, vendar pa ima jezik prevladujoče skupne 
vzhodnoštajerske značilnosti, ki so prisotne na vseh jezikovnih ravninah. 
(7) Močne osrednjeslovenske vplive je Rigler prepoznal tudi v Prisegi iz 
Štajerja (objavil jo je Miklošič v Slovenskem berilu) in Ptujskogorski prisegi 
iz leta 1696, za katero je sklepal, da je »morala biti prvotno napisana v le-
pem centralnem knjižnem jeziku«, pri prepisovanju pa je dobila »nekatere 
dialektične poteze«. Gre za značilno Riglerjevo samovoljno prilagajanje 
dejstev iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika, ki je usmerjeno v idejno 
obvestilo o začetkih (enotnega) slovenskega knjižnega jezika v središčnem 
dolenjsko-gorenjskem jezikovnem prostoru (in vplivih /šele nastajajočega/ 
ljubljanskega govora na jezik Trubarja in somišljenikov v 16. stoletju).

Vzhodnoštajerski rokopisi 18. stoletja

Rokopisi 18. stoletja, ki so nastali pred prvim vzhodnoštajerskim tiskom, 
imajo več kajkavskih vplivov. Potrebe po tiskanih knjigah so bile vedno 
večje. Katoliška cerkev je morala širiti vzgojna in poučna besedila, skrbeti 
za pridigarski jezik in cerkveno pesem v slovenskem panonskem prosto-
ru, kjer se je neposredno srečevala s prebujajočim se protestantizmom v 
Prekmurju. Svojega knjižnega jezika severovzhod Slovenije še ni imel, zato 
je bilo razumljivo, da je katoliška cerkev v tem delu panonskega prostora, 
v neposredni zemljepisni stičnosti vzhodne štajerščine, prekmurščine in 
kajkavščine, začela sprejemati kajkavščino katoliških cerkvenih piscev kot 
nadomestni knjižni jezik v svoji cerkvi na severovzhodu Slovenije. Krat-
kotrajni gospodovalni status kajkavščine v vzhodnoštajerskem jezikovnem 
prostoru je bil premišljeno funkcijsko omejen, saj je cerkev načrtno spod-
bujala in usmerjala svoje duhovnike, da so začeli uveljavljati samobitnosti 
vzhodnoštajerskega knjižnega jezika nasproti osrednji knjižni slovenščini, 
prekmurskemu knjižnemu jeziku in kajkavščini. Močnejši kajkavski jezi-
kovni vplivi v vzhodnoštajerskih rokopisih 18. stoletja so taka prizadevanja 
močno pospešili. Poseben odnos med kajkavščino in vzhodnoštajerskim 
jezikom se je dlje časa in na poseben način ohranjal le v Središču ob Dravi 
(»… le Središče živi skoraj popolnoma v območju kajkavske kulture, katere 
pomen pa sicer pada in je njen uspeh ob prvi štajerski knjigi bolj navide-
zen.« Rigler 2001: 363), kjer osrednjeslovenski knjižni jezik v 18. stoletju ni 
več vplival na jezikovni razvoj. Tam je nastal npr. kajkavski rokopis Pravila 
bratovščine sv. Florjana v Središču (1705), enako samokajkavski sta Oporoki 
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Središčanov Mihaela Modrinjaka (1713) in Nikolaja Starega (1731) ter Pri-
sega ljutomerskih tržanov (1717–1725); veliko kajkavskih posebnosti, ki se 
prepletajo s središkim govorom, je tudi v Središki prisegi (1730–1740). Edini 
ohranjeni rokopis iz tega obdobja, ki ima ob kajkavskih tudi osrednjeslo-
venske jezikovne poteze, je osem rokopisnih listov v nepolni Dalmatinovi 
Bibliji (hranijo jo v Osrednji humanistični knjižnici Filozofske fakultete 
v Ljubljani, na oddelku Slovenistika in slavistika), ki so nastali v okolici 
Radgone. Rigler je »knjižnoslovenske vplive«, tj. osrednjeslovenski delež 
močno izpostavil, prevladujočega vzhodnoštajerskega pa je minimaliziral 
z oznako »značilne dialektične oblike«, pri tem pa prihaja tudi v nasprotja, 
saj trdi da je »v rokopisu veliko narečnih posebnosti«, na drugem mestu 
pa zapiše, da je v besednem zakladu »nekaj vzhodnoštajerskih posebnosti, 
pa ne veliko« (Rigler: 2001: 362). Za Riglerjevo razumevanje slovenskega 
knjižnega jezika je značilna ugotovitev, da je v osmih rokopisnih listih 
»jezik /je/ dokaj lep«, torej je zavestno približan slovenskemu knjižnemu, 
tj. osrednjeslovenskemu, jeziku.

Rokopisi 18. stoletja, ki so nastali po prvem vzhodnoštajerskem tisku, se 
z izjemo srediških (Središka prisega, 1763–1783), zgledujejo po na splošno 
normalnem v vzhodnoštajerskem knjižnem jeziku (npr. Prisega iz Hrastov-
ca, Razsodba iz Hrastovca, Rokopisna pesmarica iz Cirkulan v Halozah, 
1781), zato v njih ni več kajkavskih vplivov.

vzhodnoštajerski knjižni jezik

Vzhodnoštajerski knjižni jezik je vzhodnoslovenska knjižna različica v 
panonski jezikovni bazi (ob knjižnem slovenskem prekmurskem /Jesenšek 
2005: 26–38/ in hrvaškem kajkavskem jeziku). Gre za najmlajše slovensko 
knjižnojezikovno izročilo, ki se je začelo oblikovati v drugi polovici 18. sto-
letja, knjižni status pa je pridobilo z izdajami Parhamerjevega katekizma. 
Knjižni jezik je imel pomembno vplivanjsko moč predvsem v dvajsetih le-
tih 19. stoletja, ko je z Dajnkovim jezikovnim programom za kratek čas, tik 
pred poenotenjem slovenske pisave in nato še knjižne norme, v zavesti upo-
rabnikov pridobil tudi narodno pomembno vlogo. Normativnost je gradil 
na jezikovnem preseganju zemljepisnih narečnih posebnosti med Muro in 
Dravo, na oblikovanju skupnih slovenjegoriških pokrajinskih jezikovnih 
značilnosti, monoftongičnem vokalnem sistemu in govoru Gornje Rad-
gone, ki je bila na začetku 19. stoletja pomembno geografsko, jezikovno-
kulturno in tiskarsko (Weinziger) središče na meji med prekmurskim in 
vzhodnoštajerskim prostorom. V zelo kratkem času (manj kot osemdeset 
let) je do poenotenja slovenske knjižne norme razvil večino funkcijskih 
zvrsti – časa je zmanjkalo le za publicistiko –, lastnosti knjižnega jezika sta 
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mu med cerkvenimi besedili potrjevali izdaja Evangelijev (Dajnko, prva iz-
daja 1817) ter Dajnkov rokopisni prevod Biblije (1836), urejeno medsebojno 
razmerje sestavin pomenskorazločevalne in pomenonosne strani pa so mu 
določali slovarniki (npr. Čebul, Popovič, Apostel, Dajnko, Murko, Penn), 
pisci slovnic (Zelenko, predvsem pa Šmigoc, Dajnko, tudi Murko in Mur-
šec), člani svetourbanske akademije in Slovenskega društva v Gradcu ter 
drugi izobraženci (npr. Volkmer, Modrinjak, Narat, Jaklin, Primic, Rižner, 
Šerf, Verčič, Lah, Slomšek).

Vzhodnoštajerski knjižni jezik je v prvi polovici 19. stoletja postal 
pomemben povezovalni in zbliževalni člen med osrednjeslovenskim in 
prekmurskim knjižnim jezikom. Šlo je za neke vrste prehodno stanje v 
slovenski jezikovni praksi (Orožen 1996b: 128), za združevanje osrednje- 
in vzhodnoslovenskih jezikovnih lastnosti v novonastajajoči poenoteni 
slovenski knjižni sestav, do katerega je sredi stoletja prišlo tako rekoč po 
naravni poti.

Vzhodnoštajerski knjižni jezik, čeprav gre za panonsko različico, je bil 
zaradi zgodovinskih, geografskih in političnih razmer ves čas povezan z 
osrednjeslovenskim prostorom. Pokrajina med Dravo in Muro je bila v 
nemškem interesnem območju, sekovska škofija pa jo je tesno vezala na 
Gradec kot cerkveno-upravno in kulturno središče; drugo vplivno podro-
čje je bilo panonsko kajkavsko, močno prisotno na področju izobraževanja 
duhovnikov (Zagreb, Varaždin), kasneje tudi gimnazijcev (gimnazija v Va-
raždinu, 1636), predvsem pa je vplivalo na jezik v cerkvi. Stiki s slovenskim 
prekmurskim prostorom so bili zelo slabi (Mura kot naravna in geografsko-
politična meja med nemškimi in madžarskimi vplivnimi interesi), zato sta 
se znotraj panonske jezikovne baze ob hrvaškem kajkavskem oblikovala še 
prekmurski in vzhodnoštajerski slovenski knjižni jezik. Vzhodnoštajerska 
knjižna različica je bila pri tem v veliki meri prevzemalni jezik predvsem 
na oblikoslovni, besedotvorni in skladenjski ravni (še najmanj Dajnko, 
predvsem je ohranjal panonsko besedje in besedotvorje).

Jezikovnoprebudno obdobje (1758–1777)

Gre za obdobje, v katerem se je vzhodnoštajerski knjižni jezik potrdil 
v knjigi, tako da se je postopoma osvobodil kajkavskih jezikovnih vpli-
vov. Prvo obdobje se začenja leta 1758, ko je izšla prva tiskana knjiga na 
Slovenskem Štajerskem (Parhamerjev katekizem; Občinska knjižica izpi-
tavanjateh pet glavnih štukov maloga katekizmuša poštuvanoga patra Pe-
tra Kanizijuša), sledili pa sta ji še druga (1764) in tretja izdaja tega istega 
katekizma (1777), v katerih spremljamo oblikovanje najmlajše slovenske 
knjižne norme. Gre za začetke vzhodnoštajerskega knjižnega jezika, za is-
kanje prave mere med narečjem in jezikom, med govorjeno in zapisano 
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besedo. Za prvo vzhodnoštajersko knjigo je značilno močno prepletanje 
hrvaške kajkavščine in slovenske vzhodnoštajerščine, in sicer veliko je-
zikovnega sopostavljanja in sinonimnosti v krajših skladenjskih enotah 
(Jesenšek, 2005: 139), nekaj pa je tudi dvojnično razlagalnih ali sinonimnih 
rab besednih parov (vzhodnoštajersko)slovensko-nemških, madžarskih ali 
osrednjeslovenskih (Ilešič, 1905; Jesenšek 2005: 137), čeprav Rigler (2001: 
364) napačno sklepa, da »centralnoslovenskega vpliva, mislim, ni«. Prvo 
izdajo Parhamerjevega katekizma je tudi povsem napačno razumel (pač v 
slogu svoje spekulativne teorije o nastanku slovenskega knjižnega jezika) 
kot poskus približevanja kajkavščine vzhodnoštajerskim bralcem (kar pa 
je smešno, saj je šlo ravno za nasprotne težnje, torej za normiranje sloven-
skega vzhodnoštjerskega knjižnega jezika in postopno navajanje nanj v 
prostoru, ki je bil v cerkvi in živem govoru že dlje časa prepleten ali zdru-
žen s kajkavščino).

Druga izdaja (1764) je pokazala pravo pot vzhodnoštajerskega knjižne-
ga jezika in njegov odmik od kajkavščine. Dvojezičje prve izdaje je bilo 
odpravljeno, tako da razen v črkopisu in redkih posameznostih kajkavski 
vplivi niso bili več odločilni. Rigler je tak prestop v samoslovenske okvire 
pohvalil, hkrati pa se je zmotil in je drugo, že izrazito vzhodnoštajersko 
izdajo označil za »slovenizirano« (!), čeprav je skladno s svojo teorijo pred 
tem zapisal, da je »druga izdaja /je/ izšla v glavnem v štajerskem dialektu«.

Neposredni stiki s kajkavščino so bili prekinjeni leta 1774 z zakonom 
o šolstvu v avstrijskih deželah, ki ga je uvedla Marija Terezija, in centrali-
zacijo šolstva na Madžarskem in v Hrvaški (Jesenšek 2005: 141). Slovenski 
panonski jezikovni prostor je bil tako približan osrednjeslovenskemu alp-
skemu, na kar kaže tudi molitvenik Hitra inu glatka pot pruti nebessam, 
ki ga je leta 1767 izdal mariborski založnik Piterich v osrednejslovenskem 
knjižnem jeziku (Glazer 1926: 21). Vzhodnoštajerski knjižni jezik se je tako 
še pravočasno prebudil.

Tretja izdaj Parhamerjevega katekizma (1777) zaključuje prvo obdobje 
v razvoju vzhodnoštajerskega jezika, tako da se povsem iztrga iz kajkav-
skih okvirov, tudi črkopisno, saj sprejme bohoričico in nakaže jezikovno 
podobo, ki je omogočila Volkmerju, da je vzhodnoštajerski knjižni jezik 
preizkusil tudi v leposlovju, pesništvu.

Vzhodnoštajersko raznovrstno obdobje (1777–1803)

Knjižni jezik je po tretji Parhamerjevi izdaji postajal vedno bolj pre-
poznaven in določen. Nadaljevalo se je odpravljanje kajkavskih prvin iz 
vzhodnoštajerskega knjižnega jezika, močno se je začela poudarjati nje-
gove samobitnosti. Čeprav samostojen, pa je bil vzhodnoštajerski knjižni 
jezik v tem obdobju še vedno jezikovno raznovrsten: (1) jezikovno usmeri-
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tev Parhamerjevega katekizma iz leta 1777 je nadaljeval Leopold Volkmer, 
ki je izdal svojo prvo knjigo, cerkveno pesmarico Pesme k tem opravili 
te svete maše, istega leta, kot je izšel (2) četrti štajerski katekizem (1783), 
napovedujoč nadnarečno osnovo vzhodnoštajerskega knjižnega jezika in 
približevanje osrednjeslovenski knjižni normi, čeprav sta (3) Modrinjak in 
Jaklin še vedno ostajala blizu kajkavskim jezikovnim rešitvam.

Najpomembnejši člen pri oblikovanju vzhodnoštajerske knjižne norme 
tega obdobja je bil Volkmer, ki je jezikovno izhajal iz narečnih posebnosti 
ozemlja med Dravo in Muro, sledeč jeziku Parhamerjevega katekizma pa 
je poskušal načrtno urediti vprašanje knjižnega jezika (Rajh 2002: 63), tako 
da je uspešno nevtraliziral in onemogočal jezikovno asimilacijo z osred-
njeslovenskim ali kajkavski jezikom, ki sta jo zagovarjali drugi dve struji v 
obdobju vzhodnoštajerske raznovrstnosti. Rigler je pomembno Volkmer-
jevo vlogo pri oblikovanju vzhodnoštajerskega knjižnega jezika popolnoma 
napačno ovrednotil za »smer jezikovno-literarnega separatizma« (»separa-
tistična smer zgolj na osnovi domačega govora« (Rigler 2001: 372)), kot se 
je pač zdelo z vidika njegovega ne dovolj premišljenega modela nastanka 
in razvoja slovenskega knjižnega jezika. Podobno negativno so Volkmer-
jev delež pri oblikovanju slovenske knjižne norme vrednotili tudi številni 
drugi jezikovni centralisti, saj so pri njem zaman iskali vplive na osrednji 
knjižni jezik. Bolje je njegovo jezikovno odločitev razumel Slodnjak (SBL, 
Knjiga 4, 1980–1991: 571–573), ki je občutil vzhodnoštajersko jezikovno 
raznovrstnost in prepoznal Volkmerjevo usmeritev za pravilno: »prleško 
narečje«, ki postaja »čedalje bolj domač/e/ in čist/o/«, tako da prerašča v 
knjižni sestav in »omogoč/a/ popolno rabo domačega jezika v podeželskih 
cerkvah na Vzh. Štajerskem«. Znana formula o ljudski osnovi knjižnega 
jezika, ki jo je v začetku 19. stoletja Slovencem ponudil tudi Kopitar. Majda 
Potrata (1994: 118) je v edini doslej objavljeni monografijo o Volkmerju 
taka razmišljanja strnila v spoznanje, da je njegov odmik od osrednjega 
knjižnega standarda posledica novonastalega vzhodnoštajerskega knjižne-
ga jezika, ko se je »z odločitvijo za pokrajinski knjižni jezik uprl prodirajoči 
germanizaciji in tudi kajkavizaciji severovzhodne Slovenije.«

Iskalno-soočanjsko obdobje (1803–1824)

Iskanja ustrezne podobe vzhodnoštajerskega knjižnega jezika so do-
segla drugi vrh leta 1803 s t. i. svetourbansko akademijo, ko so se v okvi-
ru štajerske filološke akademije (Legiša, Gspan 1956: 428) na Destrniku 
(Sveti Urban) sestali štajerski duhovniki, da bi normirali vzhodnoštajerski 
knjižni jezik. Po vzoru osrednjeslovenske Kumerdejeve akademije so raz-
pravljali o jeziku, razmišljali o slovnici in slovarju ter si prizadevali za je-
zikovno omiko vzhodnoštajerskega jezika. Iskanja so se nadaljevala v dveh 
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smereh: (1) Narat je zagovarjal »logično« jezikovno navezavo na osred-
njeslovenski knjižni jezik, (2) Modrinjak pa se je skliceval na »naravno« 
jezikovno povezavo v panonskem prostoru z že uveljavljenim kajkavskim 
knjižnim jezikom. Svetourbansko akademijo je vodil Narat, vendar ni znal 
uveljaviti svojih pogledov na razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika, 
tako da je delo razvodenelo v nihanju med obema skrajnostima, še bolj, 
ko je leta 1804 vodstvo akademije prevzel Jaklin, ki se je navduševal za 
Modrinjakov jezikovni nazor. Kljub velikopoteznim načrtom (v rokopisu 
je ostalo Harmanovo /Jesenšek 1999b: 359/ in Jaklinovo slovarsko delo) pa 
jezikoslovno delo v svetourbanski akademiji ni preseglo ljubiteljskih okvi-
rov, zato ni moglo določiti trdnih normativov za vzhodnoštajerski knjižni 
jezik. Prav zanimivo je, da se zdi bolj pomemben kot svetourbanski prispe-
vek Naratov vpliv na štiri učence, Krempla, Dajnka, Pena in Cvetka, ki so 
v naslednjih dveh obdobjih odločilno vplivali na razvoj, prostorske okvire 
in zaton vzhodnoštajerskega knjižnega jezika.

Tretji pomembni mejnik v razvoju vzhodnoštajerskega knjižnega jezi-
ka je postavil Janez Nepomuk Primic, ki je z željo po pravih jezikovnih 
rešitvah in z veliko več jezikoslovnega znanja nadaljeval v svetourbanski 
akademiji ljubiteljsko zastavljeno delo za slovenski knjižni jezik. Slovanska 
akademija, o kateri je razmišljal Kopitar, je bila leta 1810 v Gradcu uresniče-
na s Primičevim Slovenskim društvom, dve leti pozneje pa je bila na graški 
univerzi ustanovljena še prva slovenistična stolica, mesto profesorja pa je 
prevzel prav Primic. Okoli sebe je zbral vse pomembne slovenske štajerske 
študente, duhovnike in izobražence ter začel razmišljati o drugačni podobi 
slovenskega knjižnega jezika, kot so jo imeli v Ljubljani oz. v središču. Spo-
znal je dvojnični razvoj slovenskega knjižnega jezika, soobstajanje osrednje- 
in vzhodnoslovenskega jezika, prvi med slovenskimi jezikoslovci (rojen je 
bil na Dolenjskem!) pa se je zavedal, da osrednjeslovenski knjižni jezik ni 
sprejemljiv za vse Slovence, zlasti ne za vzhodne Štajerce in Prekmurce. V 
Primičevem graškem krožku se je tako prvič pojavila misel o jezikovnem 
poenotenju slovenskih knjižnih različic in oblikovanju skupnega sloven-
skega knjižnega jezika (Orožen 1996b: 94–95), ki bi enakovredno upošteval 
osrednje- in vzhodnoslovensko jezikovno normo, tudi jezikovno najmlajšo 
vzhodnoštajersko jezikovno različico. Z izostrenim jezikovnim čutom je na-
povedal dogodke, ki so se nato zgodili sredi stoletja v pomladi narodov. Med 
sodobniki v osrednji Sloveniji pa si je s takim preroškim pogledom na razvoj 
knjižnega jezika na Slovenskem nakopal veliko zamer, zlasti v Kopitarjevem 
krogu, pristajajočem le na puristično prenovo kranjskega knjižnega jezika, 
ki bi naj bil sprejemljiv tudi za Slovence na severovzhodu (Orožen 1996: 
101). Primičevi pogledi na slovenski jezikovni razvoj so bili za sodobnike 
iz osredja nesprejemljivi in so jih kot jezikovno eksibicionističe zavračali. 
Nesrečna življenjska usoda pa je Primicu preprečila uresničiti predstavlje-
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ne ambiciozne jezikovne poglede na knjižni jezik Slovencev: »Prezgodaj je 
šel koroškim in štajerskim Slovencem kot poznavalec njihovih jezikovnih 
prednosti pred središčnim slovenskim jezikovnim razvojem naproti. /…/ z 
mladoslovenci v 50. letih 19. stoletja ob uvedbi novih oblik /je/ tudi častno 
zmagal, ne da bi se ga kdo spomnil …« (Orožen 1996: 101)

Živahno zanimanje za knjižni jezik je na vzhodu Štajerske privedlo tudi 
do pisanja slovnic in slovarjev. Med iskanjem dobrih jezikovnih rešitev in 
soočanjem različnih normativnih pogledov na jezik so po Popovičevem in 
Apostlovem slovarju ter Zagajškovi slovnici (vse že v 18. stoletju) nastali 
Harmanov rokopisni slovar (črke K, L, M, N, S), nekateri izgubljeni slo-
varji (npr. Jaklinova in Cvetkova zbirka besed), okoli leta 1821 pa je začel 
zbirati svoje slovarsko gradivo tudi Pen (delo je končal okoli leta 1845), in 
Šmigočeva slovnica (1812), o usodi vzhodnoštajerskega knjižnega jezika pa 
so v obdobju do izida Dajnkove slovnice (1824) začeli razmišljati Narato-
vi učenci in člani Primičevega graškega društva. Med njimi je bil najbolj 
aktiven Peter Dajnko, ki je izhajal iz Volkmerjeve, Modrinjakove, Jakli-
nove, Naratove in Primičeve jezikovno-literarne dediščine, ki jo je začel 
dopolnjevati in razvijati v svoj izvirni jezikovni koncept. Od leta 1816 je 
ta koncept tudi praktično uresničeval z literarnim programom, s katerim 
je načrtno skrbel je za uveljavljanje novega vzhodnoštajerskega knjižnega 
jezika (Rajh 2002: 71). V vzhodnoštajerskem knjižnem jeziku so izšle prva 
šolska knjiga (1816), evangeliji (1817), Pesem pri veliki Meši (1818), zgod-
be svetega pisma stare zaveze (1821), Kniga pobožnosti (1821), namenjena 
kmetom – naslovi, ki kažejo na »sistematičen standardizacijski postopek« 
(Rajh 2002: 70).

Knjižnonormativno obdobje (1824–1839)

Četrti, najpomembnejši mejnik v razvoju vzhodnoštajerskega knjižnega 
jezika je postavil Peter Dajnko. Bil je najbolj ambiciozna in karizmatična 
osebnost svojega časa, pravi vodja, človek, ki je vedel, kaj mora narediti za 
jezik in kako to izpeljati. Leta 1824 je izdal slovnico, v kateri je po vzoru 
Kopitarja in Dobrovskega normiral vzhodnoštajerski knjižni jezik kot nad-
narečno tvorbo vzhodnih slovenskogoriških govorov in Gornje Radgone 
kot mestnega središča, ponudil pa je tudi nov črkopis, s katerim je izboljšal 
zapisovanje sičnikov in šumevcev in tako prepoznavno določil zunanjo 
podobo in notranjo zgradbo najmlajšega slovenskega knjižnega jezika. Do 
leta 1831 je s svojimi knjigami pokril razen publicistike vse funkcijske zvr-
sti vzhodnoštajerskega jezika in tako postal njegov glavni in najuspešnejši 
množitelj, ki je v najvišji meri posredoval vse njegove značilnosti (cerkveno 
slovstvo, pesmi, molitveniki: npr. evangeliji in listi, cerkvene pesmi, Kmet 
Izidor s svojimi otrokami /1824/, Sveti križni pot /1829/, rokopisni prevod 
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Svetega pisma stare zaveze; posvetne pesmi: Posvetne pesmi med sloven-
skim narodom na Štajerskem /1827/; šolske knjige: npr. abecedniki, Veliki 
katekizem /1826/, zgodbe svetega pisma; strokovne knjige: npr. Čelarstvo 
/1831/; jezikoslovni priročniki: slovnica in izgubljeni slovar).

Dajnkovemu jezikovnemu in knjižnemu programu so na vzhodu Šta-
jerske sledili pomembnejši pisci, npr. Šerf, Rižner, Lah in Veršič (med 
nasprot niki so bili npr. Murko, Krempel, Rudmaš in Slomšek), zato je na-
klada knjig v dajnčici do leta 1834 dosegla »menda res že kakih 50.000 
knjig« (SBL, Knjiga 1, 1925–1932: 113). Zadnja knjiga, ki je izšla v dajnčici, 
je bil Šerfov Cvetnjak ali rožnjek cveteči mladosti vsajen (Gradec 1939), pred 
tem pa je bila Dajnkova pisava leta 1838 prepovedana tudi za šolsko rabo.

Skoraj tristoletno zamudništvo v primerjavi z osrednjeslovensko knjiž-
no normo danes vzbuja nekatere pomisleke o upravičenosti in smiselnosti 
vzhodnoštajerskega knjižnega jezika. Namigovanja, da je šlo na seve-
rovzhodu Slovenije za negativni jezikovni separatizem oz. partikulari-
zem, niso utemeljena. Eno so knjižnojezikovne zablode, ki jih v zgodovini 
slovenskega knjižnega jezika prepoznavamo v ilirizmu ali novoilirizmu, 
slavizaciji, tujčevanju in koseskovanju, torej v odpadu od slovenske knjiž-
ne norme, drugo pa so upravičena prizadevanja za normiranje knjižne 
norme tam, kjer to zahtevajo jezikovno-zgodovinski, kulturno-politični, 
cerkveno-upravni in geografski vzroki. Dajnko se je tega zavedal, zato je 
lahko postavil normo in predpis slovenskemu jeziku med Muro in Dravo 
(Jesenšek 2005: 207) na podoben način kot Trubar osrednjeslovenskemu 
in Števan Küzmič prekmurskemu (izbrana nadnarečna tvorba, osredinjena 
ob mestnem središču).

Zavrnitveno-enotnoslovensko obdobje (1838–1847)

Zavrnitev črkopisa leta 1838 je Dajnka prizadela, hkrati pa ga je po-
maknila na rob jezikovno-literarnih dogajanj na severovzhodu Slovenije. 
Glavni kritik dajnčice na Štajerskem, Anton Murko, je slovnico (1832) in 
slovar (1833) napisal v bohoričici in tako tudi s praktičnim zgledom po-
kazal, da zavrača Dajnkovo reformo slovenske pisave. Zagovarjal je staro 
bohoričico, saj je ni želel zamenjati s črkopisom, ki se ni uveljavil izven 
vzhodnoštajerskega prostora. Prepričan je bil, da dajnčica štajerske Slo-
vence ločuje od slovenske skupnosti, samozadostnost pa ni dobra, zato se 
je zavzemal za pisavo, ki je imela med Slovenci tradicijo in povezovalno 
vlogo. Leta 1836 je v zavrnitveni oceni bohoričice in Dajnkovega jezika 
sicer nakazal, da bi Slovenci lahko imeli novo pisavo po češkem zgledu 
(druga izdaja Murkove slovnice leta 1843 je napisana v gajici), vendar pa 
se mu je zdelo, da je trenutnim potrebam zadoščala tudi splošno slovensko 
uveljavljena bohoričica. Od Dajnka uspešno normiran in z literarnim pro-
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gramom praktično uresničen vzhodnoštajerski knjižni jezik je v isti oce-
ni zavrnil z enakega stališča kot pisavo: vzhodnoštajerski knjižni jezik ni 
sprejel prvin na širšem slovenskem ozemlju uveljavljenega tradicionalnega 
osrednjeslovenskega knjižnega jezika, zato ga funkcijska samozadostnost 
vseh jezikovnih ravnin oddaljuje od skupnega slovenskega jezikovnega 
prostora. Dajnkov jezikovni program je označil za jezikovno skrajnostne-
ga in slovensko razdruževalnega, zato je s povezovanjem tistih prizade-
vanj, ki jih v zgodovinskem razvoju vzhodnoštajerskega knjižnega jezika 
predstavlja razvojni lok od četrte izdaje štajerskega katekizma, Naratovih 
svetourbanskih iskanj in Primičevih graških predstav o tem, kakšna naj 
bi bila v prihodnosti usoda slovenskega knjižnega jezika, do prizadevanj 
za poenotenje slovenske knjižne norme, poiskal srednjo pot med asimila-
cijskimi, osamitvenimi in najnovejšimi ilirskimi odpadniškimi težnjami. 
Sestavil je novo celoto: upoštevajoč sicer dve slovenski knjižni normi je 
od Primica prevzel idejo o poenotenju slovenskega knjižnega jezika, do 
katerega bo prišlo po »srednji poti«. Vzhodnoštajerski knjižni jezik ne sme 
ostati jezikovni otoček v slovenskem alpskem ali panonskem jezikovnem 
prostoru, ki bo enostavno prevzel jezik okolja (osrednejslovenskega ali kaj-
kavskega). Murko se je zavzel za iskanje pravega razmerja med slovenskim 
panonskim in alpskim izročilom, vendar je jezikovno odprtost odločno 
zahteval le do večjega in na širšem slovenskem ozemlju uveljavljenega 
osred njeslovenskega knjižnega jezika ter tako nakazal pot do že od Primi-
ca predlaganega enotnega slovenskega knjižnega jezika.

Zavračanje Dajnkovega jezikovnega koncepta je bilo lažje, kot pa ure-
sničitev ideje o enotnem slovenskem knjižnem jeziku. To se je lepo po-
kazalo tudi v praksi pri Kremplu, ki je bil odločen nasprotnik dajnčice, 
v jeziku pa si je prizadeval za enoten knjižni jezik. Skladenjsko podobo 
osrednjeslovenskega knjižnega jezika je pri pisanju evangelijev uspešno 
posnemal, ker je imel dovolj predlog (Sveti nedelni ino svetešni evangelje, 
1843), veliko bolj vzhodnoštajerski in bližje Dajnkovi knjižni normi pa je 
bil kot pisec prve v slovenščini tiskane zgodovine (Dogodivšine štajerske 
zemle, 1845). (Jesenšek 1988: 200–215)

Tudi Slomšek je dajnčico zavrnil iz enakih razlogov kot Murko (bila je 
teritorialno omejena na preozek slovenski pas), čeprav se sredi dvajsetih 
let 19. stoletja ni branil metelčice, ki se mu je zdela dovolj razširjena. V 
začetku štiridesetih let je bil nato zelo vnet razširjevalec gajice. Jezikovno 
vprašanje Slovencev je razumel kot nacionalno in politično, zato je pred-
hodno jezikovno enotnost pogojeval za narodno združitev vseh Slovencev. 
Jezik kot najvišjo vrednoto in branik pred germanizacijo je izpostavil tudi 
pri prenosu sedeža lavantinske škofije v Maribor. Ker je izhajal iz štajer-
skega celjskega prostora, ni bil obremenjen s prevelikimi razlikovalnimi 
vzorci osrednjeslovenskega knjižnega jezika kot Dajnko, pa tudi jezikovna 
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tradicija celjskega okrožja, ki je v prvem obdobju s Haslom, Gorjupom in 
Rupnikom navezala tesne stike z osrednjo knjižno normo, je Slomšku ka-
zala lažjo pot do skupnega slovenskega knjižnega jezika kot Dajnku.

Murko je v Dajnkovem jezikovnem konceptu prepoznaval škodljivo je-
zikovno zaprtost, neke vrste vzhodnoštajerski purizem, ki je v nemirnem 
obdobju pred pomladjo narodov (nezavedno) dušil nastajajočo veliko idejo 
Zedinjene Slovenije in stopnjeval občutek ogroženosti slovenskega jezika 
(germanizacija, hungarizacija, slavizacija). Zavrnitev dajnčice, ki je bila 
zunanji in najopaznejši znak Dajnkovega jezikovnega eksibicionizma, je 
bila zato odločna in sama po sebi umevna, pri zavračanju Dajnkove knjiž-
ne norme pa je bil Murko bolj previden in je to storil predvsem na dekla-
rativni ravni. Nikoli dokazano oceno, da je za razliko od Dajnka sprejel 
osrednjeslovenski knjižni jezik za normo in predpis tudi na severovzhodu 
Štajerske, so nekritično prepisovali številni slovenski jezikoslovci in lite-
rarni zgodovinarji. Murkov simpozij (Maribor 1999) je take zmotne pred-
stave poskušal popraviti in dokazati, da je v Murkovi slovnici in slovarjih 
veliko več vzhodnoštajerskega kot osrednjeslovenskega (Murkov zbornik, 
Maribor 1999). Sodobne raziskave Murkovega jezika kažejo, da je sicer 
priznaval osrednjeslovenskemu knjižnemu jeziku prestižnost, vendar je 
zahteval tudi upoštevanje nekaterih vzhodnoštajerskih jezikovnih rešitev, 
ki jih je predlagal Dajnko v svoji slovnici. Vzhodnoštajerski delež je v Mur-
kovem jezikoslovju zelo pomemben. »Razlogi za tako splošno in že na prvi 
pogled netočno vrednotenje vpliva vzhodnoslovenskega narečja na Murka 
so razumljivi, saj doslej še niso bile evidentirane posamezne dovolj razvi-
dne narečne prvine bogatega Murkovega jezikovnega gradiva, niti ni bila 
ugotovljena njihova pogostost.« (Rajh 2002: 152). Murko je kljub (dekla-
rativni) zavrnitvi Dajnkovega jezika v svoja slovarja (slovensko-nemški in 
nemško-slovenski) vnesel zelo veliko Dajnkovega (Jesenšek 1999a) vzhod-
noštajerskega besedja, ki je nato pomembno vplivalo razvoj slovenskega 
slovaropisja – vzhodnoštajersko slovenskopanonsko besedje je upošteval 
v svojem slovarju tudi Pleteršnik (ob Dajnkovem tudi Volkmerjevo /Jesen-
šek 1998a: 62–71/). Murko enostavno ni bil zagovornik osrednjeslovenskih 
asimilacijskih teženj, kakršne je zahteval v svoji puristični prenovi kranj-
skega jezika Kopitar, ampak je bolj podzavestno sledil Primičevi jezikov-
ni napovedi. Takim idejam se je pridružil tudi Dajnko, ko je po krajšem 
literarnem molku in spogledovanju z ilirizmom leta 1841 (zadnja knjiga: 
Jezus, Maria ino Jožef, 1856; zadnja objava: opis Jeruzalema v Drobtinicah, 
1862) ponovno začel pisati in izdajati knjige v novem slovenskem pravopisu 
gajici. Posodobljena slovenica je po gajici in češkem zgledu uveljavila že 
od Dajnka predlagano zapisovanje sičnikov in prednosti enočrkja, Dajnko 
pa se je odpovedal nekaterim najbolj razdruževalnim značilnostim vzho-
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dnoštajerskega knjižnega jezika in tako izbral jezikovne možnosti, ki so 
zbliževale vzhodnoštajersko in osrednjeslovensko knjižno normo.

Pozitivni jezikovni pogledi na razvoj slovenskega jezika so tako v za-
dnjem razvojnem obdobju vzhodnoštajerskega knjižnega jezika združi-
li različne jezikovne usmeritve in njihove glavne nosilce prepričali, da je 
potrebno doseči enotnost slovenskega knjižnega jezika. Murščeva »štajer-
ska« slovnica iz leta 1847, izhajajoča iz Murkove, je bila od Bleiweisa v 
Novicah prepoznana za splošnoslovensko (»Slovenci se bolj in bolj bliža-
mo in umemo«), pravzaprav za prvo neuradno slovnico novoslovenščine 
pred Janežičevo gimnazijsko. Napisana je bila v slovenščini in je tik pred 
revolucionarnimi spremembami leta 1848 začela uresničevati Primičeve 
preroške misli.
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THE ORIgINS AND DEvELOPMENT OF THE EAST STYRIA 
STANDARD LANgUAgE
Summary

The East Styria standard language is the youngest Slovene tradition in standard language. 
Its beginnings go back to the second half of the 18th century and it got the status of standard 
language with editions of Parhamer’s Catechism (Parhamerjev katekizem). The standard 
language had an important and influential role in the 20s of the 19th century, when – 
with Dajnko’s language programme – it became of a national importance for its users, 
although this did not last long. In a very short period of time (less then eighty years) before 
it was uniformed to the Slovene standard norm, it developed the majority of functions 
and forms, the time was to short only for journalism. The characteristics of a standard 
language among the ecclesiastic texts were given by the editions of Gospels (Dajnko, first 
edition in 1817) and Dajnko’s manuscript translation of the Old Testament (1836), and 
the ordered form was determined by dictionaries (for example Čebul, Popovič, Apostel, 
Dajnko, Murko, Penn), by grammarians (Zelenko, and mostly Šmigoc, Dajnko, as well as 
Murko and Muršec), by members of Saint Urban’s Academy and Slovene Society in Graz 
and by other intellectuals (i.e. Volkmer, Modrinjak, Narat, Jaklin, Primic, Rižner, Šerf, 
Verčič, Lah, Slomšek). 
The East Styria standard language became an important linking and conciliation link 
between the Central Slovene and Prekmurje standard language in the first half of the 
19th century. The East Styria standard variety was in this case mostly the language that 
was taken over. This meant a unification of Central and East Slovene linguistic charac-
teristics into a new, unified Slovene standard system, which was created in the middle of 
the century in an almost natural way. Rigler’s incorrect understanding of the linguistic 
condition in the North East Styria derived from his supposition on the origin of the (All)
Slovene standard language in the 16th century and the fact that he did not acknowledge 
dual development of the Slovene standard language until the middle of the 19th century. 
Therefore he tried to explain as many Central Slovene linguistic influences as possible in 
the East Styria pre-standard tradition (manuscripts from the 16th, 17th and 18th century) 
and he tried to prove that there was no systematic shaping of the standard norm in the 
North East Slovenia in the second half of the 18th century and at the beginning of the 19th 
century but only some “separatist” deviations from the Slovene language (i.e. from the 
Central Slovene standard norm).

DER BEgIN UND DIE ENTwICkLUNg DER OSTSTEIRISCHEN 
STANDARDSPRACHE 
Zusammenfassung

Die oststeirische Standardsprache ist die jüngste slowenische Überlieferung in der Stan-
dardsprache. Die Entwicklung und die Formung der Standardsprache begann in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jh. – den Status der Standardsprache bekam sie mit den Ausgaben des 
Parhamer Katechismus (Parhamerjev katekizem). Die Standardsprache hatte einen großen 
Einfluss vor allem in den 20er Jahren des 19. Jh., als sie durch Dajnkos Sprachprogramm im 
Bewusstsein deren Benutzer für eine kurze Zeit auch eine wichtige Nationalrolle spielte. In 
einer sehr kurzen Zeit (weniger als achtzig Jahre) entwickelte sie bis zur Vereinheitlichung 
der slowenischen Standardnorm die meisten Formen und Gattungen – die Zeit war zu 
knapp nur für die Publizistik. Die Eigenschaften der Standardsprache bestätigten unter 
den kirchlichen Schriften die Ausgaben der Evangelien (Dajnko, erste Ausgabe in 1817) 
sowie Dajnkos handschriftliche Übersetzung des Alten Testaments (1836), die geordnete 
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Gestallt war aber vorgegeben von den Wörterbücher (z.B. Čebul, Popovič, Apostel, Dajnko, 
Murko, Penn), den Grammatikern (Zelenko, vor allem aber Šmigoc, Dajnko, tudi Murko 
und Muršec), den Mitglieder der Akademie des Heiligen Urban und des Slowenischen 
Vereins in Graz sowie anderen Intellektuellen (z.B. Volkmer, Modrinjak, Narat, Jaklin, 
Primic, Rižner, Šerf, Verčič, Lah, Slomšek). 
Die oststeirische Standardsprache wurde in der ersten Hälfte des 19. Jh. zu einem wich-
tigen Verbindungs- und Annäherungsglied zwischen der zentralslowenischen und der 
Prekmurje Standardsprache. Die oststeirische Sprachvariante war in diesem Fall meistens 
die Übernommene. Es ging um die Vereinigung der zentral- und ostslowenischen Spra-
cheigenschaften in ein neuentwickeltes vereinheitlichtes Standardsystem, das Mitte des 
Jahrhunderts auf eine fast natürliche Weise zu Stande kam. Riglers falsches Verständnis 
der Sprachverhältnisse in Nordosten Steiermarks entstand aus der Voraussetzung des 
Beginns der (ganz)slowenischen Standardsprache im 16. Jh. und aus der Nichtanerken-
nung der Doppelentwicklung der slowenischen Standardsprache bis Mitte des 19. Jh. Er 
versuchte deshalb, in der oststeirischer Überlieferung vor der Standardsprache (Hand-
schriften des 16., 17. und 18. Jh.) so viele zentralslowenische Spracheinflüsse wie möglich 
zu erklären und zu beweisen, dass es im Nordosten Sloweniens in der zweiten Hälfte des 
18. Jh. und am Beginn des 19. Jh. keine gezielte Formung der Standardnorm gab, sondern 
nur „separatistische“ Abweichungen von der slowenischen Sprache (d.h. von der zentral-
slowenischen Sprachnorm).
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38. mednarodni kulturnozgodovinski 
simpozij Mogersdorf 

(Varaždin, 1.–4. julij 2008)

Osemintrideseti simpozij Mogersdorf je potekal v Varaždinu in po obi-
čaju v prvem tednu meseca julija, tudi tokrat v veliki vročini. Tematika 
simpozija je zaključila triletni ciklus, tj. razpravo elitah v panonskem pro-
storu, in sicer je imela naslov Stare in nove elite v panonskem prostoru po 
letu 1945. Prvič se je torej zgodilo, da je bil obravnavan čas po letu 1945, 
to se je še ne tako daleč nazaj zdelo skoraj nemogoče. Pokazalo se je, da so 
s koncem nekaterih tabujev in ideoloških ovir ter z odprtjem novih arhi-
vov že mogoče precej solidne študije tudi tega obdobja, opazen pa je tudi 
prihod novih generacij zgodovinarjev, ki so manj obremenjeni, zadržani 
in bolj kritični, kot je bilo to včasih. Vedno bolj pereče pa postaja vprašanje 
jezika na simpoziju, saj je vse bolj evidentno, da postaja angleščina lingua 
franca tudi na srečanjih zgodovinarjev. Vse več mladih zgodovinarjev ta 
jezik dovolj dobro obvlada, medtem ko nemščino, ki je doslej prevladova-
la, vse manj. Odkar je postala nemščina jezik simpozija, ker prirediteljem 
finančno ni bilo več mogoče zagotoviti simultanega prevajanja v vse štiri 
jezike udeležencev, je ta rešitev zbudila številne očitke, saj so bili nemško 
govoreči udeleženci priviligirani. Z angleščino bo to drugače, v prednosti 
ne bo nihče.

Simpozij je potekal po ustaljenem programu: s 13 referati, z umetniškim 
večerom, ogledom mesta in s poldnevnim izletom, tokrat v Čakovec in 
okolico. Pokazalo se je, da so se tudi hrvaški organizatorji morali ukvarjati 
s hudimi finančnimi težavami, zato je prišlo do manjših nevšečnosti, ki jih 
doslej nismo bili navajeni. Večja pa je vsekakor ta, da referenti še niso dobi-
li povrnjenih potnih stroškov, do česar bo prišlo šele ob oddaji dokončnih 
besedil referatov, ko bodo avtorji dobili tudi honorar. Slovenske delegacije 
v smislu ustanoviteljskega akta ni bilo, bila sta le referenta, člana organi-
zacijskega komiteja, in nekaj samoplačniških posameznikov. Mariborska 

kongresi  in  simpoziji  – 
congresses and symposia
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univerza se je, kot ena ustanoviteljskih članic, namreč odrekla nadaljnjemu 
sodelovanju, zato smo od 2004 skušali vsaj z referati, ki jih plačuje organi-
zator, čakati na boljše čase, pa tudi na nekoga, ki bi bil pripravljen sprejeti 
dediščino univerze. Ker tudi Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ni 
mogla sprejeti obveze, da bi naslednje leto organizirala simpozij, ker smo 
pač na vrsti, je to prevzela Madžarska. Sloveniji je dala priložnost, da to sto-
ri v letu 2010, ko bo jubilejni, 40. simpozij. Zaenkrat so obeti bolj skromni.

Referatov je bilo 13. Prvi je bil Dino Mujadžević (Zagreb), ki se inten-
zivno ukvarja z življenjem Vladimirja Bakarića, in je predstavil predvsem 
Bakarićevo vlogo v študentskem gibanju leta 1968. Michael Hess (Eisen-
stadt/Železno) je predstavil razmere v gradiščanskih upravnih enotah od 
1938 do 1955, od nacifikacije uprave torej, ko je bilo kar 75 % upravnih 
uradnikov Negradiščancev, do urejanja in spremljanja razmer po drugi 
svetovni vojni do druge republike. Jure Gašparič (Ljubljana) je s svojim 
referatom o zamenjavi politične elite v Sloveniji po letu 1945 vzbudil precej 
živahno debato, kar se slovenskim referentom ne zgodi pogosto; to pa priča 
o kakovosti in zanimivosti referata. Alfred Ableitinger (Gradec) je podrob-
no opisal politične vodilne kroge na Štajerskem po letu 1945. Podatkovno 
bogat referat bo še bolj zanimiv, ko bo v celoti izšel.

Zanimiv je bil referat Gyorgya Gvarmatiia (Budimpešta), ki je predsta-
vil politično elito na Madžarskem in se je predvsem ustavil pri primerjavi 
Rakosijevega časa s Kadarjevim. Gyorgy Maitenyi (Budimpešta) je govoril 
o madžarski eliti v 50. in 60. letih preteklega stoletja in svoj referat ponazo-
ril s posnetki vil, lova in avtomobilov te elite, ki je okrog leta 1950 štela od 
2700 do 3000 ljudi. Ožji krog elite je tvorilo 20–40 ljudi, ki so imeli pravico 
do vil in brezplačnega lova. Damijan Guštin (Ljubljana) je prikazal sloven-
sko vojaško elito v večnacionalni jugoslovanski armadi od konca druge 
svetovne vojne do slovenske neodvisnosti. Markus Keller (Budimpešta) je 
opozoril na usodo krščanske inteligence v času komunistične Madžarske. 
Jakob Michael Perschy (Eisenstadt/Železno) se je posvetil vzgojnemu de-
lovanju na Gradiščanskem, in sicer kot področju, na katerem se je izobli-
kovala tamkajšnja kulturna elita.

Magdalena Naibar-Agičić (Zagreb) se je v referatu ukvarjala z zanimivo 
problematiko o hrvaških zgodovinarjih med ideologijo in znanostjo. Zelo 
kakovosten je bil referat Elisabethe Schoggl-Ernstove (Gradec) o usodi so-
dnikov višjega deželnega sodišča v Gradcu po letu 1945. Mnogi med njimi 
so umrli v ujetništvu, 13 jih je padlo na fronti, 136 je bilo odpuščenih v 
procesu denacifikacije. Prikazala je njihovo poklicno pot in socialni izvor. 
V referatu sicer ni bilo omenjeno, je pa verjetno, da so nekateri med nem-
ško okupacijo delovali tudi na slovenskem ozemlju.

Zoltan Kaposi (Pecs) je pripravil referat o usodi elite gospodarstveni-
kov v letih po koncu vojne do 1968 v južni Transdanubiji. Kot zadnji pa je 
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Albert Bing (Zagreb) obravnaval novo hrvaško politično elito v 90. letih 
preteklega stoletja.

Simpozij v Varaždinu lahko ocenimo kot enega boljših, prav vsi referati 
so bili zanimivi, kakovostni, pokazali so precej novega in dober obet za 
naprej. Pokazalo pa se je tudi, da je koncept simpozija potreben osvežitve: 
moralo bi biti omogočeno imeti več referatov, prevetriti bi veljalo pokritje 
stroškov, o jeziku simpozija sem nekaj že omenil, vsi bi si želeli, da bi Slo-
venija še naprej ostala članica. Še marsikaj drugega bo obravnaval medna-
rodni organizacijski komite na svoji naslednji seji, ki bo v novembru 2008. 
Tema naslednjega simpozija pa bodo Judje v Panonskem prostoru.

Franc Rozman
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samostani na slovenskem 
do leta 1780, založba ostroga, 
maribor 2008, 427 str.

Nova mariborska založba Ostroga je 
izdala zajetno knjižno publikacijo z 
naslovom Samostani na Slovenskem 
do leta 1780. Besedila za knjigo velike-
ga formata in trde vezave so prispevali 
Jože Curk, Polona Vidmar in Sašo Ra-
dovanovič, fotografije pa Martin Plos 
in Srečko Knafelc. Lektorica je bila 
Senka Dreu, oblikovali so jo sodelavci 
studia Moj repro, natisnili pa v tiskar-
ni Kočevski tisk. Knjiga, na oko zelo 
estetska, vabi bralca, da prebere njeno 
vsebino – podobno kot vrata samosta-
na v Žičah, ki krasi barvno ovojnico.

Dobili smo še eno kompleksno, 
monumentalno delo, za katerega se 
stran za stranjo izkaže, da bi moralo 
stati na knjižnih policah vsakega bo-
lje izobraženega prebivalca Slovenije. 
Prva stran – »Moli in delaj« /Ora et 
labora!/ prinaša znamenite besede, ki 
od sv. Benedikta naprej predstavljajo 
sinonim za redovno življenje … Spre-
mno besedo, ki sledi uvodnemu pre-
glednemu kazalu vsebine, je napisal 
mariborski nadškof in metropolit dr. 
Franc Kramberger. Izpostavil je vlogo 
in pomen samostanov na Slovenskem, 
delovanje redovnikov in redovnic na 
slovenskem ozemlju v preteklosti ter 
poudaril, da monografija razodeva 

njihovo življenje in hkrati tudi takra-
tno duhovnost našega naroda. »Sa-
mostani so bili in so poseben glas, 
nagovor vsem ljudem; so bili in so kra-
ji miru in molitve, izhodišča verske in 
duhovne prenove. Iz njih so prihajale 
nenehne spodbude za poglobitev ver-
skega življenja. Redovne skupnosti so 
se vedno lotevale novih, za poslanstvo 
Cerkve življenjsko pomembnih nalog; 
bile so odgovor na znamenja, vpraša-
nja in stiske časa. Od samostanov in 
redovnih skupnosti so ljudje vedno 
pričakovali rešitve, smernice za življe-
nje, markacije v prihodnost in odpr-
tost za človeka v vrvežu sveta. Ljudje 
niso nikoli potrebovali verskih funk-
cionarjev, ne sklonjenih pesimistov in 
preplačanih problematikov, marveč 
ljudi, na katere se je možno zanesti; 
neke trdne točke, na katere so se lahko 
oprli. In to so bili samostani z redov-
niki,« je v vsebinsko jedrnati spremni 
besedi zapisal mariborski nadškof in 
metropolit dr. Franc Kramberger. Ze-
lo tehtno je ob koncu svojega zapisa 
opozoril, »da samostani niso bili le 
bivališča redovnikov in redovnic, ko 
so se umaknili svetu, da bi v samoti 
in za zidovjem uresničevali karizmo 
in pravila svojih ustanoviteljev; samo-
stani so bili socialne ustanove, žarišča 
duhovnih vrednot, središča vzgoje in 
izobrazbe naroda; samostani so bili 
blagoslovljeni kraji, kjer so se rojevali 

o c e n e  i n  p o r o č i l a  – 
r e v i e w s  a n d  r e p o r t s
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kultura, umetnost in pogosto prava 
znanost. Zaradi tega so pravo boga-
stvo naroda.«

Splošni uvod je zelo na mestu, kajti 
predstavi splošne kulturno-duhovne, 
politične in socialne zgodovinske oko-
liščine nastajanja prvih samostanov, 
čigar razumevanje je nujno za umesti-
tev teme v širši evropski in šele nato v 
regionalni, današnji slovenski prostor. 
Ravno ta splošni uvod, ki mu sledi še 
kratka predstavitev samostanskih re-
dov na Slovenskem do leta 1780, ko je 
takratni cesar Jožef II. s cerkvenimi 
reformami korenito posegel v samo-
stansko življenje, bralcu, ki se do sedaj 
še ni pobliže srečal s to tematiko, nudi 
dober okvir in primerno podlago za 
temeljitejšo seznanitev s to problema-
tiko. Ta del knjige sicer ne prinaša po-
sebnih novosti, a s strnjenimi povzetki 
bralcu osvežuje spomin na vprašanja o 
samostanih na Slovenskem, ki na svo-
jevrsten način za svojimi mogočnimi 
zidovi (ali celo samo za ruševinami) še 
vedno »skrivajo prenekatero zgodbo, 
ki mogoče še živi med ljudmi v bližnji 
okolici in ki na nek način zaokrožuje 
podobo preteklosti pokrajine«. Uvo-
dno besedilo je zelo strnjeno in nas na 
kratko popelje v čas nastajanja samo-
stanov na slovenskih tleh. Ob tem pa 
nam avtorji postrežejo še z nekaterimi 
splošnimi informacijami o nastanku 
samostanov nasploh, o njihovem širje-
nju po Evropi, o samostanski arhitek-
turi in seveda o samostanskih redovih 
na Slovenskem do leta 1780. Žal je ure-
dnik knjige Sašo Radovanovič spre-
gledal tiskarsko napako v vmesnem 
naslovu poglavja »Samostanski redo-
vi na Slovenskem do leta 780«, a tega 
ne smemo šteti za smrtni greh, saj je 
iz besedila jasno razvidna zgodovina 
posameznih redov, nato pa v nadalje-

vanju še pregled nastanka samostanov 
na Slovenskem. Avtorji nas opozorijo 
s sicer znanim dejstvom, »da je soraz-
merno pozno nastajanje samostanov 
na slovenskih tleh pomenilo pomemb-
no zavoro kulturnega življenja pri nas. 
Prve samostanske ustanove so pričele 
nastajati v 11. stoletju z darovnicami 
velikih teritorialnih zemljiških go-
spostev, trajne samostanske ustanove 
na današnjem slovenskem ozemlju pa 
šele v 12. stoletju.« Ob tem pa ne bo 
odveč znova izpostaviti, »da so bili sa-
mostani, ki so nastali na slovenskem 
ozemlju, ustanove, ki so v marsičem, 
prvič po koncu antike, v slovenske 
dežele prinesle tedaj v Evropi običaj-
no kulturno življenje in širile njegov 
vpliv. To velja tako za romansko ar-
hitekturo kot za bogato miniaturno 
okrasje rokopisnih kodeksov. S samo-
stanskimi šolami, namenjenimi vzgoji 
novincev, se je pričela prva, nekoliko 
širša šolska organizacija, čeprav le v 
obliki meniške šole. S svojim gospo-
darstvom so bili pomembni tudi za 
vsakdanje življenje, tako so v svojih 
delavnicah izdelovali različna orodja 
in jih podarjali ljudem, s hospitali so 
ob alpskih prelazih lajšali potovanja 
in razvijali poznavanje zdravilstva. 
Glavno delovanje samostanov pa je 
bilo usmerjeno v vero, kar je terjalo 
ustanavljanje samostanskih knjižnic.« 
Večina samostanov, predvsem sta-
ri meniški in kontemplativni redovi, 
je prenehala delovati z uveljavitvijo 
cerkvenih reform cesarja Jožefa II. v 
zadnji četrtini 18. stoletja. Tako je po 
leti 1782, ko so reforme začele veljati, 
na Slovenskem ostalo 21 samostanov. 
Redovništvo se je začelo vidneje ob-
navljati šele konec 19., predvsem pa v 
20. stoletju. S tem se zaključuje uvodni 
del knjige, ki mu nato sledi še pregled 
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vseh samostanov, in to po abecednem 
vrstnem redu krajev, v katerih so na-
stali. Začne se z benediktinci v Anka-
ranu in konča s kartuzijani v Žičah. 
Morda takšen način ni najbolj posre-
čen in bi lahko bil pregled narejen na 
osnovi vloge in pomena, ki so ga imeli 
posamezni redovi oziroma samostani 
in njihovega poslanstva v širšem pro-
storu.

Knjigo odlikuje bogat, naravnost 
razkošen slikovni material – mogo-
če deluje celo tudi kot povabilo, da si 
kdaj ogledamo te skrite kotičke naše 
države, ki so (žal) prenekateremu celo 
popolnoma neznani ali tuji. Barvne 
reprodukcije solidne kakovosti do-
polnjujejo še izbrani zračni posnetki, 
zlasti v uvodnih delih knjige pa so 
nadvse primerne in dovolj ilustrativ-
ne tudi reprodukcije starih bakrore-
zov, zemljevidov, tlorisov in številnih 
arhitektonskih elementov. Kljub ne-
katerim pomanjkljivostim (pogre-
šamo krajše povzetke v tujih jezikih, 
še zlasti v angleščini in nemščini; 
nimamo pregleda uporabljenih virov 
in literature; pričakovali bi vsaj imen-
sko kazalo in še kaj bi se našlo), smo 
vendarle dobili zanimivo in berljivo 
delo – ne le zaradi pregleda, temveč 
zaradi interdisciplinarnosti, s kate-
ro so avtorji pristopili k obravnavani 
temi; zgodovinsko, umetnostnozgo-
dovinsko, arhitekturno, urbanistično 
in nenazadnje tudi gospodarsko-po-
litično /politični in gospodarski vpliv 
na geografski prostor, v katerem so se 
samostani nahajali/.

Samostani na Slovenskem so knjiga, 
ki se jo splača imeti na knjižni polici, 
saj je pisana dokaj preprosto, v razum-
ljivem jeziku za najširši krog bralcev 
in bi lahko bila uporabna tudi kot ko-
risten pripomoček za učinkovitejšo 

turistično promocijo. Prinaša ravno 
dovolj relevantnih informacij tako 
za nekoliko zahtevnejše bralce, ki jih 
zanimajo zgodovinske korenine in iz-
točnice, kot tudi za tiste, ki se želijo le 
površinsko seznaniti s tem pomemb-
nimi elementi slovenske zgodovine 
in kulturne dediščine, kar samostani 
nedvomno so. Torej ne gre za nobe-
no znanstveno monografijo, pač pa 
za knjigo, ki nam tudi zaradi bogate 
slikovne opreme odstira manj znana 
poglavja naše preteklosti in nas na-
ravnost sili, da se o njih informiramo. 
Zahtevnejši pa vzamemo v roke tudi 
še kaj drugega, kar je o samostanih 
na Slovenskem že nastalo izpod peres 
uglednih zgodovinarjev, umetnostnih 
zgodovinarjev, teologov in drugih raz-
iskovalcev tovrstne tematike. A zara-
di tega ni vrednost dela Samostani na 
Slovenskem nič manjša in je koristen 
prispevek z zakladnico slovenskega 
zgodovinopisja.

Marjan Toš

vergangen und vergessen 
– Preteklo in Pozabljeno
fotografsko iskanje sledi izginule 
judovske kulture v sloveniji – do-
kumentarna razstava v Pavlovi hiši 
v Potrni

Pavlova hiša (Pavelhaus) v avstrijski 
Potrni (Laafeld) je v začetku maja 
2009 prijetno presenetila z odlično 
dokumentarno razstavo s simbolič-
nim, a hkrati pomenljivim naslovom 
»Vergangen und vergessen – Preteklo 
in pozabljeno«. Pod njo sta podpisana 
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avtorica besedila elisabeth arlt in fo-
tograf branko lenart, spremlja pa jo 
tudi obsežni dvojezični črno-beli kata-
log velikega formata. Z izdajo razstav-
nega kataloga je začela Pavlova hiša z 
novo serijo publikacij in že prvo delo 
posvetila manj znani temi iz slovenske 
zgodovine – Judom in njihovi dedišči-
ni. Avtorja sta želela tako avstrijsko kot 
še bolj slovensko javnost opozoriti na 
res že pozabljeno preteklost, do katere 
smo prav zaradi slabega poznavanja 
preveč brezbrižni. Njuno izhodišče 
je bilo v splošno znanem prepričanju, 
da ozemlje današnje Slovenije ni zna-
no po judovski kulturi in tradiciji, to 
pa je v resnici zmotno. Res je bil (in je 
zlasti v novoveških časih) v primerjavi 
z drugimi evropskimi deželami delež 
judovskega prebivalstva na območju 
današnje Slovenije vedno manjši. Če 
pa se podrobneje lotimo te problema-
tike, pridemo do zelo jasnega spozna-
nja in do oprijemljivih dokazov, da so 
slovenski Judje kljub številčni skrom-
nosti le pustili trajne in oprijemljive 
sledove. Nanje sta zlasti z odličnim iz-
borom fotografij opozorila na razstavi 
in v katalogu, z izbranim besedilom 
in obširno bibliografijo pa dodatno 
argumentirala. Uspelo jima je nago-
voriti vse, ki jih te teme zanimajo in 
pri tem nevsiljivo pritegniti še one, ki 
se oklepajo preživelih stereotipov, da 
Judov v Sloveniji preprosto ni, in zato 
tudi ni antisemitizma. A takšno gle-
danje vendarle ni v skladu z objektiv-
no resnico, ki sta jo avtorja razstave in 
kataloga le še podkrepila.

Pri nizanju historičnih in drugih 
dejstev sta sistematična, besedila so 
berljiva in pritegnejo tudi zaradi pre-
proste strukture in jezika, ki ga včasih 
nismo najbolj razumeli. Dopolnjujeta 
se beseda Elisabeth Arlt in fotografija 

Branka Lenarta, takšna kombinaci-
ja je očitno posrečena oblika iskanja 
maksimalne objektivnosti, ki je ne 
razstavi in še manj katalogu ni mo-
goče odrekati. Tako kot je besedilo 
strnjeno, je izbor fotografij sledil pri-
čakovanjem, da je treba izbrati najbolj 
verodostojne podobe, ki po dolgih 
stoletjih še vedno nemo pričajo o pre-
teklosti, ki je sicer ni ali je pozabljena, 
ki pa je še kako sooblikovala zgodo-
vinsko podobo slovenske pokrajine, 
slovenskih dežel in družbe v različnih 
zgodovinskih obdobjih. Ker je besedi-
lo dvojezično, torej nemško-slovensko, 
je katalog nadvse koristno informa-
tivno gradivo za obiskovalce na tej in 
oni strani zdaj v bistvu že nekdanje 
slovensko-avstrijske meje. Avtorja 
sta razstavo in katalog zasnovala kot 
potopis po slovenskih deželah, v kate-
rih sta odstirala pozabljeno judovsko 
dediščino in jo s fotografskim objek-
tivom dokumentirala. Potovanje sta 
začela v Lendavi in od tam dodobra 
raziskala preteklost prekmurskih Ju-
dov. Torej nekdanje močne in vplivne 
skupnosti, ki se je v pokrajini ob Muri 
začela naseljevati v drugi polovici 18. 
stoletja in dosegla višek na prelomu 
19. in 20. stoletja. Po srednjeveških 
izgonih Judov med leti 1496–1515 iz 
slovenskih dežel so se Judje vnovič v 
večjem številu naselili v čisto drugem 
delu današnje Slovenije, v Prekmurju. 
Ta odmaknjena pokrajina je bila nato 
lep čas središče slovenskega judovstva, 
tj. vse do tragičnega uničenja med 2. 
svetovno vojno. Od prekmurskih Ju-
dov, ki so pomembno prispevali h 
gospodarskemu in kulturnemu na-
predku pokrajine ob Muri (neprecen-
ljiv je seveda njihov delež pri razvoju 
gospodarstva in trgovine v Lendavi 
in Murski Soboti), so po tragediji ho-
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lokavsta ostali le še ostanki ostankov. 
Nanje danes spominjata lendavska 
sinagoga in pokopališče v Dolgi vasi, 
v Murski Soboti pa spominski park. 
Tamkajšnja sinagoga je bila že leta 1954 
povsem po nepotrebnem porušena. A 
bolj kot sama faktografska dejstva, ki 
jih v katalogu ne manjka, prihajajo v 
ospredju analize mnogih poskusov 
negovanja zgodovinskega spomina, 
njegova revitalizacija in spreminjanje 
zavesti ljudi, da jih obdaja bogata ju-
dovska dediščina, ki pa je v bistvu ne 
poznajo ali se je ne zavedajo. To velja 
še zlasti za poglavje o mariborskih Ju-
dih, ki so predstavljeni kot močna in 
vplivna skupnost, pomembna za celo-
tno današnjo Slovenijo. Pri tem je od-
igrala odločilno vlogo tudi nekdanja 
sinagoga v današnji Židovski ulici, za 
katero se domneva, da je bila zgrajena 
že pred letom 1429. Njena predhodni-
ca je stala na istem mestu kot današnja 
sinagoga, ki je pomembna iz več razlo-
gov in je v srednji Evropi ena izmed 
redkih ohranjenih judovskih zgradb, 
katere temelji so iz 13. stoletja. Iz bese-
dila lahko razberemo, da »lahko njen 
nekdanji videz težko podoživljamo« 
in njene najstarejše gradbene teme-
lje tudi težko lokaliziramo. Javnosti 
je tudi malo poznano, da so se Judje 
po srednjeveškem izgonu iz Maribo-
ra v letih 1496/1497 v mestu ob Dravi 
vnovič naselili šele leta 1869. Prišlo je 
le nekaj judovskih družin, ki so ho-
dile k obredom v sinagogo v Gradcu. 
V mariborski so bila namreč takrat 
skladišča in stanovanja. Tudi umrle 
so pokopavali na judovskih pokopali-
ščih v Gradcu in redkeje tudi v Celov-
cu. Mariborski judovski zgodovini sta 
dodani še ptujska in ljubljanska (obe 
javnosti manj znani, čeprav raznoliki 
in bogati), potovanje po slovenski ju-

dovski dediščini pa je zaključeno na 
Primorskem, v Štanjelu, v Gorici in v 
Trstu. Zlasti »judovski Trst« ima dol-
go in zelo staro judovsko preteklost, ki 
je v omenjenem razstavnem katalogu 
dobro predstavljena. Pozabila nista 
niti Pirana z nekdanjo judovsko četr-
tjo in v njej tudi zaključila potovanje. 
Lahko zapišemo, da sta bila, sodeč po 
videnem na razstavi in prebranem v 
katalogu, več kot ustvarjalno uspešna 
in da sta celo uspela animirati mno-
ge ljudi, ki so pomagali z odgovori na 
vprašanja in dileme. In to je bil najbrž 
tudi njun namen. Projekt sta Elisa-
beth Arlt in Branko Lenart posvetila 
soboški judinji eriki fürst. Je ena red-
kih, ki je preživela strahote zloglasne 
tovarne smrti v Auschwitzu. Njeni 
spomini so vedno znova pretresljiva 
izpoved o trpljenju in boju za preži-
vetje ter živo opozorilo, da se tragedija 
holokavsta ne sme več nikoli in nikjer 
ponoviti. Kot pravi judovski pregovor, 
»so v spominjanju korenine odrešitve, 
v pozabljanju pa uničenja«.

Razstava v Pavlovi hiši je prišla ob 
pravem času in izpolnjuje pričakova-
nja tudi bolj zahtevnih obiskovalcev. 
Odgovarja na mnoge dileme sodob-
nega slovenskega judovstva, odstira 
skrivnosti iz manj znanih poglavij 
naše preteklosti, ki jo je v različnih 
obdobjih zaznamovala tudi prisotnost 
judovskega življa. A ta je v marsičem 
in za marsikoga še vedno neznanka in 
tudi uradno zgodovinopisje ima še kar 
nekaj dela, da bo izpopolnilo vrzeli na 
tem področju. Projekt, kakršnega se je 
lotila Pavlova hiša, lahko k temu veli-
ko pripomore in tudi v tem je dodana 
vrednost razstave in še bolj njenega 
dvojezičnega kataloga.

Marjan Toš
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mihaela koletnik: Panonsko 
lonČarsko in kmetijsko 
izrazje ter druge dialek-
toloŠke razPrave. mednaro-
dna založba oddelka za slovanske 
jezike in književnosti filozofske 
fakultete, zora 60, maribor 2008, 
258 strani

Pri mednarodni knjižni zbirki Zora, 
ki jo urejajo Jožica Čeh, Marko Jesen-
šek, Bernard Rajh, Marc L. Green-
berg, Alenka Jensterle Doležal, István 
Lukács in Emil Tokarz, je izšla kot 60. 
knjiga z letnico 2008 znanstvena mo-
nografija Panonsko lončarsko in kme-
tijsko izrazje ter druge dialektološke 
razprave avtorice Mihaele Koletnik.

Monografija, razdeljena na pet 
poglavij, prinaša izsledke raziskave 
tematsko zamejenega narečnega be-
sedišča, osvetljuje pa tudi prekmursko 
lastnoimenskost in novo vlogo narečij 
v procesu globalizacije.

V uvodnem poglavju je predstavlje-
na narečna podoba Prekmurja, po-
krajine, ki je zemljepisno, kulturno 
in zgodovinsko vpeta med tri dokaj 
različne narode. Ta del slovenskega 
etničnega prostora je bil v preteklo-
sti podvržen različno močnim zgo-
dovinskim, kulturnim, politično- in 
cerkvenoupravnim vplivom, to pa se 
danes odraža tudi v jezikovni razčle-
njenosti tega prostora. Zaradi števil-
nih in ostrih razdelitev Prekmurja vse 
do 18. stoletja so se na tem območju 
oblikovala tri temeljna podnarečja: 
severno – goričko (ob zgornji Ledavi 
in v Porabju), osrednje – ravensko (od 
Cankove prek Murske Sobote do Fi-
lovcev in Kobilja) in južno – dolinsko 
(vzdolž Mure). Med seboj se razliku-
jejo po mlajših prekmurskih razvojih, 
ki se kažejo zlasti v različnih odrazih 

za dolgi in kratki a (v goričkem in 
ravenskem podnarečju se kratki in 
nenaglašeni a zaokrožujeta, v dolin-
skem pa se pod vplivom prleškega na-
rečja zaokrožuje dolgi a v o:/å:, kratki 
naglašeni in nenaglašeni a pa ostajata 
odprta vokala), v razvoju končnega -l 
v -o v goričkem in ravenskem podna-
rečju ter -u v dolinskem in v izgovoru 
zvočnika j, ki se v dolinskem in delu 
vzhodnega ravenskega podnarečja iz-
govarja kot j, sicer kot dj, g, k ali dž. 
Ugotavlja se, da so starejši glasoslovni 
in oblikoslovni razvoji v prekmuršči-
ni, ki še ohranja številne arhaizme, 
dokaj enotni.

Drugo poglavje prinaša strokovno 
izrazje ob tkalstvu najpomembnejše in 
zelo stare prekmurske obrti – lončar-
stva. Lončarsko izrazje je prvič pred-
stavljeno v obliki slikovno-besednega 
slovarčka, s čimer avtorica odpira no-
vo poglavje v slovenski dialektologiji. 
Sistematično in s slikovnim gradivom 
prikazuje strokovno besedje, ki zaradi 
spreminjajočega se načina življenja iz-
ginja iz aktivnega besednega zaklada 
govorcev, ter ugotavlja, da je narečno 
strokovno lončarsko izrazje, kakor 
velja za glavnino vseh strok, dvojno: 
delno gre za posebno, enopomensko 
besedje, ki se nanaša izključno na 
predmete ali opravila v zvezi z lon-
čarsko dejavnostjo, drugi del sodi v 
splošni besedni zaklad in ima v stroki 
značilnosti splošne rabe, lahko pa je 
tudi pomensko ali oblikovno modi-
ficirano. Analiza izvirnoslovanskega 
ter neavtohtonega lončarskega besedja 
kaže na velik delež ohranjenih slovan-
skih poimenovanj, prepletenih s pre-
vzetimi; ta so večinoma germanskega 
izvora, prek nemščine so največkrat 
prevzeti tudi romanizmi, medtem ko 
je madžarskih prevzetih izrazov malo.
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V monografiji predstavljeno lončar-
sko besedje je bilo zbrano v Filovcih, 
prvič omenjenih leta 1322 z imenom 
Fyloch, Tešanovcih, prvič omenjenih 
leta 1340 z imenom Tysinolch, in Pe-
čarovcih, prvič omenjenih leta 1365 z 
imenom Pynchrouch, kjer se danes s 
to tradicionalno obrtjo ukvarjajo le še 
tri družine.

Tudi tretje poglavje prinaša izsled-
ke raziskave tematsko zamejenega 
besedišča – poljedelske terminologi-
je v Prekmurju. Narečno poljedelsko 
izrazje, zbrano s pomočjo tematskih 
vprašalnic, slikovnega gradiva in pri-
povedi informatorjev, je avtorica raz-
delila v dva sklopa (Kmečko orodje, 
pridelki, delo na polju in v hlevu ter 
Na vrtu in v sadovnjaku) in uvrstila 
v abecedno urejen slikovni slovarček. 
Zajela je staro besedje, ki izginja in ki 
ga pozna le še najstarejša generacija 
govorcev, pa tudi sodobno besedje, ki 
ga je na to področje prinesla sodobna 
tehnika in ki se ga oprijema mlajša ge-
neracija. Gradivo je zbrano s terenski-
mi raziskavami v treh raziskovalnih 
točkah (Rogašovci, Tišina, Črenšovci), 
pokrivajočih vsa tri prekmurska pod-
narečja: goričko, ravensko in dolinsko.

Ugotavlja se, da prekmurski izrazi 
za poljedelstvo in vse, kar je povezano 
s kmečkim življenjem, sicer še tvorijo 
bogat izvirnoslovanski substrat, ven-
dar pa stara slovanska terminologija 
pri srednji generaciji govorcev hitro 
tone v pozabo (tako so npr. narečna 
poimenovanja za dele voza že skoraj-
da izginila, saj je vprežno živino za-
menjal traktor), mlajša generacija pa je 
sploh ne pozna več. Stoletja ustaljeno 
kmetijsko orodje so zamenjali različ-
ni stroji in pripomočki, skupaj z njimi 
pa se prevzemajo tudi poimenovanja 
zanje (npr. freza, kombajn, traktor). 

Nekatera stara imena, kot so brana, 
kosa, plug, se uporabljajo tudi za nove 
naprave, sicer pogosto poimenovane 
s slovenskimi ustreznicami, v nare-
čje sprejetimi iz knjižnega jezika (npr. 
izrovalnik, kosilnica, obračalnik, se-
jalnik), dobro je še ohranjena stara ter-
minologija za kmečka opravila, čeprav 
se je način obdelovanja spremenil.

Izsledki analize zbranega besedja 
kažejo, da je bil stik z neindoevrop-
skim madžarskim jezikom za prek-
murščino manj usoden kot nemščina. 
Madžari so prevzemali slovanske be-
sede z različnih področij dejavnosti, 
tudi poljedelske. Iz slovanskih jezikov 
so npr. madž. cirok ‘sirek’, konkoly ‘ko-
kolj’, kukorica ‘koruza’, malna ‘mali-
na’, morcony, murok ‘mrkev’, rend ‘red, 
vrsta (sena)’, ugorka ‘kumara’.

Močnejše sledi v narečnem besedju 
je pustilo sobivanje z nemško jezikov-
no skupnostjo, prek nemščine so bili 
v panonsko leksiko največkrat sprejeti 
tudi romanizmi. Najstarejših german-
skih in romanskih izposojenk se sko-
rajda ne zavedamo več (npr. redkev; 
črešnja, deska, breskev), kot germa-
nizme čutimo zlasti mlajše prevzete 
besede, ki so jih v panonski prostor 
prinesli rokodelski pomočniki, vojaki 
in romarji s svojih potovanj po srednji 
Evropi kot označevalce za različna 
orodja in poklice, od Nemcev pa smo 
sprejeli še kulturne rastline, tudi tiste 
romanskega izvora, in poimenovanja 
zanje.

Četrto poglavje osvetljuje prekmur-
sko zemljepisno lastnoimenskost in 
prinaša narečna zemljepisna imena 
štiriindvajsetih prekmurskih naselij 
na Goričkem, Ravenskem in Dolin-
skem. Ta tematski sklop narečnega 
besedišča izraža družbene in gospo-
darske razmere v preteklosti, narečni 
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jezikovni razvoj ter vplive sosedskih 
jezikov. Prekmurski toponimi in mi-
krotoponimi so predstavljeni glede 
na njihov nastanek, tvorbo, oblike, 
glasovno podobo in razširjenost, do-
ločeno pa je tudi njihovo razmerje do 
občnih imen.

V sodobni družbi globalizacije so 
narečja vse bolj zastopana tudi v raz-
ličnih medijih, zato je zanimivo tudi 
zadnje, peto poglavje, ki osvetljuje 
rabo prekmurskega narečja v popu-
larni kulturi – glasbi in filmu, in si-
cer v avtorskih in prirejenih ljudskih 
pesmih Vlada Kreslina, uglasbeni iz-
virni prekmurski poeziji Ferija Lain-
ščka, avtorskih besedilih prekmurske 
glasbene skupine D’Kwasschen Reta-
shy ter v filmu Halgato in Traktor, 
ljubezen, in rock’n’roll. Ugotavlja se, 
da uglasbena besedila kažejo na vpliv 
izhodiščnega avtorjevega narečja, 
za filmsko slovenščino pa ugotavlja-
mo, da je bila do poznih 60-ih let v 
glavnem knjižna izreka, nato pa se je 
dejstvo, da je slovenščina zvrstno raz-
slojena in da je ta razslojenost ena od 
tistih resničnosti sodobnega življenja, 
ki naj bo potem v celotno filmsko fak-
turo tudi vpletena, pričelo odražati 
tudi v slovenskem filmu. Analiza pre-
voda zapisanega knjižnega besedila v 
prekmursko narečje v filmu Traktor, 
ljubezen, in rock’n’roll ter govorne 
realizacije dialoškega dela scenarija v 
filmu Halgato kaže, da se skuša be-
sedilo na glasoslovni, oblikoslovni in 
leksikalni ravni čim bolj približati na-
rečju, na skladenjski ravni pa je bliže 
skupnemu nadnarečnemu pogovor-
nemu jeziku. Igralci, rojeni Prekmur-
ci, v neposrednih dialogih govorijo 
narečno na vseh jezikovnih ravni-
nah, pri ostalih, prekmurskega na-
rečja naučenih, pa prihaja do manjših 

odstopanj od narečnega jezikovnega 
sistema zlasti na glasoslovni ravni.

Akad. prof. dr. Zinka Zorko v re-
cenziji monografije ugotavlja, da »av-
torica nadaljuje več let stare poskuse 
dialektologov, da bi s popisi narečne-
ga (tematskega) strokovnega besedja 
za področje posameznih govorov ali 
narečij omogočili primerjavo med 
posameznimi izrazijskimi sestavi v 
slovenskem narečnem prostoru. To 
bi omogočilo določitev arealov po-
sameznih leksemov in njihovega po-
menskega obsega ter pripomoglo k 
uresničitvi Riglerjeve zamisli o nareč-
nih (izrazijskih) slovarjih.«

Recenzentka red. prof. dr. Irena 
Stramljič Breznik pa meni, da je »pri-
čujoča monografija kakovosten in 
pomemben raziskovalni dosežek s 
področja slovenske dialektologije ter 
dragocen prispevek k ohranjanju bo-
gate slovenske (jezikovne) kulturne 
dediščine.«

Marko Jesenšek

Slavia CentraliS (SCN) 
– nova humanistična revija

Oddelek za slovanske jezike in knji-
ževnosti Filozofske fakultete Univerze 
v Mariboru je leta 2008 začel izdajati 
revijo Slavia Centralis (SCN), ki je na-
menjena objavi slavističnih izvirnih 
znanstvenih razprav, in sicer s podro-
čja jezikoslovja, literarne teorije ter 
literarne zgodovine, sprejema pa tudi 
primerjalne interdisciplinarne razi-
skave. Revija je po jezikovni plati zelo 
pestra, saj prispevke objavlja v vseh 
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slovanskih jezikih, ob tem pa tudi v 
madžarščini, nemščini in angleščini.

Glavni in odgovorni urednik revije 
je Marko Jesenšek, mednarodni ure-
dniški odbor pa sestavljajo ugledni 
profesorji petih evropskih in dveh 
ameriških univerz: Silvija Borovnik, 
Jožica Čeh, Mihaela Koletnik, Miran 
Štuhec – urednik za literarne vede 
(Univerza v Mariboru), Alenka Jen-
sterle Doležal (Univerzita Karlova v 
Praze), Ludvig Karničar (Karl-Fran-
zens-Univerzität Graz), István Lukács 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem), 
Božena Tokarz (Uniwersytet Śląski); 
Marc L. Greenberg – urednik za je-
zikoslovje (University of Kansas) in 
Mark Richard Lauersdorf (University 
of Kentucky).

V prvem letniku sta izšli dve šte-
vilki, v katerih je gostujoča urednica, 
Blanka Bošnjak, zbrala petnajst izvir-
nih znanstvenih prispevkov, ki so se 
tematsko navezovali na Trubarjevo 
leto (2008).

Prva številka, ki prinaša osem li-
terarnozgodovinskih prispevkov, se 
začenja z razpravo marka Štuheca s 
Filozofske fakultete Univerze v Lju-
bljani. Avtor predstavlja evropska re-
formacijska gibanja in ideje v dolgem 
16. stoletju, za katerega so med drugim 
značilni demografska ter gospodarska 
rast, oblikovanje zgodnje moderne 
države, intenzivno versko življenje, 
cerkvene reforme, prodiranje novega 
medija (tiska) in oblikovanje koloni-
alnih imperijev.

dejan kos s Filozofske fakulte-
te Univerze v Mariboru v prispevku 
Medkulturnost protestantske knji-
ževnosti ugotavlja, da je zgodovinski 
pomen protestantske književnosti v 
specifični rabi mehanizmov medkul-

turnosti, in sicer gre za spodbujanje 
funkcionalne širitve družbenega pro-
stora.

Vprašanje vere in dvoma pri sloven-
skih protestantih obravnava alenka 
jensterle doležal s Karlove univer-
ze v Pragi. Avtorica na podlagi dveh 
Trubarjevih del (Ena dolga Predguvor, 
1557, in Cerkovna ordninga, 1564) 
zaključuje, da je dojemanje vere pri 
Trubarju osnovni religiozni in moral-
ni pojav, ki povzroča dihotomijo med 
pravo vero/pravimi verniki ter nepra-
vo vero/ljudmi v zmoti.

aleksander bjelčević s Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani skuša 
v svojem prispevku Stereotipi o refor-
maciji: primer odpustkov razjasniti 
zmotno prepričanje, da so odpustki 
odpuščanje grehov in da je Cerkev gre-
he odpuščala za denar. Avtor poudar-
ja, da odpustki pomenijo odpuščanje 
oz. zmanjšanje časne kazni za grehe, 
kar pomeni, da gre za odpuščanje oz. 
zmanjšanje težke pokore po tem, ko so 
bili grehi že odpuščeni.

Podobnosti in razlike v življenju in 
delovanju sodobnikov Primoža Tru-
barja in Bartoloméja de Las Casasa 
išče barbara Pregelj s Fakultete za 
humanistiko Univerze v Novi Gorici. 
Vzporednice najde v pogostem poto-
vanju, konfliktnosti v družbi, obsež-
nem opusu polliterarnega žanra in 
podobnem stilu, temeljna razlika pa 
je njuna pripadnost različnima reli-
gioznima gibanjema 16. stoletja.

blanka bošnjak s Filozofske fakul-
tete Univerze v Mariboru v izbranih 
Trubarjevih predgovorih in pismih 
odkriva diskurzivne prvine. Poudarja, 
da je v Trubarjevem času opazna faza 
oblikovanja raznolikosti diskurzov, ki 
imajo določena skupna izhodišča. Av-
torica v izbranih besedilih prepoznava 
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praktični, teoretski in mimetični dis-
kurz.

Podoba ženske v Trubarjevih bese-
dilih je zanimala mileno mileva bla-
žić s Pedagoške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Ugotavlja, da se pojavljajo 
ženske treh generacij: mlade (dekle, 
deklice, device, hčere, mladenke in 
sirote), zrele (neveste, matere, žene, 
noseče žene, porodnice, doječe žene, 
gospodinje …) in starejše (baba, babi-
ca, starka, vdova), vse pa so pojmova-
ne v okviru zasebne sfere.

ivana latković in zvonko kovač 
z zagrebške filozofske fakultete se 
ukvarjata z razkrivanjem identitete 
tujca v Jančarjevem zgodovinskem 
romanu Galjot. Problematika je pred-
stavljena kot svojevrsten semantič-
no-idejni vozel romana in predstavlja 
izhodišče v njegovem interpretacij-
sko-analitičnem dejanju.

Številka se zaključuje s poročilom 
blanke bošnjak o znanstveni konfe-
renci Prodorne in preroške misli 16. 
stoletja: ob petstoletnici Trubarjevega 
rojstva, ki je junija 2008 potekala v or-
ganizaciji Slavističnega društva Mari-
bor in Oddelka za slovanske jezike in 
književnosti Filozofske fakultete Uni-
verze v Mariboru.

V drugi številki je objavljenih sedem 
jezikovnozgodovinskih prispevkov. 
marko jesenšek s Filozofske fakultete 
Univerze v Mariboru predstavlja pr-
vi slovenski sinhroni jezikovni kon-
cept oz. Trubarjev t. i. gmajn jezik, tj. 
preprost in razumljiv jezik kmetov, 
ki je bil osnova za osrednjeslovensko 
knjižno normo. Gre za živo govorico 
dolenjskih krajev, obogateno z jezi-
kovnimi prvinami gorenjščine in lju-
bljanskega govora.

S protipomenskostjo v Trubarjevem 
Katehizmu z dvejma izlagama (1575) 
se je ukvarjala irena orel s Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Prispe-
vek prinaša natančno in poglobljeno 
analizo slovnične (besedotvorne in 
skladenjske) ter besedne in besedilne 
rabe protipomenskosti, ki je pokazala, 
da je bil Trubar učinkovit retorik in 
prefinjen stilist.

Raba feminativov, njihove osnovne 
pomenske skupine in besedotvorni 
načini so osvetljeni v prispevku Ženski 
pari moških poimenovanj v slovenskem 
knjižnem jeziku 16. stoletja. Avtorica 
majda merše z Inštituta za slovenski 
jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, 
opozarja tudi na izključno moška oz. 
ženska poimenovanja, npr. divjak, 
apostol, hudič; drozg – ama, dojka, 
otročnica; bolha.

V razpravi andreje legan ravni-
kar z Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša, ZRC SAZU, je obravnavana 
problematika tvorjenja pridevnikov 
na -ski, -ški ter -čki, -cki v Trubarjevih 
in Dalmatinovih prevodih biblijskih 
besedil, konkurenčna razmerja med 
tvorjenkami, njihova stilna vrednost 
in razlike glede na avtorstvo prevajal-
ca besedil.

irena stramljič breznik s Filozof-
ske fakultete Univerze v Mariboru se 
osredotoča na besedotvorje predme-
tnopomenskih besed v prvi slovenski 
slovnici (Zimske urice proste). Ugotav-
lja, da je njen avtor Adam Bohorič ob 
latinski jezikovnosistemski predlogi 
uspešno kategoriziral slovenske be-
sedotvorne prvine, opazne v govorje-
nem oz. pisanem jeziku.

matej hriberšek s Filozofske fakul-
tete Univerze v Ljubljani v prispev-
ku Slovaropisje klasičnih jezikov na 
Slovenskem v 16. stoletju predstavlja 
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slovenske slovaropisne zametke in 
opozarja, da lahko kot začetnika slo-
venske klasične leksikografije šteje-
mo šele Hieronima Megiserja, enega 
najpomembnejših nemških ustvar-
jalcev, ki je s svojim štirijezičnim 
slovarjem posegel tudi v slovenski 
prostor.

marianna leonidovna beršadskaja 
z univerze v Saint Petersburgu osve-
tljuje Primoža Trubarja in njegovo 
delovanje v luči ruskih študij. Ugo-
tavlja, da sega prvi zapis o Trubarju 
v leto 1825; o njem so pisali številni 
slavisti, npr. P. I. Keppen, V. Klun, A. 
Devernois, A. A. Sokolov, A. N. Pypin, 

v sodobnem času pa zlasti A. S. Gerd 
(2003, 2005).

Tik pred izidom sta tudi letošnji 
dve številki, ki vsebujeta jezikoslov-
ne in literarnozgodovinske razprave 
na temo večjezičnosti, ob tem pa tudi 
knjižne recenzije in poročila (na pri-
mer o aktualnih evropskih študijskih 
programih). Skoraj podvojeno število 
prispevkov v osmih različnih jezikih 
in posledično podvojen obseg kažeta 
na veliko zanimanje uveljavljenih do-
mačih in tujih avtorjev ter na dober 
odziv strokovne javnosti na prvi dve 
številki.

Natalija Ulčnik
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NAvODILA AvTORJEM PRISPEvkOv ZA ČZN

 1. Časopis za zgodovino in narodopisje je interdisciplinarna znanstvena revija za humani-
stiko 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 knjiž-
nica 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 uporab ljamo 
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 uporab ljajo 
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: ime in priimek avtorja, naslov (in podnaslov) dela 
(v ležečem tisku). Kraj in leto izida, str.

  Literatura – članek – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov članka. Naslov periodike 
ali zbornika (v ležečem tisku), za periodiko pa še letnik, letnico, številko oz. datum 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 lekto-
rirani in strokovno recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.
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