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France Filipič 
(1919–2009)
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Ko se poslavljamo od svojcev, prijateljev ali znancev, nam je vedno tež-
ko. Ravno tako težko nam je, če odide nekdo, ki nam je bil blizu, naš 
prijatelj, vzornik in na nek način tudi učitelj hkrati, če se poslavljamo od 
človeka, ki je zapustil neizbrisen pečat ne samo v naših srcih in našem spo-
minu, ampak tudi v duhovni podobi naroda. Takšen je bil France Filipič, 
ki je svoj izjemen življenjski krog sklenil v prvih dneh pomladi, ki pomeni 
nov začetek nikoli zaključene zgodbe o rojstvu, življenju in smrti. Poslovil 
se je na pragu svoje devetdesetletnice, ki bi jo praznoval 21. julija letos.

Spoznala sva se daljnega leta 1970, kmalu potem ko sem se kot novo-
pečeni zgodovinar zaposlil v Muzeju narodne osvoboditve. Že prej sem 
vedel zanj, saj v času študija zgodovine nisem mogel mimo njegovega Po-
horskega bataljona. V začetku sem ga dojemal s posebnim spoštovanjem 
in hvaležnostjo kot človeka, ki je bil sredi petdesetih let med pobudniki in 
ustanovitelji muzeja in eden prvih, ki so začeli zgodovino slovenskega na-
rodnoosvobodilnega boja proučevati na osnovi avtentičnih zgodovinskih 
virov, v Mariboru pa je bil tudi zelo spoštovana oseba kot literat in urednik.

Ker je France kot raziskovalec novejše zgodovine pogosto zahajal v 
muzej, sva se kmalu bolje spoznala in tesneje povezala, najprej samo kot 
sodelavca, kmalu pa tudi kot iskrena prijatelja. V skoraj štirih desetletjih 
najinega druženja sva izpeljala vrsto zgodovinopisnih projektov, muzejskih 
razstav, simpozijev in predavanj. Delo s Francetom je bilo vedno prijetno in 
nabito z neko čisto posebno ustvarjalno energijo, ki je Franceta krasila na 
vseh področjih njegovega delovanja. Pri svojem delu je bil izredno temeljit, 
še posebej pri proučevanju arhivskega gradiva. Bil je tudi eden redkih, ki 
so svoja nova odkritja in spoznanja z veseljem prenašali na nas mlajše. Ker 
sem z njegovo pomočjo in v pogovorih z njim prihajal do mnogih novih 
spoznanj, ga imam tudi za enega svojih učiteljev na strokovnem področju.

Kot nepozabna šola življenja in enkratne učne ure zgodovine mi bo-
do ostali klepeti ob muzejski kavi, na katerih so se v sedemdesetih letih 
dobivali France Filipič, Rudi Zupan, ing. arh., (več kot štiri desetletja je 
oblikoval vse muzejske razstave!) in Stane Terčak (nekdanji ravnatelj celj-
skega muzeja) z dr. Milanom Ževartom in drugimi strokovnimi delavci 
muzeja. Razpravljalo se je o vseh aktualnih družbenih dogajanjih, največ 
pa o zgodovinopisju, in moram priznati, da sem šele na teh srečanjih dojel 
bistvo tistega, kar je potrebno za uspešno delo muzealca in zgodovinarja.

Filipičev skoraj tričetrtstoletni ustvarjalni opus, ki se je pričel že dav-
nega leta 1934 v mariborski Nedelji, sega na vrsto področij duhovnega 
ustvarjanja in je tako obsežen, da bi mu težko našli enakega med sloven-
skimi ustvarjalci. Njegova volja in življenjska energija sta bili neusahljiv vir 
navdiha za njegovo plodno literarno, publicistično, uredniško, muzejsko, 
zgodovinopisno in kulturnoorganizacijsko delo. Če k temu dodamo še ta-
lent, ki ga je z geni prinesel na svet, njegovo sposobnost prilagajanja ter 
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trmo in vztrajnost, ki sta sol vsakega znanstvenega in umetniškega dela, 
pridemo do preko 2.500 bibliografskih enot različnih prispevkov, ki ga 
uvrščajo v sam vrh slovenskega zgodovinopisja, publicistike in literarnega 
ustvarjanja.

Eno temeljnih Filipičevih življenjskih vodil je bila skrb za slovensko be-
sedo, zato je ves čas ob svojem znanstvenem in organizacijskem delovanju 
tudi pesnikoval in pisal prozo. Veliko življenjskih načrtov mu je prekrižala 
druga svetovna vojna, med katero je bil dvakrat zaprt in je preživel nacistič-
na koncentracijska taborišča Dachau, Mauthausen, St. Valentin in Ebensee. 
Po vojni se je najprej zapisal novinarstvu, bil nekaj časa urednik Dialogov, 
med pobudniki štatenberškega srečanja pisateljev, ustanovitelj festivala 
Kurirček, ustanovitelj in prvi predsednik pododbora Društva slovenskih 
pisateljev, organizator mnogih srečanj pisateljev (v letih 1969 in 1983 je 
bil pobudnik in organizator srečanj pisateljev iz alpskih dežel – Slovenije, 
Avstrije, Italije, Švice, Nemčije in Francije) in zgodovinarjev, organizator 
velikih zgodovinskih razstav (najpomembnejši – 1955 prva velika razstava 
o NOB in 1976 študijska razstava o veliki tekstilni stavki v Mariboru leta 
1936), bil je prvi muzejski kustos za obdobje osvobodilnega boja, kar je leta 
1958 v veliki meri pripomoglo k ustanovitvi Muzeja narodne osvoboditve 
Maribor. Po letu 1956 je bil svobodni pisatelj in raziskovalec zgodovinar. 
Ljubezen do besedne umetnosti in zgodovinopisja je vneto gojil in jima 
ostal zvest do smrti.

Filipičevo raziskovanje novejše slovenske zgodovine sega od leta 1945, 
ko je v Slovenskem poročevalcu objavil prispevek o prvem transportu slo-
venskih izgnancev iz Maribora junija 1941 do njegove zadnje velike mono-
grafije o Slovencih v Mauthausnu, ki je izšla leta 1998. Pa tudi v zadnjem 
desetletju je bil, kljub občasnim težavam z zdravjem, še vedno poln de-
lovnih načrtov. Med drugim je pripravljal obsežno študijo o Dušanu Ker-
maunerju. V skoraj 65 letih služenja boginji Clio se je loteval različnih tem, 
največ časa pa je namenil proučevanju naprednega delavskega gibanja med 
dvema vojnama in narodnoosvobodilnemu boju (s posebnim poudarkom 
na severovzhodni Sloveniji). Skoraj ni Slovenca, ki ne bi poznal njegove 
monografije o Pohorskem bataljonu (leta 1963 je zanjo prejel Kajuhovo, le-
ta 1968 pa nagrado vstaje slovenskega naroda), ki je izšla leta 1952 (doživela 
je pet ponatisov) in je bila prvi monografski oris kake partizanske enote 
na Slovenskem. Med njegovimi 16 zgodovinskimi knjigami omenimo še 
Prve pohorske partizane, Poglavja iz revolucionarnega boja jugoslovanskih 
komunistov 1919–1939 (leta 1983 nagrajena z nagrado Kidričevega skla-
da), zbirko razprav Ob razpotjih zgodovine in najobsežnejše njegovo delo 
Slovenci v Mauthausnu. Poleg tega je Filipič v strokovnih revijah, dnev-
nem časopisju, zbornikih in drugje objavil več sto znanstvenih razprav in 
člankov, enciklopedičnih gesel (samo teh je bilo prek 130), ocen in poročil.
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Med več kot 2.500 bibliografskimi enotami je bilo kar 50 njegovih 
samostojnih publikacij. Poleg 16 zgodovinskih monografij je izšlo še 8 
pesniških zbirk, 3 obsežna prozna dela, 9 leposlovnih mladinskih del, 8 
dramskih tekstov in 5 zbornikov. Devet del je bilo prevedenih v tuje jezike 
(v srbohrvaščino, makedonščino, nemščino, angleščino in francoščino). 
Od pesniških del je dosegel največji uspeh z zbirko Nebo za žejne oči, z an-
tologijskim izborom svoje poezije v srbohrvaščini in z nemškim prevodom 
pesniške zbirke Das ewige Spiel (Večna igra). Na njegovo literarno zorenje 
sta imela največji vpliv literarni zgodovinar dr. Franc Sušnik in pesnik Jan-
ko Glazer, kot zgodovinar samouk pa je imel odlične mentorje v dr. Tonetu 
Ferencu, dr. Mirku Stiplovšku in dr. Milanu Ževartu. Nekaj njegovih znan-
stvenih in literarnih del je bilo deležnih tudi visokih družbenih priznanj in 
nagrad. V pretežnem delu Filipičevega leposlovnega, zgodovinopisnega in 
publicističnega delovanja se odraža vsakdanjik mesta Maribora s svojimi 
posebnostmi in s svojim zgodovinsko pogojenim spreminjanjem.

Objektivno meriti razsežnosti Filipičeve ustvarjalne potence na vseh 
področjih njegovega delovanja je nemogoče, gotovo pa drži, da smo z nje-
govim odhodom izgubili uspešnega in cenjenega literata, pronicljivega pu-
blicista in urednika ter natančnega, doslednega, predvsem pa neutrudnega 
zgodovinarja, ki je s svojim delom močno obogatil zakladnico slovenskega 
družboslovja, humanistike in literature. V spominu tistih, ki smo ga po-
znali in z njim sodelovali, pa bo ostal tudi kot dober prijatelj in velik človek.

Marjan Žnidarič
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Dr. Fran (Franjo) Rosina – trden 
Slovenec in pošten rodoljub, pokončni 
sokol in Maistrova desna roka

M a r j a n  To š *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 929Rosina F.

Marjan Toš: Dr. Fran (Franjo) Rosina – trden Slovenec in pošten rodoljub, pokonč-
ni sokol in Maistrova desna roka. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 
80=45(2009), 2–3, str. 9–32
Dr. Fran Rosina, odvetnik in politik, je bil rojen 29. septembra 1863 v Leskovici blizu 
Šmartnega pri Litiji, umrl pa je 15. oktobra 1924 na Dunaju. Pravo je leta 1888 doštu-
diral na Dunaju, doktoriral pa leta 1891 v Gradcu. Služboval je pri odvetnikih v Novem 
mestu in v Celju, lastni odvetniški pisarni pa je imel v Ljutomeru od 1895 in v Mariboru 
od 1901 pa do smrti. Bil je med ustanovitelji Sokola v Novem mestu, v Ljutomeru in v 
Mariboru ter njegov starosta v Novem mestu in v Mariboru. V mestu ob Dravi je bil 
tudi predsednik Čitalnice in v letih 1905–1924 načelnik Posojilnice. Že leta 1896 je bil 
v Ljutomeru izvoljen za poslanca v štajerski deželni zbor. V prevratnih letih 1918–1919 
je dr. Rosina kot podpredsednik Narodnega sveta za Štajersko skupaj s predsednikom 
Karlom Verstovškom z odločnostjo veliko pripomogel k uspehu generala Maistra. Za 
potrebe Maistrove vojske je zagotovil 2 milijona kron in tudi sicer vsestransko podpiral 
akcijo za slovensko Štajersko in Maribor. Zato so ga mnogi poimenovali »Maistrova 
desna roka«.
Ključne besede: Rosina, slovenstvo, rodoljubje, sokolstvo, Maribor, Ljutomer, Celje, 
Čitalnica, Posojilnica, Narodni svet, Maister, borci za severno mejo

 * Dr. Marjan Toš, profesor geografije in zgodovine, vodja Sinagoge Maribor, Židovska 
ulica 4, 2000 Maribor, sinagoga@pmuzej-mb.si

r a z p r a v e  –  s t u d i e s
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1.01 Original Scientific Article 
UDC 929Rosina F.

Marjan Toš: Fran (Franjo) Rosina, Ph.D. – A Firm Slovene and an Honest Patriot, an Up-
right Sokol and Maister’s Right Hand. Review for History and Ethno graphy, Maribor 
80=45(2009), 2–3, pp. 9–32 
Fran Rosina, Ph.D., a lawyer and politician was born on 29th September 1863 in Lesko-
vica near Šmartno by Litija and he died on 15th October 1924 in Vienna. He finished 
law school in Vienna in 1888 and got his Ph.D. in 1891 in Graz. He worked as a layer 
in Novo mesto and Celje. He also had his own law office in Ljutomer until 1895 and 
afterwards from 1901 until his death in Maribor. Fran Rosina was among the founders 
of Sokol (Falcon) in Novo mesto, Ljutomer in Maribor and its doyen in Novo mesto 
and Maribor. In the city on Drava (Maribor) he was also the president of Čitalnica 
(Reading Room) between 1905 and 1924 and director of Posojilnica (Loan Society). 
Already in 1896 he was in Ljutomer elected a member of parliament in the Styria coun-
try parliament. In the revolution years 1918 – 1919, Fran Rosina as the vice president of 
the National Board for Styria together with its president Karl Verstovšek, contributed 
a great deal to the success of General Maister. For the needs of Maister’s army he as-
sured 2 million crowns and supported the action for Slovene Styria and Maribor in all 
possible ways. Therefore he was called “Maister’s right hand”.
Key words: Rosina, Slovene, patriotism, Sokoli (Falcons), Maribor, Ljutomer, Celje, 
Čitalnica (Reading Room), Posojilnica (Loan Society), Narodni svet (National Board), 
Maister, Fighters for the Northern border

Odločno, vztrajno le naprej. 
Za dom, za rod zdaj gre! 

(F. Rosina, 1914)

Dr. Fran Rosina1 se je rodil v trdni kmečki družini 29. septembra 1863 v 
Leskovici v bližini Šmartnega pri Litiji. Vas leži v hribih nad Litijo, nedaleč 
od Valvazorjevega Bogenšperka. Doma so se ukvarjali s poljedelstvom in 
živinorejo, eden od sorodnikov pa tudi s prodajo živine na Hrvaško. Na 
domačiji v Leskovici so imeli konje za pripreganje vozov, ki so tovorili iz 
doline Temenice preko prelaza Vrata na kranjsko stran in obratno.2 Ljud-
sko šolo je dokončal v Litiji in bil kot gimnazijec sprejet v Alojzijevišče. Bil 
je prav dober dijak, to je razvidno tudi iz njegovega maturitetnega spriče-
vala iz leta 1882. Po maturi se je odločil za študij prava na Dunaju, kjer 
je študiral v letih 1884–1888.3 Tri leta kasneje, leta 1891, je bil v Gradcu 
promoviran za doktorja prava. V komisiji so bili rektor graškega vseuči-
 1 V mnogih virih in spominskih zapisih je naveden kot Franjo Rosina. To ime uporabljajo 

tudi njegovi sorodniki.
 2 Dr. Alenka Šelih in dr. Andrej Rosina, Spominski utrinki na deda dr. Franja Rosina, ro-

kopis. Hrani avtor prispevka v svojem zasebnem arhivu.
 3 Prav tam. Pisca navajata, da po družinskem izročilu zaradi te odločitve ni izpolnil priča-

kovanj domačih, da bo študiral teologijo. Njegova odločitev za študij prava doma ni bila 
dobro sprejeta.
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lišča dr. Johann Eppinger, dekan dr. Ferdinand Bischoff in promotor dr. 
Emil Strohal. Med študijem se je deloma preživljal tudi kot domači učitelj v 
meščanskih družinah in bil leta 1887 na Dunaju tudi predsednik Akadem-
skega društva Slovenija. Na Dunaju je Rosina prijateljeval s številnimi ugle-
dnimi slovenskimi izobraženci, kot so bili R. Pukl, M. Murko, D. Majaron, 
M. Cigale, J. Stritar, F. Šuklje, K. Triller in drugi.4 Druženje s slovenskimi 
izobraženci je le še pripomoglo h krepitvi njegove odločne rodoljubne drže 
in zavzemanja za slovenstvo. V času študija se je nadvse aktivno zanimal za 
politično in javno življenje, to pa se je kazalo tudi skozi vodenje Akadem-
skega društva Slovenija. Kot odvetniški koncipient se je leta 1888 zaposlil 
v odvetniški pisarni odličnega odvetnika dr. Karola Slanca v Novem me-
stu, od koder je odšel v Celje, kjer je bil kot koncipient v pisarni voditelja 
celjskih Slovencev dr. Josipa Sernca. Po enem letu službovanja je odšel na 
Dunaj, kjer je opravil enoletno sodno prakso in hkrati odvetniški izpit.5 
Kot koncipient je razvil živahno delovanje in se začel aktivno udeleževati 
javnega življenja. V Novem mestu je bil med ustanovitelji Dolenjskega So-
kola, zato ne preseneča, da je ostal sokolski ideji zvest vse do smrti. Postal 
je pomemben narodnopolitični delavec, velik rodoljub in sokolski voditelj 
tudi v Celju, kjer je nanj močno vplival tamkajšnji vplivni slovenski vodi-
telj dr. Josip Sernec. Ta je bil pravi narodni voditelj, ki je okoli sebe zbiral 
sposobne sodelavce. Med njimi se je znašel tudi dr. Franjo Rosina. Ta je bil 
slovenstvu izredno naklonjen že v dijaških letih, ko je pisal v slovenske ča-
sopise, med drugim tudi v Slovenski narod. V Celju je dr. Rosina pomemb-
no sooblikoval in zaznamoval slovensko narodnopolitično delovanje. Bil je 
mladostno zagnan in organizacijsko sposoben in nanj se je močno naslonil 
tudi dr. Ivan Dečko s svojimi krogom sodelavcev in vrstnikov. Ko je začel 
izhajati prvi celjski slovenski list Domovina, je njegov sodelavec postal tudi 
dr. Rosina, ki je bil očitno vešč pisanja in dopisovanja v časopise. V svojih 
člankih je bil kritičen in neprizanesljiv na rovaš krivičnih razmer za celj-
ske Slovence. Pod članke se je podpisoval tudi s psevdonimom »Puščavnik 
na Starem gradu«. Njegovi ostri in kritični članki so bili naperjeni zoper 
nemške mogočnike in vplivneže v Celju, ki so kmalu spoznali pravo ime 
pisca člankov v časopisu. Dr. Rosina je bil v kratkem celjskem obdobju 
tudi v stikih s slovenskimi dijaki na celjski gimnaziji. Celjsko dijaštvo je 
postajalo narodno vse bolj zavedno in samozavestno. Mnogim dijakom je 
zaradi pokončne slovenske drže grozilo preganjanje šolskega vodstva in 

 4 Dr. R. Pipuš, Nekaj spominov na dr. Franja Rosina, Tabor, št. 241, z dne 21. oktobra 1924. 
Pisec navaja, »da se je moral F. Rosina za časa svojih študij sam preživljati kot stenotipist 
po raznih pisarnah, a je s svojo izredno nadarjenostjo vkljub temu brez zamude pravo-
časno dovršil pravoslovne študije«.

 5 Odvetniška pisarna, Glasilo odvetniškega in notarskega uradništva, štev. 5–8, Maribor 
november 1924, str. 3. Avtor obširnega zapisa je pisarniški ravnatelj Dragotin Gilčvert.
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oblasti in takrat se je zanje zavzel mladi pravnik dr. Rosina, ki je ugnal tudi 
nemško nastrojenega gimnazijskega ravnatelja Petra Končnika.6 V Celju 
se je spoprijateljil tudi z dvema slovenskima podjetnikoma, Dragotinom 
Hribarjem in Petrom Majdičem. Ta prijateljstva so postala družinska in so 
se ohranila do danes.7

Leta 1895 se je dr. Rosina nastanil kot mlad odvetnik v Ljutomeru. Tu-
di tam je postal aktiven sodelavec slovenskega narodnega gibanja in se je 
zavzemal za enakopravnost slovenskega jezika. Bil je zelo razgledan in je 
kmalu postal trn v peti ljutomerskih Nemcev. Zaradi odločne slovenske 
drže in javnega ugleda so ga v Ljutomeru kmalu izvolili v odbor tamkaj-
šnje Posojilnice, leta 1896 pa je bil izvoljen tudi v štajerski deželni zbor, v 
katerem je deloval šest let. V deželnem zboru v Gradcu je sodeloval zlasti 
pri gospodarskih in političnih temah, zagovarjal je obnovo vinogradov, ki 
jih je prizadela trtna uš. To je bil čas »njegovega najbolj intenzivnega poli-
tičnega in narodnega dela«.8 V deželnem zboru je dr. Rosina med drugim 
preprečil nemški načrt, da bi občino Vuzenica razdelili na trg in podeželje. 
Dokler so to občino imeli v rokah Nemci, so zagovarjali enotno občino. 
Ko pa so s pomočjo slovenske okolice dobili občinsko vodstvo Slovenci, 
so vuzeniški Nemci zahtevali njeno delitev. S tem je zavrl ponemčevanje 
Vuzenice in njene okolice.9 Dr. Rosina si je povsod pridobil velik ugled, 
kar je mogoče razbrati tudi iz obsežne korespondence z uglednimi slo-
venskimi javnimi, kulturnimi in političnimi delavci. Med službovanjem 
in delovanjem v Ljutomeru se je zavzemal za obnavljanje uničenih slo-
venskih vinogradov, v slovenski delegaciji v deželnem zboru v Gradcu pa 
je odločno zastopal radikalno slovensko stališče »proč od Gradca« ter kot 
odličen ljudski govornik na številnih shodih narodno prebujal množice.10 

 6 Prav tam. Kmalu se je pokazalo, da postaja dr. Rosina priznan jurist in dober govornik. 
Nastopal je na številnih shodih po Štajerskem in Koroškem. Zaradi osebnega značaja, 
bistroumnosti in jedrnatega govora je naglo pridobival ugled in veliko priljubljenost med 
Slovenci.

 7 Dr. Alenka Šelih in dr. Andrej Rosina, Spominski utrinki na deda dr. Franja Rosina, ro-
kopis.

 8 Tabor, Maribor, 17. oktober 1924, štev. 238, str. 1. Zapis je v bistvu krajši nekrolog ob smrti 
dr. Rosine, v katerem je nepodpisani avtor izpostavil glavne mejnike njegovega bogatega 
javnega, političnega in narodnega delovanja in opozoril, »da je sodeloval tudi v mnogih 
drugih človekoljubnih in kulturnih društvih«. Posebej je bila izpostavljena vloga dr. Ro-
sine v prevratnih letih 1918–1919, ko »je proglasil z mag. balkona slovenski Maribor in 
on je klical v Narodni dom prvi sestanek slovenskih mož v svrho ustanovitve Narodnega 
sveta«. Nepodpisani avtor pa je ob tem napačno navedel funkcijo predsednika, to namreč 
dr. Rosina ni bil, saj je Narodni svet vodil predsednik dr. Verstovšek.

 9 Lojze Penič, Dr. Franjo Rosina, rokopis referata na Maistrovih spominskih svečanostih v 
Lenartu 1996 in na srečanju Spominjanja 19. 11. 2008 v Mariboru. Zanimivo je, da je dr. 
Rosina na naslednjih volitvah leta 1902 odklonil ponovno kandidaturo za deželni zbor.

 10 Enciklopedija Slovenije, 133–134. Enciklopedija napačno navaja datum smrti dr. Rosine, 
in sicer piše, da je umrl 16. oktobra 1924 na Dunaju. Dr. Rosina je namreč umrl 15. okto-
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Zavzemal se je za uradovanje v slovenskem jeziku in sodeloval tudi z ne-
katerimi slovenskimi učitelji. O tem si je dopisoval z Josipom Rajšpom iz 
Učiteljskega društva za ormoški okraj.11

Dr. Franjo Rosina se je poročil s Karolino (Linčko) Robič, najstarejšo 
hčerko znanega slovenskega javnega delavca, šolnika, državnega ter dežel-
nega poslanca prof. Franca Robiča iz Limbuša. Skupni dom sta si ustvarila 
v Ljutomeru, kjer je dr. Rosina leta 1895 odprl samostojno odvetniško pi-
sarno. Poročila sta se leta 1896.12 V Ljutomeru sta se jima rodila starejša 
otroka, in sicer hčerka Milovana (1898) in 
sin Igor (1900). Mlajša otroka, hčerka Tanja 
(1902) in sin Fedor (1904) pa sta se rodila 
v Mariboru, kamor se je družina preselila 
leta 1901. V Mariboru je postal dr. Rosina 
predsednik Čitalnice, še bolj pa se je vpisal 
v mariborsko narodno, javno in politično 
življenje kot načelnik Posojilnice v letih 
1905–1924. Krepko je podpiral slovensko 
zadružništvo in med drugim postal pred-
sednik nove Zadružne zveze v Celju. Leta 
1907 je aktivno sodeloval pri ustanovitvi 
mariborskega Sokola in bil dolga leta nje-
gov starosta. Sokolski duh in sokolska ideja 
sta bila v njegovem srcu še iz mladih let, ko 
se je med kratkim službovanjem v Novem mestu pridružil ustanoviteljem 
Dolenjskega Sokola in postal njegov prvi starosta. V Mariboru je seveda 
deloval tudi kot ugleden in priznan odvetnik. S pomočjo posojila je kupil 
hišo na zdajšnji Partizanski cesti 16. V zgradbi je v pritličju uredil pisarni-
ške prostore, v prvem nadstropju pa stanovanje. V Mariboru je sodeloval 
skoraj v vseh narodnih in gospodarskih društvih. Kot velik prijatelj in 
dobrotnik mladine je po prevratu leta 1918 ustanovil za slovenske dijake 
Dijaški dom in bil njegov načelnik vse do smrti. Zelo odločno je podpiral 
mariborsko Dijaško kuhinjo in ji vsako leto daroval večjo vsoto denarja 
od lastnega premoženja. Poleg tega je tej ustanovi pomagal še z denarjem 
Posojilnice, ki ji je uspešno predsedoval. V tem se kažejo tudi njegov soci-

bra 1924, kar je razvidno iz osmrtnice, datirane z dne 15. oktobra 1924. Kot žalujoči so 
podpisani soproga Marija Rosina, otroci Vana, Igor in Tanja Rosina ter ostali sorodniki. 
Ta napaka se pojavlja v še nekaterih zapisih o dr. Rosini.

 11 Pismo učiteljskega društva z dne 15. 8. 1899, Pokrajinski arhiv Maribor, fond dr. Fran 
Rosina, 1927122/1.

 12 Dr. Alenka Šelih in dr. Andrej Rosina, Spominski utrinki na deda dr. Franja Rosina, ro-
kopis.

Dr. Franjo Rosina v času 
službovanja v Ljutomeru
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alni čut, solidarnost in odprtost do pomoči potrebnim, med katerimi je še 
zlasti velikodušno podpiral mlade dijake.

V Mariboru je dr. Rosina nadaljeval z narodnopolitičnim delovanjem in 
se zavzemal za uveljavljanje slovenstva na vseh področjih. Postal je odločen 
borec za enakopravnost slovenskega jezika v šoli in uradih in postajal ste-
ber slovenskega narodnega življenja v mestu ob Dravi. Zato ne presenečajo 
ocene njegovih sodobnikov, »da med mariborskimi Slovenci takrat ni bilo 
moža, ki bi znal s krepko roko vzeti v roke vajeti političnega vodstva. Tu je 
dr. Rosina prišel ravno ob pravem času. Kmalu je bil splošno priznan kot 
politični vodja mariborskih Slovencev. Od takrat naprej pa do prevrata se 
vsaj v napredni slovenski stranki v Mariboru ni storil noben pomembnejši 
korak, da bi poprej ne dal dr. Rosina svojega privoljenja«.13 Kot bistroumen 
mož je spoznal, da brez trdne ekonomske podlage ne bo mogoče uresničiti 
zastavljenih ciljev, zato se je zavzemal za slovenski denarni zavod. Po smrti 
dr. Jerneja Glančnika je prišel v odbor Posojilnice in spremenil prakso, ki 
ni dovoljevala sodelovati mlajšim narodnjakom v odboru Posojilnice. Znal 
je lobirati in pridobiti naklonjenost večine, ki ga je tudi izbrala za načelnika 
mariborske Posojilnice. »Z veliko ljubeznijo se je oklenil tega zavoda in ga 
spretno vodil do svoje smrti. Nobenemu drugemu društvu in zavodu ni 
posvetil toliko skrbi kakor ravno Posojilnici v Mariboru«.14 Intenzivno si je 
dopisoval z mnogimi sodelavci in prijatelji na Štajerskem. Med bogato ko-
respondenco naj omenimo zanimiva pisma, ki so mu jih pošiljali dr. Fran 
Tominšek, Jakob Zemljič, dr. Karol Slanc, dr. Pavel Turner,15 dr. Franc Jur-
tela, Anton Porekar, dr. Ivan Omulec, dr. Anton Korošec, Josip Mursa, dr. 
Karol Grosman, Vekoslav Spindler, dr. Ivan Dečko in drugi. Poleg tega je 
bil v rednih stikih s svojimi stanovskimi sodelavci in funkcionarji društva 
Pravnik v Ljubljani. Od leta 1904 je bil član Zveze slovenskih odvetnikov 

 13 Dr. R. Pipuš, Nekaj spominov na dr. Franja Rosina, Tabor, Maribor 21. oktober 1924, štev. 
241.

 14 Prav tam. Pisec pripominja, da je dr. Rosina kmalu spoznal, da je treba biti od svojih 
političnih nasprotnikov povsem neodvisen. Zato je kupil lastno hišo in si v njej uredil 
službene in bivanjske prostore.

 15 Dr. Pavel Turner (1842–1924), mecen, publicist in vzgojitelj. Diplomiral je leta 1869 iz kla-
sične filologije na Dunaju in bil leta 1873 promoviran za doktorja prava v Strassburgu kot 
prvi doktor te univerze. Bil je domači učitelj v Budimpešti, na Dunaju in v Angliji. Veljal 
je za enega najbolj razgledanih Slovencev. Leta 1903 se je naselil v Mariboru, kjer so se pri 
njem sestajali domači in tuji intelektualci. Bil je mecen študentov in mladih umetnikov. V 
mladih letih je pisal poezijo, potopise in razprave o gospodarstvu in v slovensko časopisje 
uvedel feljton. Po političnem prepričanju je bil liberalni demokrat po zahodnoevropskem 
vzgledu. V socialističnem gibanju je videl utopijo, posebno pozornost je posvečal vzgoji 
in prosveti in je prvi na Slovenskem zagovarjal spolni pouk v šolah (prim. Enciklopedija 
Slovenije, XIII., Ljubljana 1999, 409).
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v Ljubljani, in to celo »eden najodločnejših in najdelavnejših članov«.16 
Stanovski prijatelji so mu priznavali znanje in »narodno požrtvovalnost«, 
zato so bili presenečeni, ko je aprila 1914 iz te zveze izstopil. Prosili so ga, 
naj izstop prekliče, »saj bi bila za zvezo slovenskih odvetnikov v Ljubljani 
naravnost nenadomestna izguba, če bi tebe več ne štela med svoje člane«.17 
Dr. Rosina je imel dobre zveze z dr. Josipom Leskovarjem18 pri Slovenskem 
gospodarju in Straži, kontaktiral je s političnim društvom Naprej v Celju 
in z vso vnemo opravljal naloge v mariborski Čitalnici ter društvu Sokol. 
Leta 1904 je pomagal tudi pri ustanavljanju Sokola v Ljutomeru. Zelo vnet 
je bil v prizadevanjih za slovensko uradovanje in zahteval, »da se slovenske 
vloge rešujejo v slovenskem jeziku, pri obravnavah pa se mora slovensko 
govoriti«.19 Izdelal je Spomenico o vseh krivicah, ki se godijo v pravo-
sodnem uradovanju, in predlagal, da se oblikujejo zahteve glede izvedbe 
»ravnopravnosti v pravosodnem uradovanju za vse slovenske pokrajine 
obče in za posamezne pokrajine, kjer prebivajo Slovenci. To poročilo naj 
se tiska kot brošura ter se izroči vsem slovenskim državnim poslancem s 
prošnjo, da jo vzamejo v poštev pri svojem zastopanju v državnem zboru 
ter da se prosi jugoslovanske poslance, da dosledno odklanjajo pravoso-
dni red, dokler se nam ne zagotovi in izvrši vzpostavitev naših zahtev«.20 
V posebni Spomenici odvetnikov, odvetniških kandidatov in notarjev iz 
slovenskih delov koroških pokrajin in iz okrožja mariborskega ter celjskega 
okrožnega sodišča na Štajerskem, se je zahtevala enakopravnost jezika pri 
sodnijskih uradih. Zahtevali so, da se sprejemajo kot pripravniki v službo 
le tisti pravniki, »ki so že pri vstopu v prakso dokazali temeljito znanje 

 16 Pismo Zveze slovenskih odvetnikov z dne 30. 4. 1914, Pokrajinski arhiv Maribor, fond dr. 
Fran Rosina, 1927122/3.

 17 Prav tam. 16. aprila 1914 je bil dr. Rosina imenovan za pooblaščenca društva Pravnik v 
Mariboru. Bil je tudi član društva Branibor v Ljubljani in to skupaj z dr. Milanom Gori-
škom in Jurom Hrašovcem.

 18 Dr. Josip Leskovar, odvetnik v Mariboru. Rojen je bil 15. marca 1875 v Čadramu pri 
Oplotnici, umrl pa 23. julija 1965 v Mariboru. Pravo je študiral na Dunaju in bil tam 
leta 1902 promoviran za doktorja. Po letu 1910 je vodil organizacijo Slovenske straže v 
Mariboru, leta 1918 je postal član Narodnega sveta za Štajersko. Med leti 1924–1927 je bil 
mariborski župan. Bil je tudi član upravnega odbora Podpornega društva za revne dijake 
državne realke v Mariboru. Politično je deloval v nekdanji Slovenski ljudski stranki. 

 19 Pismo dr. Jureta Hrašovca z dne 3. aprila 1913, Pokrajinski arhiv Maribor, fond dr. Fran 
Rosina, 1927122/3. 

 20 Dokument so podpisali dr. Hrašovec za Štajersko, dr. Brejc za Koroško in dr. Rybar za 
Primorje. Rokopis predloga dokumenta je bil predstavljen na shodu slovenskih odvet-
nikov 20. oktobra 1912 v Mariboru. Vabilo za shod v Narodnem domu sta podpisala 
predsednik dr. Karel Triller in tajnik dr. Fran Zupanc. Dnevni red je obsegal razgovor o 
jezikovnih razmerah v vseh štajerskih in koroških sodnih okrožjih in predlog za uvedbo 
enotne in energične akcije proti vsem jezikovnim krivicam.
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slovenskega jezika«.21 Po prihodu v Maribor je dr. Rosina okrepil stike 
s stanovskimi prijatelji na Štajerskem in vložil velike napore za uporabo 
slovenščine v uradovanju in javnem življenju nasploh. O tem je izmenjal 
več pisem, na primer z dr. Ivanom Šušteršičem konec decembra 1905 in z 
Ivanom Hribarjem iz Ljubljane poleti 1905.22 Z dr. Karlom Grosmanom 
sta razpravljala o boju za slovensko uradovanje. Grosman v pismu opozarja 
Rosino na nemške zapisnike in sklepe na sodiščih tudi v preiskovalnih 
postopkih, v katerih se zelo redko uporablja slovenščina. »Principielno se 
vsako osebo nagovori v nemščini in šele če ne razume ali ne odgovarja, 
vpraša sodnik slovensko. Za ovadbe naj se izdaja slovenska vabila, izjave 
prič naj bodo v našem jeziku«.23 Njegova tovrstna korespondenca je bila 
izjemno obsežna, iz nje veje tudi neverjetna dinamika narodnopolitičnega 
in strokovnega delovanja. V tem obdobju je imel živahne pisemske kontak-
te z Lovrom Bašem o problematiki slovenskih notarskih mest, z župnikom 
Janezom Sušnikom iz Črešnjevca, s sodelavci Zadružne zveze v Celju24 v 
povezavi z ustanavljanjem posojilnic v Rušah, v Limbušu in v Lovrencu 
na Pohorju. Razmišljal je o ustanovitvi posojilnice v Vuhredu, o čemer je 
bil v stiku s Franjem Pahernikom.25 O ustanovitvi političnega društva v 
Šoštanju se je dogovarjal s Francem Majerjem, z dr. Henrikom Thumo pa 
sta izmenjala pisanje o volilnem sistemu.26 Zanimivo je bilo dopisovanje 
z dr. Vekoslavom Kukovcem in dr. Jankom Serncem. Kukovec piše Rosini 
o pripravah na izdajo prve številke Zadruge, ki naj bi izšla 25. decembra 
1906, dr. Janko Sernec pa podpira zadružno delo in opozarja na previdnost 
pri naslonitvi na Zadružno zvezo. Dr. Rosina je imel v tem obdobju več 

 21 Prav tam. V Spomenici so še zahtevali, da naj se originalne razsodbe izdajajo v jeziku, 
v katerem se je vložila tožba v I. instanci. Protokoliranje na sodišču pa naj bo v tistem 
jeziku, v katerem se je oglasila stranka pri sodišču.

 22 Pismo Ivana Hribarja z dne 10. junija 1905, Pokrajinski arhiv Maribor, fond dr. Fran 
Rosina, 1927122/2. Hribar sprašuje Rosino, »kaj ste storili mariborski Slovenci proti do-
tičnemu sklepu občinskega sveta« (gre za županov razglas glede privatnih napisov na iz-
veskih in portalih v Mariboru). Ivah Hribar je Rosino prosil za avtentično besedilo sklepa 
mariborskega občinskega sveta, s katerim se prepovedujejo privatni slovenski napisi.

 23 Pismo dr. Karla Grosmana z dne 5. 7. 1905, Pokrajinski arhiv Maribor, fond dr. Fran Ro-
sina, 1927122/2. Grosman piše, da se pri okrajnem sodišču Ljutomer izdajajo slovenska 
vabila in slovenske razsodbe, tudi izjave prič se zapisujejo slovensko, sklepi obravnave in 
ogledi ter zaslišanja izvedencev pa so izključno nemški. V izvenpravnih zadevah se ura-
duje izključno nemško, prav tako je uradovanje v kazenskih zadevah izključno nemško.

 24 Predsednik zadružne zveze Celje je bil Mihael Vošnjak, pisarniški ravnatelj pa Franjo 
Jošt. Njeni predstavniki so se udeležili prvega avstrijskega zadružnega shoda 1. junija 
1906 na Dunaju.

 25 Franjo Pahernik je bil Rosinov sorodnik (pismo Andreja Rosine iz Maribora Marjanu 
Tošu z dne 17. oktobra 2009).

 26 Pismo z dne 18. 8. 1906, Pokrajinski arhiv Maribor, fond dr. Fran Rosina, 1927122/2. Dr. 
Tuma piše, »da je največje zlo kapitulacija glede Koroške, ta bi ostala brez zastopstva, 
prepuščena politični in narodni smrti«.
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pisnih stikov z dr. Antonom Korošcem, ki ga je prosil, da mu pomaga pri 
uveljavitvi kandidature na volitvah, zlasti za primerno obveščanje javno-
sti.27

Njegova delovna vnema je bila velikanska. A njegovo družinsko življe-
nje le ni bilo lahko. Žena Linčka, s katero sta se lepo razumela, je bolehala 
za tedaj zelo razširjeno boleznijo – jetiko. Najbrž so jo dodobra izmučila 
tudi rojstva štirih otrok, za katera sta oba zgledno skrbela. Bolezen je na-
predovala in stara komaj osemindvajset let mu je žena Karolina (Linčka) 
marca leta 1906 umrla. Ob njeni smrti je daljši nekrolog objavil Slovenski 
gospodar z dne 22. marca 1906. Avtor je med drugim zapisal, »da je bila 
Karolina povsod čislana in izvanredno priljubljena. Bila je vzor dobre so-
proge in matere, vzor navdušene in požrtvovalne rodoljubinje. Slovenski 
mladini je bila radodarna dobrotnica in podpornica; v njeni gostoljubni 
hiši je našlo mnogo dijakov ves čas njenega bivanja v Mariboru obilno po-
moči in tolažbe; vsakoletna božičnica za slovenski vrtec bila je mogoča le 
vsled njene pomoči in njej po duhu sorodnih gospej v Mariboru. In kako 
delovna je bila ob velikih narodnih svečanostih«.28 Ženina smrt je bila za 
vso družino, zlasti pa za dr. Rosino osebno, velika izguba. Otroci so mater 
še kako potrebovali, zato se je oče kmalu znova poročil, in sicer s svakinjo 
prijatelja Petra Majdiča, Marijo Ripšl iz Šentjurja pri Celju.

Kljub družinskim skrbem, ženini smrti in vnovični poroki, je dr. Rosina 
nadaljeval z živahnim delovanjem. Veliko se je družil z deželnimi poslanci, 
med katerimi se posebej omenjajo Fran Jurtela, Miroslav Ploj, Ferdo Roš, 
Ivan Vošnjak, Ivan Kočevar, Fran Jankovič, Ivan Roškar in Franc Robič. 
Razdajal se je za mariborsko Posojilnico, mariborski Sokol in za Zadruž-
no zvezo v Celju, ki je imela tudi po njegovi zaslugi širok delokrog, ki 
je zajemal širše območje Štajerske, Kranjske, Koroške, Primorske in celo 
Dalmacije. Pomagal je pri snovanju Pravil slovenskega kluba v štajerskem 
deželnem zboru, podpiral je narodnostno delovanje na območju Radgone, 
Ormoža in Lenarta. V Lenartu je bil njegov prijatelj odvetnik dr. Milan 
Gorišek, zelo vnet narodnjak in kasnejši sokolski starosta. Gorišek je dr. 
Rosini veliko pomagal tudi pri denarnih zadevah, oba pa sta pripomogla, 

 27 Pismo dr. Antona Korošca z dne 18. aprila 1906, Pokrajinski arhiv Maribor, fond dr. 
Frana Rosina, 1927122/2. V pismo Korošec piše tudi o programu – »kratek moj program 
je, da bi roko v roki hodil s Plojem in Robičem«. 

 28 Slovenski gospodar z dne 22. marca 1906. Karolina (Linčka ali tudi Lina) Rosina je zbolela 
jeseni leta 1905. Na zdravljenje je odšla v Opatijo, a se je vrnila v začetku marca 1906 zelo 
oslabela. Umrla je 18. marca 1906 in zapustila moža ter 4 otroke, ki so jo najbolj potrebo-
vali. Ob njeni smrti je na 1. strani obširno pisala tudi celjska Domovina z dne 30. marca 
1906.
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da se je narodnostna ideja v Slovenskih goricah krepila. Dr. Milan Gorišek 
je bil svak dr. Franja Rosine.29

Za narodnostno delovanje v Mariboru in v njegovi širši okolici je bila 
najpomembnejša Posojilnica, ki ji je dajal poseben ton dr. Franjo Rosina. 
Posojilnica je vedno stopala po poteh, ki so vodile do narodne koristi v 
Mariboru in okolici. Posebno skrb je posvečala dijaštvu in pomagala mari-
borski Dijaški kuhinji. Še eno delovno področje dr. Rosine je treba posebej 
izpostaviti – namreč njegovo vlogo in prizadevanja za uveljavitev maribor-
skega Sokola. Leta 1907 je bil med ustanovitelji sokolskega društva v Mari-
boru in njegov prvi starosta. To funkcijo so mu zaupali za daljše obdobje. 
Mariborsko društvo Sokol je bilo ustanovljeno dokaj pozno.30 Leta 1913 je 
bil tudi prvi starosta mariborske sokolske župe.31 V mariborsko sokolsko 
župo so bila vključena naslednja okrožja: koroško, mariborsko, mursko, 
pohorsko, dravinjsko, prekmursko, ptujsko in slovenjegoriško. Tolikšen 
teritorialni obseg delovanja je zahteval skrbno in odgovorno vodenje župe, 
ki ga je dr. Rosina skupaj z najožjimi sodelavci opravljal zgledno in v ponos 
sokolom. Pri delovanju v Sokolu so ga vodili plemeniti cilji in ideje, zavedal 
se je pomena te organizacije za krepitev narodnega življenja v Mariboru. 
Sokol je krepil narodni ponos, pod njegovim vodstvom »se je društvo krep-
ko in uspešno razvijalo«.32 Na sokolske prijatelje je bil zelo ponosen in je 
med njimi užival veliko spoštovanje. Pri sokolskem društvu je sodeloval 
tudi v Celju in v Ljutomeru. Tudi sicer je bil nadvse cenjen gospod, dosle-
den v svojih načelih in prepričanju, ki ga ni nikoli menjaval ali spreminjal. 
Vse življenje je bil liberalnega mišljenja in kot pravi demokrat ohranil po-
končno držo. Nanj so se obračali mnogi organizatorji sokolskega gibanja, 
saj je bil nesporna in ugledna avtoriteta. Zato ne preseneča vztrajanje dru-

 29 Pismo Andreja Rosine iz Maribora Marjanu Tošu z dne 17. oktobra 2009. V pismu omenja 
veliko vlogo dr. Goriška pri ustanavljanju in razvoju Sokola v Lenartu in kasneje Sokola 
Matica v Mariboru.

 30 V Ljubljani je bil Sokol ustanovljen leta 1863, v Celju leta 1890, v Novem mestu leta 1887 
(pri ustanovitvi je sodeloval tudi dr. Franjo Rosina, ki je bil na ustanovnem občnem zbo-
ru izvoljen za podstarosto. Ker pa starosta novega društva Rihard Dolenc svoje funkcije 
ni sprejel, so na ponovnem občnem zboru za starosto novomeškega sokola izvolili 24-let-
nega Franja Rosino. To funkcijo je opravljal vse do odhoda iz Novega mesta leta 1891). 
Sokoli so s svojimi uniformami in uglajenim nastopom predstavljali enotnost sokolskega 
telovadnega gibanja med Slovenci. Slovenski sokoli so se udeleževali tudi mednarodnih 
tekmovanj in zletov, nadvse živahno pa so sodelovali zlasti s češkimi Sokoli.

 31 Sokolske župe na območju današnje Slovenije so dokončno zaživele leta 1910. Njihova 
ustanovitev je blagodejno vplivala na širitev sokolskih vrst, osem žup pa je hkrati pred-
stavljalo osem matic, ki so skrbele za nastajanje novih sokolskih društev in med seboj 
tudi tekmovale (prim. Sokoli in Orli na Štajerskem, koroškem in v Prekmurju, Muzej 
narodne osvoboditve Maribor, Maribor 1993, 8–9. Avtorja besedila Marjan Matjašič in 
Mira Grašič vloge dr. Rosine posebej ne omenjata in analizirata).

 32 Slovenski narod z dne 18. oktobra 1924, štev. 239.
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štvenega odbora leta 1909, da dr. Rosina še naprej ostaja na čelu Sokola v 
Mariboru. Zaradi drugih obveznosti je namreč dr. Rosina želel prepustiti 
funkcijo staroste Sokola nekomu drugemu. A člani odbora so ocenili, »da 
je dr. Rosina kot starosta mariborskega Sokola za sedaj nenadomestljiv. 
Tudi te opozarjamo na dejstvo, da bi se lahko vsled tvojega nenadnega 
odstopa v slovenski javnosti sumilo, da je v mariborskem sokolu nekaj 
gnilega. Ti me potrdiš gotovo sam, da temu ni tako«.33 Nepozaben je nje-
gov nastop ob razvitju prapora mariborskega Sokola na sokolskem zletu v 
Rušah 28. junija 1914 leta. Tam je imel dr. Rosina vznesen govor, v katerem 
je med drugim poudaril, da »ima tudi mali narod bodočnost, ako nihče 
ne odpada, ampak vsak član tega naroda stori svojo dolžnost. Okrepčati 
si telo, osvežiti si dušo v samoodgoji in v samozatrjevanju, utrditi jekleni 

 33 Pismo vodstva mariborskega Sokola z dne 23. februarja 1909, ki so ga poleg Ljudevita 
Pivka in Vladimirja Sernca podpisali še nekateri člani vodstva mariborskega Sokola. 
Pokrajinski arhiv Maribor. Dr. Rosini so priznali vse zasluge za razvoj organizacije in 
pripisali, da se je »za tvojega starostovanja razvil naš Sokol in se krepil v vsem oziru«. 

Dr. Franjo Rosina v sokolski opremi
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značaj, vse v znamenju ljubezni do svojega doma in rodu – to je sokolska 
misel.« Govor je podkrepil z izbranimi verzi in se dotaknil tudi jugoslovan-
ske ideje. »Prednja straža smo, a obupa ne poznamo. Saj nismo sami, vejica 
smo velikega stomilijonskega slovanskega drevesa in jeden izmed vrhov 
na mogočnem jugoslovanskem deblu. Trd je boj in daleko nas vodi pot. 
Ali kakor je brate na jugu vodila nada skozi pet sto let, da so dočakali svoj 
Vidov dan za Kosovo polje, tako vodi nas kakor plamen pred Izraelci upa-
nje in neomajano prepričanje do srečne bodočnosti našega naroda«.34 Ob 
koncu govora je javno napovedal lepše čase in boljšo prihodnost naroda. 
»In mali kamen hočemo prinesti tudi mi k zgradbi srečnejše bodočnosti. 
Pod temnim granitnim Pohorjem, tisočletnim čuvarjem našega rodu si 
obetamo, da hočemo braniti mejo, da ne izgubimo nobenih tal več, da ho-
čemo ohraniti in pridobiti, kar je po pravu naše. Današnji dan naj postavi 
temelj razširjenju in okrepčanju obmejnega sokolstva; pomnože in ohrabre 
naj se pod novim praporom naše čete. Nobena moč naj se ne izgubi več 
v nasprotne vrste, nobenih janičarjev več! Izpod sokolskega prapora naj 
vzraste nebroj novih obmejnih vojnikov teptanemu rodu«.35 Novemu so-
kolskemu praporu je bila botra (kumica) soproga dr. Rosine, gospa Marija, 
ki je tudi pripela trak s pomembnim napisom »Brani mejo«.36 Sokolskega 
zleta v Rušah so se udeležili tudi sokoli iz Zagreba, Varaždina in Karlovca. 
Po končanem zborovanju je bila v Rušah narodna veselica. Sredi vedrega 
razpoloženja so orožniki sporočili, da sta bila v Sarajevu ubita prestolona-
slednik Franc Ferdinand in njegova soproga ter zahtevali, da morajo takoj 
končati proslavo. Ljudje orožniškemu sporočilu niso povsem verjeli in ko 
so zborovalci čakali na vlak, so zapeli še nekaj pesmi (tudi Hej Slovani). 
Nekateri so proslavljanje nadaljevali še v Mariboru.37

 34 Govor dr. Rosine ob razvitju prapora Sokola Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor. Ude-
ležence zborovanja v Rušah je dr. Rosina nagovoril z: »Dragi Slovenci, bratje Sokoli«. V 
čustveno nabitem govoru je zelo strnjeno povzel zgodovino sokolskega gibanja in nanizal 
uspehe slovenskih Sokolov na športnih tekmovanjih. Ocenil je, da se Sokol vedno bolj širi 
na Štajersko – »7 let je šele star mariborski Sokol. V težkih razmerah se je rodil, pa utrdil 
se je v tem času in nič ga ne bo omajalo; kakor slovenska predstraža se bo razvijal, dokler 
zamore ta prapor dvigniti tudi tam, kjer mu je gnezdo: pred obzidjem se utrjujemo, da 
zmagamo kdaj tudi v sredini trdnjave.«

 35 Prav tam. Govor je sklenil z verzom: »Odločno, vztrajno le naprej. Za dom, za rod zdaj 
gre!«

 36 Odvetniška pisarna, Glasilo odvetniškega in notarskega uradništva, štev. 5–8, Maribor 
november 1924, str. 5. Glasilo je objavilo daljši nekrolog ob smrti dr. Rosine, ki ga je na-
pisal Dragotin Gilčvert, pisarniški ravnatelj. O dogodku v Rušah je zapisal, »da oblasti te 
slovesnosti v Mariboru niso dovolile, zato se je vršila slavnost razvitja prapora v Rušah. 
Dr. Rosina je imel navdušen – znamenit – govor.«

 37 Lojze Penič, rokopis referata za Maistrove spominske svečanostih v Lenartu novembra 
1996 in na srečanju Spominjanja 19. 11. 2008 v Mariboru.
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Oblasti so hitro »spravile Sokolsko slavje v Rušah v zvezo s sarajevskim 
atentatom ter pričele divjo gonjo proti udeležencem svečanosti. Cela vrsta 
ruških narodnjakov je bila po žandarjih odvedena v Gradec ter po nedolž-
nem vržena v ječe«.38 Zaradi razvitja sokolskega prapora v Rušah 28. junija 
1914 so 20. avgusta 1914 prijeli tudi dr. Rosino skupaj z manjšo skupino 
Slovencev v Mariboru in ga za 8 tednov zaprli.39 Zaradi sokolske slovesno-
sti so oblasti avgusta 1914 zaprle kar 26 Rušanov. Tako kot dr. Rosino so 
jih obtožili veleizdaje. Med njihovim prevozom v graške zapore je prišlo 
do izgredov, saj je na železniški postaji veliko Nemcev in nemškutarjev 
vklenjene Slovence zasramovalo. Obtoženi Rušani so bili do oktobra 1914 
v sodnih zaporih v Gradcu, a obtožnica zoper nje kasneje ni bila vložena.40 
Mariborsko tožilstvo je sodni postopek 31. januarja 1915 brez nadaljnjih 
poizvedovanj celo ustavilo. Dr. Rosina se je v graških zaporih hrabro dr-
žal in pomagal zaprtim slovenskim tovarišem. 4. oktobra 1914 so ga iz 
zapora odpustili, a vseeno je bilo to obdobje usodno za njegovo zdravje, 
saj je zbolel in moral takoj po prihodu iz graških zaporov na zdravljenje v 
sanatorij. Bil je dvakrat operiran in zdelo se je, da je bila bolezen prema-
gana. Kasneje se je izkazalo, da temu ni bilo tako, saj je sladkorna bolezen 
napredovala. Ta bolezen ga je psihično in fizično tako prizadela, da ni več 
mogel opravljati svojega dela in je po izjavah Rudolfa Ravnika odvetniško 
pisarno zaprl.

Čeprav je bil dr. Franjo Rosina izjemno požrtvovalen narodnopolitič-
no in narodnogospodarsko ter sokolski delavec, neutruden organizator in 
vodja mariborske Posojilnice, je vseeno ohranil velik ugled in sloves pri-
znanega pravnika in odvetnika. Temu poklicu je ostal neomajno zvest in 
je vlagal velike napore za krepitev ugleda in družbene veljave odvetništva 
in notarstva. Njegovi spisi so bili jasni, pregledni in urejeni ter so se po 
tem celo ločili od drugih. To priča o njegovi vestnosti in delovni samo-
disciplini. Njegovi sodobniki so ga še posebej cenili in spoštovali zaradi 
»jasnosti, iznajdljivosti, bistroumni polet v stvarno raziskovanje pravdne 
snovi in lep slog so ličili njegove spise, zabeljene tu in tam s krepkimi izra-
zi. Človek se je z zanimanjem poglobil v dobro preštudirano snov, ki je bila 
narekovana s čutom juridičnega prepričanja, da je često iz njih sililo z vsem 
vehementnim temperamentom braniteljevo hotenje in njegovo juridično 

 38 Odvetniška pisarna, Glasilo odvetniškega in notarskega uradništva, štev. 5–8, Maribor 
november 1924, 5. Avtor dodaja, da dr. Rosina tudi ob takih »nevarnih prilikah ni poznal 
strahu in je energično na pristojnih mestih interveniral za aretirance, toda v Gradcu ni 
uspel«.

 39 Enciklopedija Slovenije, X., Ljubljana 1987, 289
 40 Dr. Alenka Šelih in dr. Andrej Rosina, Spominski utrinki na deda dr. Franja Rosina, ro-

kopis.
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prepričanje«.41 Ni bil le dober in jasen govornik na društvenih srečanjih, 
taborskih zborovanjih in drugih javnih prireditvah, pač pa tudi v sodnih 
dvoranah. Bil je izjemen poznavalec zakonodaje, imel je izostren spomin in 
bogate praktične izkušnje uglednega in uveljavljenega odvetnika ter prav-
nega strokovnjaka. Bil je odličen zastopnik svojih strank, znal je prepričati 
tako poroto kot sodnike, saj je »bil prepričljiv govorec, z jasno artikulacijo 
in vsebinsko trdnimi argumenti. Njegova beseda je celo v sodnih dvora-
nah segala do srca, do uradništva in podrejenih je bil sicer strog, a vseeno 
pravičen. Ni maral lenuhov ali slabo opravljenega dela. Od podrejenih in 
ostalih je zahteval maksimalno in popolno angažiranost, terjal je strokov-
ne rešitve, znanje in temu primerno tudi nagrajeval«.42

Ob koncu prve svetovne vojne je bil dr. Rosina med tistimi, ki so v 
Mariboru aktivno vodili priprave na prevrat in prevzem oblasti. Nekateri 
udeleženci bojev za severno mejo v Mariboru so ob tem kasneje izjavili, 
da je bil dr. Rosina nadvse angažiran in je že nekaj mesecev pred zlomom 
monarhije poizvedoval, kateri od častnikov v Mariboru bi bil primeren 
za prevzem topniške vojašnice na desnem bregu Drave. Ugotovil je, da 
takšnega častnika enostavno ni. Zato je dr. Rosina navezal stike z naredni-
kom Jožkom Slobodnikom in mu dajal navodila, kako ravnati ob koncu 
vojne. Po zapisih generala Rudolfa Maistra je Slobodnik tako dobro opravil 
svoje delo v vojašnicah na desnem bregu Drave kot stotnik Edvard Vaupo-
tič na levem bregu.43 Vsi kronisti prevratnega dogajanja v Mariboru in na 
slovenskem Štajerskem opozarjajo na pomembno vlogo, ki jo je v teh od-
ločilnih časih odigral dr. Rosina. Nekateri pripominjajo, »da je bil za časa 
prevrata ravno dr. Rosina prvi na svojem mestu. Za slovenski Maribor ima 
dr. Rosina največje zasluge. On, ne dr. Verstovšek, kakor se napačno trdi 
in piše – je bil tisti, ki je prvi proglasil iz magistratnega balkona slovenski 
Maribor in sklical v Narodni dom prvi sestanek slovenskih mož, kjer se je 
ustanovil Narodni svet, katerega podpredsednik je bil dr. Rosina. V burnih 
prevratnih dneh je bil vedno na svojem mestu in šele zgodovinarji bodo 
mogli pravilno oceniti njegove zasluge«.44 Kot podpredsednik Narodnega 
sveta je v Mariboru skupaj s predsednikom Karlom Verstovškom z veliko 

 41 Odvetniška pisarna, Glasilo odvetniškega in notarskega uradništva, štev. 5–8, Maribor 
november 1924, 3–4. 

 42 Prav tam, 4. Dr. Rosina je rad poudarjal, »da se plače ravnajo po sposobnosti in kakovosti 
izdelkov« in se tega načela dejansko v praksi tudi držal.

 43 Lojze Penič, rokopis referata na Maistrovih spominskih svečanostih v Lenartu novembra 
1996 in na srečanju Spominjanja 19. 11. 2008 v Mariboru.

 44 Tabor, Maribor, št. 221, 30. september 1923. V rubriki »mariborske vesti« je časopis ob-
javil daljši nepodpisani članek z naslovom Ob 60-letnem jubileju narodnega borca. V 
članku je predstavljena delovna in življenjska pot dr. Rosine s poudarkom na njegovem 
delovanju za slovenstvo. Članek zaključuje odstavek, v katerem piše, »da se je v zadnjih 
letih dr. Rosina umaknil iz javnega življenja. Tem intenzivnejše pa se udejstvuje na na-
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odločnostjo odločilno pripomogel, da je lahko Narodni svet 1. novembra 
1918 prevzel civilno, general Rudolf Maister pa vojaško oblast v Mariboru 
in na slovenskem Štajerskem. Kot prvi mož mariborske Posojilnice je Na-
rodnemu svetu nakazal 2 milijona kron za potrebe slovenske vojske. To je 
bilo dejanje, brez katerega bi Maister težko zmogel svoje vojaško poslan-
stvo. Z denarjem je zaradi dobrega sodelovanja z dr. Rosino pomagal tudi 
lenarški narodnjak in odvetnik dr. Milan Gorišek, ki je vodil tamkajšnjo 
slovensko Posojilnico. Dr. Rosina se je zavedal pomena ekonomske stabil-
nosti za slovensko vojsko, ki je potrebovala denar za orožje, opremo, za ži-
vež in predvsem za plače. Nasploh je dr. Rosina v Narodnem svetu opravil 
velikansko delo, saj je večkrat nadomeščal pogosto odsotnega predsednika 
K. Verstovška, saj je dobil nove obveznosti kot poverjenik za uk in bogo-
častje v Narodni vladi države SHS v Ljubljani. Mariborski Narodni svet je 
imel obilico dela in se je pogosto sestajal zaradi mnogih odprtih vprašanj. 
Veliko dela je bilo z urejanjem mejnih zadev na Štajerskem, pa tudi s fi-
nanciranjem prehrane in opreme Maistrovih borcev oz. slovenske vojske 
na Štajerskem. Dr. Rosina je ekonomsko problematiko dobro poznal in je 
med drugim predlagal zbiranje prostovoljnih prispevkov od vseh ljudi na 
slovenskem Štajerskem. Odločilne so bile tudi njegove poteze glede zago-
tavljanja prehrane za vojsko in prebivalstvo v Mariboru nasploh, saj je na 
seji odbora Narodnega sveta 26. oktobra 1918 predlagal sklep, da se mora 
Spodnja Štajerska osamosvojiti od prehranjevalnega urada v Gradcu in da 
blaga, ki je na Spodnjem Štajerskem, ne smejo pošiljati nikamor.45 Dr. Ro-
sina je skupaj z dr. Verstovškom opravil pomembno nalogo za miren pre-
vzem oblasti konec oktobra 1918. Pri državnem namestništvu v Gradcu sta 
dosegla imenovanje Slovencev za vodje okrajnih glavarstev. Prejšnji okrajni 
glavarji na slovenskem Štajerskem so Slovencem predali svoja glavarstva 1. 
novembra 1918. Tega dne je tudi general Maister prevzel vojaško oblast na 
slovenskem Štajerskem. Zvezo med slovensko civilno in vojaško oblastjo je 
pogosto opravljal dr. Rosina.46 Ta je na seji Narodnega sveta 19. novembra 
1918 opozoril na severno mejo in menil, da je treba vprašati Narodno vla-
do, kaj je storila glede severnih mej. Prepričan je bil, da je treba ljubljansko 

rodnogospodarskem polju. Dolgih 18 let je že predsednik posojilnice in nemale zasluge 
si je pridobil za razvoj tega zavoda«.

 45 Lojze Penič, rokopis referata na Maistrovih svečanostih v Lenartu novembra 1996 in na 
srečanju Spominjanja 19. 11. 2008 v Mariboru. Prof. Penič, ki velja za enega najboljših 
poznavalcev generala Maistra in celotnega prevratnega dogajanja v letih 1918/1919 v Ma-
riboru in na slovenskem Štajerskem, pri tem izpostavlja, da so se s tem sklepom ustvarili 
vsaj majhne, a zelo koristne zaloge, ki so jih lahko uporabili ob prevratu.

 46 Prav tam. Avtor pripominja, da je dr. Rosina to zvezo najbrž držal zaradi dobrih odnosov 
z generalom Maistrom. Kot pravnik je Rosina vodil odsek za pravne zadeve, ki so ga ime-
novali tudi justični odsek. V njem so bili še Leskovar, dr. Jančič, dr. Pipuš, dr. Koderman 
in dr. Mulej.



24	 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/2–3 • razprave – studIes

vlado prisiliti, da naj se uradno obrne na Nemško Avstrijo glede določitve 
mej. Njegovo zagovarjanje čimprejšnje ureditve meja je bilo odločno in je 
prišlo do izraza tudi na seji 2. decembra 1918, ko so se dotaknili nekaterih 
vprašanj glede namere Nemške Avstrije, da januarja 1919 pripravi volitve 
v ustavodajno skupščino in pritegne na obmejnem območju več volilnih 
okrajev, ki so po mnenju Slovencev bili v državi Slovencev, Hrvatov in 
Srbov. Sicer pa je dr. Rosina v prevratnih časih 1918/1919 marsikdaj pred-
stavljal Narodni svet v funkciji predsednika in podpredsednika. Najbrž 
ne naključno, saj je bila že ob imenovanju Maistra za generala odločilna 
prav vloga dr. Franja Rosine. Dekret Narodnega sveta za Štajersko o ime-
novanju Rudolfa Maistra za generala je bil izdan 1. novembra 1918 in ga 
je kot podpredsednik Narodnega sveta podpisal tudi dr. Rosina.47 Odlok 
o imenovanju Maistra za generala je narekoval dr. Franjo Rosina, tipkal 
pa ga je tajnik Narodnega sveta prof. Voglar, ki je bil tako razburjen, da je 
moral dekret trikrat tipkati, ker se je zaradi nervoze zatipkal. Kljub temu 
se na dekretu vidi, da je preostala tipkarska napaka popravljena s črnilom 
(… »v imenu« …).48 Dr. Rosina se je zavedal pomena ustreznega plačila 
vojakov, zlasti pa nevarnosti, da bi slovenski vojaki zaradi slabšega plačila 
od nemških začeli zapuščati Maistrove enote. Zato se je odločno zavzel za 
primerno plačilo vojske in iz Posojilnice v Narodnem domu dal dva mi-
lijona kron posojila Narodnemu svetu in s tem vsaj začasno rešil problem 
financiranja slovenske Maistrove vojske v Mariboru.49 Mariborska poso-
jilnica, ki ji je leta 1918 načeloval »zaslužni in energični dr. Rosina«, je s 
to potezo največ pripomogla generalu Maistru, da je s svojo vojsko lahko 
izvajal aktivnosti za rešitev Maribora in severne slovenske meje. To je bil 
namreč zelo kritičen trenutek, v katerem je bil denar izjemno pomemben, 
saj takrat še ni funkcionirala finančna uprava nove države SHS. Odobri-
tev znatnega posojila pa seveda ni minila brez ostrega nasprotovanja in 
kritik privržencev nemške Avstrije. Ti so celo hujskali vlagatelje, »češ, dva 
milijona ljudskih prihrankov vloženih v posojilnici v Narodnem domu je 
izgubljenih in zavod je na robu propasti«.50 Dr. Rosina je sodeloval je tudi 
v pogajalski skupini za rešitev stavkovnih zahtev železničarjev in delavcev 
v delavnicah državnih železnic v Mariboru. Pri teh pogajanjih je dr. Rosina 

 47 Dr. M. Slavič, Državni prevrat v mariborski oblasti, Slovenci v desetletju 1918–1928, 220.
 48 Navedba Andreja Rosine iz Maribora v pismu Marjanu Tošu z dne 17. oktobra 2009. Avtor 

pisma se sklicuje na pripoved svojega očeta Igorja Rosine. 
 49 Prav tam. Svojo odločitve za posojilo je dr. Rosina utemeljil z besedami: »Damo ta denar, 

ker vemo, da bo Maribor naš. Če bi izgubili Maribor, bi izgubili tudi našo Posojilnico.« 
Leta 1921 je država ta denar vrnila. Narodni svet v Mariboru je finančno podprla tudi 
Hranilnica in posojilnica pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, ki jo je vodil znani lenar-
ški narodnjak in sokolski funkcionar, odvetnik dr. Milan Gorišek. 

 50 Dr. Ivan Senekovič, Sedemindvajseti januar 1919 v Mariboru, Kronika slovenskih mest 
2–3, 1936, 60.
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sodeloval kot predstavnik vodstva Narodnega sveta za Štajersko.51 Zanimi-
vo je tudi to, da se med kandidati za prvega slovenskega župana v Mariboru 
(po odstavitvi dr. Hansa Schmidererja) konec leta 1918 in v začetku 1919 
omenja tudi dr. Franjo Rosina. O tem so razpravljali na 34. seji Narodnega 
sveta 16. decembra 1918 v Mariboru. Na njej je dr. Vladimir Sernec med 
drugim povedal: »Dr. Rosina bi bil najbrž voljan prevzeti gerentstvo in kot 
njegov namestnik bi prišel dr. Kočevar, kot vodja političnega oddelka pa 
dr. Pfeifer.« Ne smemo prezreti niti njegovega prispevka pri pogajanjih z 
Nemško Avstrijo za razmejitveno črto na štajerskem mejnem odseku fe-
bruarja 1919.

Kljub veliki angažiranosti na narodnopolitičnem področju in kljub 
sladkorni bolezni, ki ga je očitno najedala, se je dr. Rosina zanimal tudi za 
strokovna, pravna vprašanja. Ko je bilo leta 1919 v Mariboru ustanovljeno 
Društvo odvetniških in notarskih uradnikov, se je zanj zanimal tudi sam. 
Novemu društvu je bil naklonjen. Skupaj z dr. Serncem je v Mariboru celo 
sklical posvetovanje odvetnikov in notarjev leta 1919 in 1922. Na obeh 
srečanjih so razpravljali o položaju odvetnikov in notarjev, še zlasti o tari-
fah in gmotnem položaju nasploh. Vodenje tovrstnih srečanj je dr. Rosina 
prepustil dr. Vladimirju Serncu, njegova pisarna pa je bila vedno na voljo 
za delovne sestanke in priprave sklepov novega stanovskega združenja v 
Mariboru. Deloval je tudi pri Pokojninskem zavodu in bil kandidat na 
volitvah za njegovo vodstvo. Pred volitvami leta 1923 je bil zelo zadržan in 
do uradnikov izjemno korekten, to pa je le še okrepilo njegov ugled v stro-
kovni javnosti. Dr. Rosina je bil izvoljen, nazadnje je bil na seji Pokojnin-
skega zavoda v Ljubljani 12. junija 1924. Podpiral je tudi stanovsko glasilo 
Odvetniška pisarna, za katerega so gradivo pripravljali v glavnem v Rosi-
novi odvetniški pisarni. Odlikovala ga je »krepka narava in veliko duhov-
no obzorje. Njegovo hotenje ni poznalo ugovorov«.52 Globoko ukoreninjen 
čut pravičnosti ga je spremljal tudi po prevratu 1918/1919; kar je imel za 
pravično, je poskušal z železno voljo uresničiti. Aktivno je deloval v Jugo-
slovanski demokratski stranki in bil med njenimi odločnimi podporniki 
v Mariboru. Kot ugledna javna in politična osebnost je podpiral ustanovi-

 51 Prav tam. Dr. Rosina je sodeloval v pogajanjih s stavkajočimi 3. 11. in 14. 11. 1918, in to 
v pogajalski skupini, ki so jo sestavljali general Maister, dr. Rosina, dr. Lajnšic, okrožni 
glavar, in župan dr. Hans Schmiderer. Bil je tudi v slovenski pogajalski skupini pri stavki, 
ki je trajala od 29. novembra do 14. decembra 1918. Takrat delavskih zahtev niso sprejeli, 
so pa vpeljali slovenščino kot uradni jezik na železnici in kdor slovenščine ni znal ali je ni 
hotel znati, ni mogel ostati v službi. Ob tej stavki so poslovenili tudi obe pošti in sodišče. 
Nazadnje je prišla v slovenske roke (dr. M. Slavič navaja, da se je »podržavila«) mestna 
policija. Njen komisar je postal dr. Senekovič, ki si je izbral zanesljive policiste.

 52 Odvetniška pisarna, Glasilo odvetniškega in notarskega uradništva, štev. 5–8, Maribor 
november 1924, 4.
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tev njenega krajevnega odbora v Mariboru.53 Na listi Jugoslovanske demo-
kratske stranke (JDS) je bil leta 1921 tudi izvoljen za občinskega 
odbornika in mestnega svetovalca v Mariboru. Še vedno je sodeloval tudi 
pri Sokolu in krepko podpiral delovanje Dijaške kuhinje v Dijaškem domu 
v Mariboru, ki ga je leta 1921 tudi ustanovil. Ob njegovi 60-letnici so bili 
objavljeni daljši časopisni članki o njegovem vsestranskem delovanju, še 
zlasti pa o njegovem prispevku za razvoj in krepitev Sokola v Novem mestu 
in v Mariboru. Seveda nista bila prezrta njegov prispevek za slovenski Ma-
ribor v prevratu 1918/1919 in sodelovanje z generalom Maistrom. V časo-
pisnem zapisu ob 60-letnici njegovega rojstva je nepodpisani avtor med 
drugim zapisal, da je bil »za časa preobrata ravno dr. Rosina prvi na svojem 
mestu. Za slovenski Maribor ima dr. Rosina največje zasluge. On, ne dr. 
Verstovšek, kakor se napačno trdi in piše, je bil tisti, ki je prvi proglasil z 
magistratnega balkona slovenski Maribor in sklical v Narodni dom prvi 
sestanek slovenskih mož, kjer se je ustanovil narodni svet, katerega pod-
predsednik je bil dr. Rosina. V burnih prevratnih dneh je bil vedno na 
svojem mestu in šele zgodovinarji bodo mogli pravilno oceniti njegove 
zasluge.«54 Ob njegovi 60-letnici je bila 29. septembra 1923 v Mariboru 
velika proslava, ki so jo organizirali mariborski Sokoli in pripravili impo-
zantno povorko. Ta je šla tudi po Aleksandrovi cesti mimo njegove hiše, 
kjer so se zborovalci poklonili dr. Rosini in njegovi soprogi, ki sta povorko 
pozdravljala z okna. Po povorki je bilo naslednji dan še zborovanje v Na-
rodnem domu, popoldne telovadni nastop v Ljudskem vrtu in zvečer ve-
selica. Slavnostni govornik v Narodnem domu je bil dr. Rosina. Velika 
dvorana je bila nabito polna, zastopana so bila vsa društva. Zborovanje je 
z uvodnim nagovorom ter pozdravom jubilantu začel Ivan Kejžar, nato pa 
so drug za drugim nastopili mariborski sokolski funkcionarji in vsi poli-
tični ter strankarski veljaki. Vsi so poudarjali odličnost delovanja jubilan-
ta, njegove zasluge za sokolstvo in slovenstvo, njegov plemeniti značaj v 
odvetniškem poklicu, vlogo pri razvoju Posojilnice in delovanje pri Dijaški 

 53 Pismo Jugoslovanske demokratske stranke z dne 5. 9. 1918; Pokrajinski arhiv Maribor, 
fond dr. Franjo Rosina, 1927122/4.

 54 Tabor, Maribor, 30. september 1923. Andrej Rosina v zvezi z nagovorom Rosine iz bal-
kona mestne hiše (magistrata), ko naj bi proglasil Maribor za slovensko last opozarja, 
da je ta podatek najbrž napačen. Tega dne je bilo veliko ljudsko rajanje pred Narodnim 
domom v Mariboru, kjer je dr. Franjo Rosina res govoril. To mnenje povezuje s fotografijo 
v brošuri Lojzeta Peniča »Boj za slovensko severno mejo 1918–1920« (Muzej NO Maribor, 
Maribor 1988) na strani 19, ki prikazuje postroj vojaške enote pred Veliko kavarno na 
Glavnem trgu. Na fotografiji pa ni vidna množica ljudi, ki so po navedbah različnih virov 
prisostvovali proslavi. Andrej Rosina zato dvomi, da bi dr. Franjo Rosina govoril na obeh 
mestih (pismo Andreja Rosine iz Maribora Marjanu Tošu z dne 17. oktobra 2009). Pač 
pa poudarja, je treba omeniti govor dr. Franja Rosine 15. decembra 1918, ko je govoril 
z balkona Narodnega doma v Mariboru na velikem ljudskem zborovanju ob proslavi 
združitve v Kraljevino SHS. Ta podatek je bil doslej skoraj prezrt.



Marjan Toš, Dr. Fran (Franjo) Rosina – trden Slovenec in pošten rodoljub … 27

kuhinji oziroma Dijaškem domu.55 Na večerni veselici je dr. Rosini v čast 
igrala godba Drava pod vodstvom kapelnika Skačeja, nastopili pa so tudi 
pevci Glasbene matice. Slavljenec se je na veselici zadržal pozno v noč in 
imel daljši ter duhovit nagovor.56 O tem dogodku so pisali tudi časopisi in 
povzeli njegov nagovor, v katerem je med drugim izpostavil Sokol ter med 
drugim dejal, da se je »naš Sokol rodil v težkih razmerah, podobnih kakor 
še vladajo onkraj Nanosa in Karavank. A kakor se je nam obrnilo na bolje, 
se bo tudi njim. A zato je treba, da je za to pot pripravljena mladina, ki pa 
mora imeti vedno pred očmi daljši smoter sokolstva, pobratenje vsega slo-
venstva. Zdravo.« Sicer pa je po prevratu 1918/1919 dr. Rosina postopoma 
prepuščal odgovorne položaje mlajšim slovenskim razumnikom. Ti so v 
Mariboru počasi prevzemali politične, gospodarske in kulturne položaje v 
mestu in si postopoma izoblikovali lastne smeri delovanja. Dr. Rosina je 
bil vajen, da se ga je o tovrstnih vprašanjih vsaj povprašalo za nasvet, zato 
ga je postopno povsem avtonomno odločanje vplivnih posameznikov pri-
zadelo. »S krepkimi izrazi je dal dostikrat duška svoji nejevolji nad novimi 
voditelji slovenskega javnega življenja v Mariboru«.57 Počasi ga je najedala 
tudi sladkorna bolezen, ki se ji je dolgo upiral. Potrla ga je tudi smrt prija-
telja dr. Pavla Turnerja, ko se je že bojeval med posteljo in odvetniško pi-
sarno. Na dan Turnerjevega pogreba 27. septembra 1924 je bil še trikrat v 
svoji odvetniški pisarni, ki jo je dal popoldne istega dne zapreti, sam pa je 
odšel na pogreb dragega prijatelja. Ob njegovi krsti mu je potožil: »Čemu 
nisi počakal še 14 dni, da bi odšla skupaj.«58 Ko so dr. Turnerja odpeljali na 
Pobrežje, je bil dr. Rosina zelo potrt. Isti dan po pogrebu se je odpeljal s 
svojim prijateljem Dragotinom Hribarjem v Leonišče v Ljubljano, kjer je 
29. septembra 1924 prejemal čestitke za 61. rojstni dan. V Leonišču se je 
kar dobro počutil, a bolezen je očitno napredovala, saj je že 11. oktobra 
odpotoval v spremstvu zdravnika dr. Hausa (sina velikega admirala Anto-
na Hausa) in soproge na Dunaj, ne da bi se na poti ustavil v Mariboru. Na 

 55 Dr. Rosina je ustanovil društvo Dijaški dom potem ko je slišal, da namerava dr. Pavel Tur-
ner svoje premoženje nameniti za ustanovitev slovenskega dijaškega doma v Mariboru. 
Novo društvo Dijaški dom naj bi po Turnerjevi smrti prevzelo njegovo zapuščino, s čimer 
bi preprečili bojazen, da vlada ne bi priznala namere dr. Turnerja in bi se izjalovil njegov 
dobri namen (prim. Jutro, 17. oktober 1924, št. 245). Dr. Rosina je bil načelnik Dijaškega 
doma v Mariboru vse do svoje smrti 15. oktobra 1924.

 56 Tabor, Maribor, 9. oktobra 1923. Isti časopis je 30. septembra 1923 objavil daljši zapis o dr. 
Rosini z naslovom »60-letni jubilej narodnega borca«. V njem nepodpisani avtor navaja, 
da je dr. Rosina »ena najmarkantnejših osebnosti izza časa najhujših narodnih bojev v 
Sloveniji, zlasti na slovenskem Štajerskem. Mož kremenitega značaja, narodnjak skozi 
in skozi, je ostal vedno v prvih vrstah narodnih borcev tudi v težkih časih, ko je bilo še 
skrajno nevarno, priznavati svojo slovensko narodnost«.

 57 Tabor, Maribor 21. 10. 1924, št. 241.
 58 Odvetniška pisarna, Glasilo odvetniškega in notarskega uradništva, štev. 5–8, Maribor 

november 1924, 5.
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Dunaju je iskal zdravniško pomoč pri specialistu dr. Neumannu. A rešitve 
zanj ni bilo več, čeprav se mu je za kratek čas zdravstveno stanje celo iz-
boljšalo. Imel je veliko voljo do življenja, a bolezen je bila močnejša in 15. 
oktobra 1924 je dr. Rosina na Dunaju umrl. V bolnišnici Wilhelminenspi-
tall na Ottakringu so njegovo truplo zadržali 36 ur, nato pa so ga v dvojni 
kovinski krsti v lesenem zaboju prepeljali v Maribor. Krsta s pokojnim dr. 
Rosino je prispela v Maribor 19. oktobra 1924 ob 3. uri zjutraj. Po uradnih 
opravilih carinskih in železniških organov ter ogledov pristojnih zdrav-
stvenih in policijskih služb je bila krsta pokojnega dr. Rosine prepeljana v 
Narodni dom ter položena na mrtvaški oder. Ob mrtvaškem odru je bila 
častna straža Sokolov v slavnostnih krojih z golimi sabljami, »ki so straži-
li ustanovitelja in prvega starosto mariborskega sokola«.59 Pogreb je bil v 
ponedeljek, 20. oktobra 1924 ob 16. uri izpred mariborskega Narodnega 
doma. Od tam je povorka krenila mimo magistrata proti Pobrežju. Pred 
magistratom se je od pokojnega dr. Rosine poslovil tudi prvi mariborski 
slovenski župan Viktor Grčar, ki je na magistratu dal izobesiti žalno zasta-
vo. Ta je bila izobešena tudi na zgradbi Narodnega doma. Po opravljenih 
cerkvenih obredih se je od dr. Rosine poslovil odvetnik dr. Pipuš, žalostin-
ko pa je odpel moški zbor Glasbene matice iz Maribora. Krsto s pokojni-
kom so na mrtvaški voz naložili Sokoli, žalni sprevod pa se je pomikal od 
Narodnega doma proti Glavnemu trgu. V sprevodu so bile poleg velikan-
ske množice ljudi dolge vrste sokolov in sokolic iz mariborske Sokolske 
župe s štirimi prapori, četa Orjunašev v kroju, poštni nastavljenci in skav-
ti. Pogreba so se udeležili zastopniki vseh društev in organizacij v mestu, 
odvetniki in notarji iz Maribora in iz drugih mest ter trgov in vsa mestna 
inteligenca, saj je dr. Rosina užival velik ugled in visoko spoštovanje. Po-
grebni sprevod je spremljala pihalna godba Drava, na mestnem pokopali-
šču na Pobrežju pa so krsto položili v grobnico sokoli. Zadnji govorniki na 
Pobrežju so bili dr. Pivko v imenu Sokolske zveze, dr. Koderman v imenu 
Jugoslovanske demokratske stranke in Rehar v imenu Organizacije jugo-
slovanskih nacionalistov. Njegova smrt je prizadela mnoge sodelavce iz 
prevratnih let 1918/1919, tudi generala Maistra, ki je ob Rosinovi smrti 
med drugim zapisal, da je »dvakrat treščilo s kratkim presledkom med 
člane našega preobratnega narodnega sveta in sesula sta se dva njegova 
močna stebra: prvi dr. Vrstovšek in zdaj dr. Rosina. Niti v mladih letih 
skoro si nisem pridobil boljših in iskrenih prijateljev od teh dveh uzornih, 
značajnih in narodno zavednih mož. Saj me je pa tudi z njima združila in 
potem vezala elementarna sila našega narodnega osvobojenja in samoza-

 59 Odvetniška pisarna, Glasilo odvetniškega in notarskega uradništva, štev. 5–8, Maribor 
november 1924, 5. Pisec navaja, da so se ves čas pred Narodnim domom vrstile množice, 
da bi se še zadnjič poklonile in poslovile od svojega voditelja.
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vestno skupno delo za domovino. Prijatelj Rosina je odšel v času aster in 
krizantem, a te moje vrste niso venec iz teh jesenskih cvetk na njegov grob, 
ne, povil sem šopek spominčic in sicer v tisti pusti in trdi uri, ko mi je 
samostanski zvon zajokal vest, da je zabobnelo kamenje po rakvi dr. Rosi-
ne. Ko je bil zadnjikrat pri meni, sva prebrskala vse te sledeče sladke in 
grenke, s skoz in skoz tople in mile spomine.«60 Maister je svojega tesnega 
sodelavca izjemno cenil in spoštoval. Brez nesebične pomoči dr. Rosine, ki 
je užival velik ugled in spoštovanje ne samo v Mariboru, temveč v širšem 
prostoru SV Slovenije, bi general in osvoboditelj Maribora težko uresničil 
zahtevno poslanstvo. Nanj so se sodelavci lahko zanesli, saj je bil preuda-
ren, zanesljiv in odgovoren mož. Ena od njegovih velikih odlik je bila, da 
so ga spoštovali in cenili tudi njegovi politični nasprotniki, ki so mu radi 
priznavali njegov narodni ponos in sloves pokončnega »narodnega 
delavca«.61

Njegov prispevek v usodnih prevratnih časih 1918/1919 je neprecenljiv 
in še vedno premalo zgodovinsko ovrednoten. In to kljub temu, da je bil 
med najožjimi in najpomembnejšimi Maistrovimi sodelavci in je spadal v 
tisti krog odločnih mož, ki predstavljajo glavne tvorce »usode jugoslovan-
skega Maribora in podravskega dela Slovenije v težkih prevratnih dneh. 
Zgodovinopisci te dobe ne bodo mogli preiti imen teh mož, ki so v polni 
meri upravičili zaupanje, zvezano z njihovo odgovorno funkcijo in preko 
njihovih ovekovečenih dejanj. Bodi jim v zadoščenje, da njihova trupla 
snivajo večni sen v kraju svobodne jugoslovanske zemlje, osvobojene v 
glavnem po njihovi iniciativni volji in nevenljivi zaslugi.«62

Dr. Fran (Franjo) Rosina je bil mož »čistih rok« in je zastopal stališče, da 
se mora opravljeno delo tudi plačati. A hkrati je zastopal tudi stališče, da je 

 60 Prav tam. 7. Zapis ob smrti prijatelja in sodelavca dr. Frana Rosine je general Maister 
naslovil Naši grobovi.

 61 Tabor, Maribor, 18. oktober 1924. Časopis je med prvimi objavil novico o Rosinovi smrti 
na Dunaju in izpostavil njegovo vlogo za gospodarsko življenje Maribora in za pomoč 
dijaški mladini. Med odlikami pokojnika je časopis izpostavil bistroumnost in opozoril, 
»da je bil dr. Rosina eden izmed najsijajnejših naših govornikov, bistroumen in rezek 
debater, ki je za vsako besedo našel hitro primeren odgovor. Udejstoval se je svoječasno 
mnogo tudi kot dopisnik raznih listov in se je odlikoval z žgočo satiro.« Dr. Rosina je 
bil kljub obilici obveznosti tudi dober družinski gospodar, rad je bil v domačem okolju, 
to je mogoče razbrati tudi iz fotografskega gradiva in pripisanih opomb iz spominskega 
albuma družine Rosina s posestva v Framu. Družinski album hrani Pokrajinski arhiv 
Maribor. V zapisih je nekaj zabeležk in vtisov o doživljanju prve svetovne vojne, pa tudi 
zaznamba o njegovi hudi bolezni, zaradi katere je bil od konca januarja do 10. aprila 
1915 v sanatoriju v Gradcu. Od tam je »ušel s težko operacijo«. Med tistimi, ki so ga na 
posestvu v Framu v množici visokih gostov obiskali, je bil 10. aprila 1919 tudi general 
Maister.

 62 Dr. Ivan Senekovič, Sedemindvajseti januar 1919 v Mariboru, Kronika slovenskih mest 
2‒3, 1936, 114.
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treba za domovino in za narod »se žrtvovati, da se torej narodno, prosvetno 
in politično delo ne sme nagrajevati. Nikdar se ni pečal z umazanimi ali 
dvomljivimi špekulacijami. Kot kmečki sin se je vedno zanimal tudi za 
kmetijstvo. Nakupil si je malo posestvice v Framu in vselej z velikim vese-
ljem poročal o uspehih svojega kmetovanja.« V družbi je bil vesel, a nikoli 
razposajen. Bil je dober pripovedovalec in opisovalec dogodkov. Kronisti 
navajajo, da je znal biti neizprosno kritičen do vseh, ki so se mu zamerili, 
zato so se ga mnogi, tudi tisti, ki so ga sicer cenili in spoštovali, zaradi tega 
bali.63 Ponosen je bil na svojo družino in otroke, močno ga je prizadela 
smrt mlajšega sina Fedorja marca 1922 leta. Dr. Fran (Franjo) Rosina je 
bil eden najzaslužnejših mariborskih rodoljubov, pokončen narodnjak in 
sokol in ob pravem času nadvse učinkovita Maistrova desna roka. Njegov 
prispevek za slovenski Maribor bo treba zgodovinopisno še celoviteje ovre-
dnotiti in oceniti, a že brez te ocene mu gre veliko priznanje za pokončno 
narodno držo in za slovenstvo v politično zapletenih razmerah ob severni 
meji na prelomu 19. in 20. stoletja, predvsem pa v usodnih prevratnih letih 
1918/1919. V Mariboru, za katerega se je celovito razdajal, pa bi si poleg 
imena ulice64 zaslužil še vsaj skromno spominsko ploščo.

Dr. Fran (Franjo) rosina – Ein charaktErstarkEr 
slowEnE unD EhrlichEr Patriot, Ein auFrEchtEr  
sokol unD MaistErs rEchtE hanD  
Zusammenfassung

Dr. Fran (Franjo) Rosina wurde am 29. September 1863 in Leskovica in der Nähe von 
Šmartno pri Litiji/St. Martin bei Littai geboren. Das Gymnasium beendete er in Lju bljana/
Laibach im Jahre 1884, in Wien studierte er Jura und beendete sein Studium erfolgreich 
nach vier Jahren. Als junger Jurist war er zuerst als Anwaltspraktikant bei Dr. Karl Slanc 
in Novo mesto/Rudolfswert beschäftigt und nach dem er sein Doktorstudium in Graz 
beendete, wurde er 1891 in Celje/Cilli bei Dr. Josip Sernec angestellt. Im Jahre 1894 be-
stand er sein Anwaltsexamen und eröffnete 1895 in Ljutomer/Luttenberg seine eigene 
Anwaltskanzlei. 1901 eröffnete er seine Kanzlei in Maribor/Marburg und ließ in der Stadt 
dauerhafte Spuren auf dem nationalpolitischen, Vereins- und Wirtschaftsgebiet. Natio-
nalpolitisch war er sehr aktiv vor allem in Celje/Cilli und Ljutomer/Luttenberg, wo er 
unter anderem auch Ausschussmitglied von Posojilnica/Darlehnkasse war und ab 1896 
Abgeordnete im Steirischen Landtag in Gradec/Graz. Als Landtagsabgeordneter vertrat 
er meistens die radikalslowenischen Standpunkte „weg von Graz“. Er war ein ausgezeich-
neter Redner, geschätzter und geehrter Jurist. Er war auch Genossenschaftsorganisator 
und Präsident des Genossenschaftsverbandes in Celje/Cilli. Als er 1901 mit seiner Familie 

 63 Tabor, Maribor, 21. oktober 1924, št. 241.
 64 V dvajsetih letih 20. stoletja so novo ulico v koroškem predmestju poimenovali Dr. Frana 

Rosinova ulica. Leta 1934 so ime popravili v Rosinova ulica. Po nemški okupaciji aprila 
1941 so ime najprej ponemčili v Rosina Gasse, nato pa jo še isto leto preimenovali v Znai-
mer Gasse. Maja 1945 so ji vrnili slovensko ime Rosinova ulica (prim. Sašo Radovanovič, 
Mariborske ulice, Maribor 2005, 210).
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nach Maribor/Marburg zog, eröffnete Dr. Rosina seine Anwaltkanzlei an der heutigen 
Partizanska ulica/Partisanenstrasse 16. Seine Kanzlei wurde ganz schnell für ihre aus-
gezeichneten und qualitätsvollen juristischen Dienstleistungen bekannt. Gleich nach der 
Ankunft in Maribor/Marburg schloss er sich an die nationalpolitische Aktivitäten an, er 
wurde Präsident von Čitalnica/Lesesaal und wurde in der Posojilnica v Narodnem domu/
Darlehnkasse im Volksheim aktiv. Im Jahre 1905 wurde er deren Vorstand und erfüllte 
seine Pflichten volle 19 Jahre. In 1907 half er bei der Gründung von Mariborer/Marburger 
Sokol und war auch sein erster Älteste. Im Jahre 1913 wurde er der Älteste des Mariborer/
Marburger Sokolbezirkes. Dr. Rosina war ein großer Patriot, er war treu seiner Heimat und 
dem Slowenentum, was er sehr gerne öffentlich manifestierte. Er wurde für seine liberale 
Denkweise bewundert, obwohl er auch Andersdenkenden zuhörte. Seine Zeitgenossen 
schätzen ihn als klardenkenden Juristen, ausgezeichneten und sachkundigen Intellek-
tuellen, vorzüglichen Redner und als Förderer von Jugendlichen, denen er seine ganze 
Energie im Rahmen seiner Tätigkeit in Dijaški domu/Schülerheim in Mariboru/Marburg 
widmete. Dr. Rosina war einer der engsten Mitarbeiter General Maisters in den Revolu-
tionsjahren am Ende des Ersten Weltkrieges in Maribor/Marburg und in der Steiermark. 
Als Vizepräsident des Nationalrates war er sein Vertreter in zahlreichen Verhandlungen 
mit deutschem Österreich, wenn es sich um die slowenische Nordgrenze handelte. Er war 
auch in der Jugoslawischen Demokratenpartei aktiv und wurde auf deren Liste 1921 zum 
Gemeindeausschussmitglied und Stadtberater in Maribor/Marburg gewählt.
Dr. Rosina starb am 15. Oktober 1924 in Wien und wurde am 20. Oktober 1924 an Mari-
borer/Marburger Zentralfriedhof Pobrežje beigesetzt. Er war ein charakterstarke Slowene 
und ehrlicher Patriot, Maisters rechte Hand und deswegen verdient er sich in der neueren 
Mariborer/Marburger Geschichte einen ehrenhaften Platz und eine gerechte geschicht-
liche Erinnerung.

Fran (Franjo) rosina, Ph.D. – a FirM slovEnE  
anD an honEst Patriot, an uPright sokol  
anD MaistEr’s right hanD 
summary

Fran (Franjo) Rosina, Ph.D. was born on 29th September 1863 in Leskovica near Šmartno 
by Litija. He finished grammar school in Ljubljana in 1884, and after four years of suc-
cessful studies finished law school in Vienna. As a young layer he first started working in 
1888 as a law probationer by Karl Slanec, Ph.D. in Novo mesto. After his Ph.D. in Graz he 
was employed by Josip Sernc, Ph.D. in Celje in 1891. In 1894 he passed his law exam and 
in 1895 opened his own law office in Ljutomer. In 1901 he opened his office in Maribor and 
left lasting marks in the city’s national-political, social and economic field.
National-politically he was very active in Celje and in Ljutomer, where he was, among 
other things, committeeman of Posojilnica (Loan Society) and since 1896 a member of 
parliament in the Styria country parliament in Graz. As a member of country parliament 
he usually defended the radical Slovene viewpoints “away from Graz”. He was an excellent 
speaker on public meetings, a respected and honoured lawyer. He was also an organiser 
of the system of cooperative societies and the president of the Cooperative Union in Celje. 
After he and his family moved to Maribor in 1901, Rosina opened a law office on the present 
day Partizanska ulica 16. His office soon became known for its excellent and quality law 
service. As soon as he came to Maribor he became a part of the national-politic activities, 
he became president of Čitalnica (Reading Room) and was active in Posoljilnica (Loan 
Society) in Narodni dom (National Home). In 1905 he became its director and fulfilled his 
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duty full 19 years. Since 1907 he helped with setting up Maribor’s Sokol (Falcon) and was 
its doyen. In 1913 he became doyen of the Maribor Sokol district. He was a great patriot, 
faithful to his country and the Slovene movement, which he often manifested publicly. He 
was distinguished by his liberal mind, but he was also able to listen to others who thought 
differently. The contemporaries valued him as a clever lawyer, excellent and educated 
intellectual, superb speaker and patron of young people, to whom he dedicated his whole 
energy in his participations in Dijaški dom Maribor (Students’ Hostel). Fran Rosina was 
one of the closest colleagues of General Rudolf Maister in the revolutionary times at the 
end of the World War I in Maribor and Styria. As the vice-president of the National Board 
he was Maister’s representative in numerous negotiations with German Austria on the 
Northern Slovene border. He was active in the Yugoslav Democratic Party and was on its 
list in 1921 elected for municipal member of committee and city counsellor in Maribor.
Fran Rosina died on 15th October 1924 in Vienna and was buried on 20th October 1924 on 
the city cemetery Pobrežje in Maribor. He was a firm Slovene, an honest patriot, Maister’s 
right hand and therefore he deserves a honourable place and a decent historical memory 
in the city of Maribor.
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V prispevku obravnavam delovanje spodnještajerskih slovenskih poslancev v držav-
nem zboru v obdobju 1891–1907. Na podlagi razpoložljive in dosegljive literature, tudi 
nemške, prikazujem borbo slovenskih poslancev za izboljšanje nacionalnega, poli-
tičnega in materialnega položaja spodnještajerskih Slovencev. Pri tem sem izpostavil 
najodmevnejša in za Slovence najpomembnejša dogodka v tem obdobju – boj za usta-
novitev slovenskih vzporednic na gimnaziji v Celju, ki je bil uspešen, in državnozbor-
sko volilno reformo 1906/1907, ki je povečala število štajerskih slovenskih poslancev 
s prejšnjih štirih na sedem.
Ključne besede: Spodnja Štajerska, slovenski poslanci, državni zbor, gimnazijsko vpra-
šanje, državnozborska volilna reforma

1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(497.4-18):328-057"1891/1907"

Aljoša Špelec: Activities of the Lower Styria Slovene Members of Parliament between 
1891 and 1907. Review for History and Ethno graphy, Maribor 80=45(2009), 2–3, 
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The article discusses the activities of the Lower Styria Slovene members of parliament 
in the period between 1891 and 1907. On the basis of available and attainable literature, 
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also German, I show the endeavours of the Slovene members of parliament to achieve a 
better national, political and material position of the Lower Styria Slovenes. I pointed 
out the two most important events for the Slovene people in this period – the fight for 
establishing Slovene parallels in grammar school in Celje, which was successful and 
the parliamentary election reform in 1906/1907, which enlarged the number of Styria 
Slovene members of parliament from four to seven.
Key words: Lower Styria, Slovene members of parliament, parliament, grammar school 
question, parliamentary election reform.

zakonodajno obdobje 1891–1897

Ko je cesar 23. januarja 1891 zaradi nastale politične nestabilnosti pred-
časno razpustil državni zbor in razpisal nove volitve, je bilo razočaranje 
nad Taaffejem na višku. V senci približevanja ministrskega predsednika 
nemškim liberalcem se je v Slovenskem narodu pojavilo celo mnenje, da je 
bil smoter Taaffejeve vlade »germanizacija, kot je bil to namen vseh prete-
klih vlad. Taaffejeva vlada hotela je tole bolj po ovinkih doseči in zatorej 
bila nam je še nevarnejša«.1 Nepričakovane volitve so prestrašile slovensko 
in spodnještajersko javnost, ki je ta Taaffejev politični manever ocenje-
vala skozi prizmo že omenjenega približevanja nemški levici. Slovensko 
politično društvo je pri volilni agitaciji napelo vse sile. Kmečka kurija je 
bila v slovenskih rokah in ni predstavljala težav Mihi Vošnjaku,2 Lavosla-
vu Gregorecu3 in novincu Francu Robiču.4 Slovenski poslanci so ostali še 
naprej člani Hohenwartovega kluba kot del vladne koalicije. Vedno večje 
nezadovoljstvo s Taaffejevo »drobtinčarsko« politiko je pripeljalo do po-
skusa ustanovitve jugoslovanskega kluba. Zanj se je najbolj zavzemal prav 
Gregorec, vendar je nazadnje spet prevladala oportunistična politika.5

Spomladi 1892 so po izstopu treh dalmatinskih poslancev iz Hohenwar-
tovega Konservativnega kluba radikalizacijo slovenske politike zagovarjali 
tudi nekateri slovenski poslanci. Za to sta se najbolj zavzemala Lavoslav 
Gregorec in primorski poslanec Ivan Nabergoj. Toda po objavi oklica no-
vega kluba (15. decembra 1892), ki je med drugim zahteval združitev vseh 

 1 Janez Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v habsburški monarhiji, Dunajski 
državni zbor in Slovenci (1848–1918), Ljubljana 2006, (dalje Cvirn, Razvoj), str. 274; SN, 
25. 1. 1891.

 2 Mihael Vošnjak, (1837–1920), politik. Bil je glavni organizator slovenskega hranilniškega 
in posojilniškega zadružništva. Glej Josip Vošnjak in njegovi Spomini, Vasilij Melik, 
Slovenci 1848–1918, Razprave in članki, Maribor 2002, (dalje Melik, Slovenci), str. 419.

 3 Lavoslav Gregorec, (1839–1924), duhovnik in politik. SBL, 1. knjiga, Ljubljana 1925–1932, 
str. 215–217.

 4 Franc Robič, (1841–1913), politik in šolnik. SBL, 3. knjiga, Ljubljana 1960–1971, str. 113.
 5 Jure Maček, Korespondenca dr. Lavoslava Gregoreca, Abrahamowicz – Novak, Maribor 

2008, (dalje Maček, Korespondenca), str. 7.
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hrvaških in slovenskih dežel »na temelju zgodovinskega prava kraljestva 
hrvatskega, prirodnih zakonov in narodne volje«, je pripravljenost za po-
vezovanje s Hrvati in samostojno delovanje opazno skopnela.6

Vrnimo se zopet k delovanju spodnještajerskih slovenskih poslancev. 
Ker je sam izhajal iz učiteljskih oziroma profesorskih vrst, je poslanec Ro-
bič dobro poznal področje vzgoje in šolstva ter znal izpostaviti mnoge 
poglavitne probleme, ki so pestili šolstvo na slovenskem podeželju. Zavze-
mal se je tudi za primeren materialni položaj učiteljstva, ker »je bila šola 
zaradi slabega materialnega položaja marsikje ogrožena«, za dobro orga-
nizacijo šolstva in delovanje krajevnih in okrajnih šolskih svetov. V okviru 
teh odprtih vprašanj je odkrito podprl tudi učinkovito delovanje šolskih 
nadzornikov. Njihovo delo je prav tako dobro poznal, saj je bil nekoč sam 
eden izmed njih, zato je v državnem zboru nastopal s praktičnimi primeri 
in učinkovitimi predlogi. Tako je v začetku julija 1891 o delovanju šolskih 
svetov povedal, »da se je na Štajerskem pridružila temu nedostatku obža-
lovanja vredna posebnost, da se okrajni šolski sveti v krajevnem oziru ne 
vjemajo z okrajnimi glavarstvi, ampak z okoliši okrajnih zastopov; šolski 
nadzornik se mora tedaj vsak mesec vdeležiti četirih do šestih sej v jako 
oddaljenih krajih. Preostaje mu torej le jako malo časa za nadzorovanje // 
vendar bi bili večkratni obiski na posameznih šolah jako koristni ne tako 
radi kritike, temveč radi tega, da bi deloval po vzgledu, da bi vzpodbujal 
in na mestu vplival na razvoj krajevnega šolstva«.7

Kot velik narodnjak se je odkrito zavzemal za slovenske interese in za 
slovensko šolo, zlasti še na slovenskem štajerskem podeželju; »povem torej 
tudi tukaj kar naravnost, da nimam nič proti nemškemu Schulvereinu. 
Priznavam izrecno, da tudi temu ne bi nasprotoval, če bi se nemško šol-
sko društvo poljubilo po spodnjem Štajerskem ustanoviti šole za nemške 
otroke // imel sem priložnost opažati, kako nemški Schulverein deluje po 
spodnjem Štajerskem od tistega časa, ko se je ustanovil, a drugih nego 
germanizatorskih teženj kljub najboljši volji nisem mogel opazovati«.8 
Gregorec pa je nadaljeval s poudarjanjem potreb po upravnopolitični osa-
mosvojitvi Slovencev, avtonomijo je smatral »za edino pravo upravno raz-
vrstitev Avstrije, ker le taka Avstrija sme brez strahu zreti v bodočnost«.9

Do preobrata v dotedanji oportunistični politiki slovenskih poslancev, 
ki je niso mogli spremeniti ne Gregorec ne Robič in Vošnjak, je prišlo šele 
jeseni 1893, ko je stopil Taaffe s svojim zase in za obstanek svojega kabineta 

 6 Cvirn, Razvoj, str. 275–276.
 7 Marjan Toš, Franc Robič, štajerski državni in deželni poslanec, Zgodovinski časopis, let-

nik 61, leto 2007, št. 1, str. 47; Naše ljudske šole, govor Robiča v državnem zboru 2. julija 
1891, Slovenski gospodar, 16. 7. 1891, 23. 7. 1891, 30. 7. 1891, 13. 8. 1891. 

 8 Toš, Franc Robič, str. 48.
 9 SN, 1. 7. 1891, 6. 7. 1891.
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usodnim predlogom razširjene volilne reforme pred državni zbor. Takrat 
se je med Slovenci pokazala vsa neorientiranost glede tega vprašanja,10 Slo-
venski narod je bil za »splošno, enako in neposredno volilno pravico in se 
je izrekal vsaj za Taaffejev načrt, dokler ne pride radikalnejši«.11 Slovenski 
poslanci pa so se tokrat končno postavili proti Taaffeju in ob načelnem 
poudarjanju upravičenosti razširitve volilne pravice glasovali proti pre-
dlogu volilne reforme in s tem tudi sami prispevali k padcu ministrskega 
predsednika. Dobrih 14 dni po imenovanju nove koalicijske vlade kneza 
Alfreda Windischgrätza 11. novembra 1893 so se slovenski poslanci raz-
delili v dva kluba. 12 Šest slovenskih poslancev, med njimi tudi Gregorec, 
ki so program nove vlade, izhajajoč iz varovanja statusa quo, razumeli kot 
zasmehovanje upravičenih slovenskih zahtev, je izstopilo iz Hohenwarto-
vega kluba, medtem ko jih je ostalih sedem, tudi Vošnjak in Robič, ostalo v 
njem.13 Tako so se zagovorniki radikalnejše nacionalne politike (Ferjančič, 
Gregorčič, Gregorec, grof Coronini, Josip Kušar in Ivan Nabergoj) s štirimi 
hrvaškimi poslanci (Klaićem, Bulatom, Šupukom in Borčićem) povezali v 
Klub hrvatskih in slovenskih poslancev in prešli v opozicijo. Ob tej delitvi 
slovenskih poslancev Gospodar še ni komentiral tega dejstva, »čeprav nam 
ne bi bilo težko najti odgovora, a se sprašujemo, če z odgovorom koristimo 
slovenski skupni stvari. Zato menimo, da je bolje, da še počakamo s svojim 
odgovorom.« Nato je v nadaljevanju časnik pisal, »da bralci poznajo klub 
konservativcev, ali kdo pozna novi klub, v katerem je dr. Gregorec? Zato 
mora on tedaj še le pokazati in povedati, kaj hoče in kako upa to potem 
doseči. Osnovali so nov klub, ker se je oblikovala parlamentarna vlada, v 
kateri ni zastopnikov 10 milijonov Slovanov, zato se zaradi svojega pre-
pričanja in podpore koalicijskih strank tej koaliciji ne morejo pridružiti, 
ker vladni program nima ozirov na narodne težnje in predvideva miro-
vanje vseh velikih političnih vprašanj.«14 Ta razcep med poslanci pa je bil 
predvsem taktična poteza, s pomočjo katere naj bi Slovenci čim več izsilili 
od vlade.15 Kot je pravilno ugotavljal Slovenski narod, so se z ločitvijo po-
slancev možnosti za dosego te ali one pravice precej povečale; »v novem 
političnem položaju to pomeni le novo taktiko, katera lahko ima jako ugo-
dne posledice. Secesijonisti (odcepljeni) tako, da so svoje puške usmerili v 
vlado, slovenski Hohenwartovci pa kot del vladne koalicije, ki imajo puške 

 10 Ivan Prijatelj, Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina, 4. zvezek, Ljubljana 
1966, (dalje Prijatelj, Slovenska), str. 67. 

 11 SN, 12. 10. 1893.
 12 Cvirn, Razvoj, str. 276.
 13 Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik, Politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem 

1861–1914, Maribor, 1997, (dalje Cvirn, Trdnjavski trikotnik), str. 170; Slovenci in nova 
vlada, Slovenski gospodar, 30. 11. 1893, št. 48, str. 1. 

 14 Izjava slovenskih in hrvaških poslancev, Slovenski gospodar, 7. 12. 1893, št. 49, str. 1–2. 
 15 Cvirn, Razvoj, str. 276.
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še ob strani.« Toda oboji so bili trdno odločeni, da priborijo Slovencem 
kakšno novo jezikovno pravico.16

Glavna zahteva slovenskih poslancev je bila ustanovitev slovensko-nem-
ških vzporednic na nižji gimnaziji v Celju, ki jo je obljubil že Taaffe l. 1888. 
Tako je 22. februarja 1894 dr. Gregorec ob podpori kolegov Ferjančiča in 
Nabergoja v državnem zboru vložil interpelacijo in od naučnega ministr-
stva zahteval ustanovitev že davno obljubljenih slovenskih vzporednic na 
gimnaziji v Celju v šolskem letu 1894/1895. Ob tem je opisal tudi grozljive 
razmere na celjski gimnaziji (obstoj Bismarckovega dijaškega društva, pri-
stranost profesorskega zbora, ki da je v političnem vidiku strogo nemško 
nacionalno usmerjen, obstoj pripravljalnega razreda, zaradi katerega mo-
rajo dijaki obiskovati gimnazijo 9 let). Tako je celjsko gimnazijsko vpra-
šanje vse bolj postajalo vprašanje avstrijske notranje politike.17 Na seji 8. 
marca 1894 je kranjski poslanec Šuklje dokazoval upravičenost slovenskih 
zahtev in opozarjal, »da je večina dijakov na celjski gimnaziji slovenske 
narodnosti«. 5. aprila 1894 je o nujnosti uvedbe paralelk spet govoril Šuklje 
in poudaril, »da je na celjski gimnaziji 63 % dijakov Slovencev«. Naslednji 
dan je v proračunski debati trditve celjskega poslanca Foreggerja zavrnil 
poslanec Vošnjak, ko je prvi trdil, da so slovenske zahteve v nasprotju z 
osnovnimi načeli koalicije«. Vošnjak je dejal, »da to vprašanje paralelk ni 
nobeno veliko politično vprašanje, slovenske paralelke v Celju niso nobeno 
izvanredno privoljenje, sicer pa se Nemcem ne godi nikakršna krivica, saj 
obdržijo nemško gimnazijo v Celju«. S številkami je pojasnjeval, da »je šte-
vilo slovenskih dijakov v Celju večje nego število nemških«, zato poslanci 
že od nekdaj zahtevajo slovenske paralelke. Omenil je tudi potrebo, naj se 
»nastavijo v Celju profesorji, ki bodo zmožni slovenskega jezika«. Na koncu 
pa je poudaril, »da je utrakvizacija nižje gimnazije v Celju kulturna potre-
ba slovenskega naroda in zavrnil Foreggerjeve trditve o zatiranju nemškega 
življa od Taaffejeve dobe dalje«.18

Ob naklonjenosti naučnega ministra, Poljaka Madeyskega in podpori 
grofa Hohenwarta je slovenskim poslancem uspelo, da je finančni mini-
ster Plener 18. oktobra 1894 v predlog proračuna za l. 1895 dal tudi po-
stavko 1500 gld. za ustanovitev nemško-slovenskih vzporednic v Celju. Ta 
postavka je med avstrijskimi Nemci sprožila pravi naval besa in okrepila 
vsenemško solidarnost z »ogroženimi celjskimi Nemci«. Nemški liberalci, 

 16 Glej op. 13, str. 171–172; SN, 28. 11. 1893; Fran Erjavec, Zgodovina katoliškega gibanja na 
Slovenskem, Ljubljana 1928, (dalje Erjavec, Zgodovina), str. 61–62. 

 17 Glej op. 14, str. 277. Prijatelj, Slovenska kulturnopolitična, str. 128–129; Cvirn, Trdnjavski 
trikotnik, str. 171. 

 18 Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 172–174; Prijatelj, Slovenska kulturnopolitična, str. 129–
130; Slovenci in državni proračun, Slovenski gospodar, 19. 4. 1894, št. 16, str. 1.; o tem glej 
tudi Slovenski gospodar, 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5. 1894. 
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ki so se znašli na udaru nemške nacionalistične javnosti, so v zadnjem tre-
nutku zadevo želeli preprečiti. Slovencem so ponujali popolno samostojno 
nižjo gimnazijo v Šoštanju, Šentjurju, Ljutomeru ali Žalcu, a sta Vošnjak 
in Robič ostala neizprosna: »Celje ali nič!«19 O problematiki celjske gim-
nazije je konec marca (28. marec 1895) govoril poslanec Robič in dejal, »da 
je Slovencev na Štajerskem 1/3 prebivalstva in kljub temu nimajo nobene 
slovenske srednje šole in niso zastopani v deželnem šolskem svetu. Zato 
so se slovenski poslanci obrnili že na prejšnje vlade, naj na gimnazijah na 
Spodnjem Štajerskem ustanovijo slovenske vzporednice. // Zato Slovenci 
znova zahtevamo, da se slovenski mladini omogoči, da se na gimnazijah 
vsaj v nekaterih predmetih izobražuje v slovenskem jeziku«.20 Razprava 
o postavki se je vlekla od 11. do 18. junija 1895. Na seji proračunskega 
odbora 18. junija je bila postavka »Celje« izglasovana z 19 glasovi za in 15 
glasovi proti. Neposredno po glasovanju so poslanci Združene nemške 
levice razglasili svoj izstop iz vladne koalicije, naslednji dan pa je knez 
Windischgrätz pisno obvestil cesarja Franca Jožefa o demisiji vlade, ki jo je 
cesar takoj sprejel. Tako je – vsaj na zunaj – zaradi celjske gimnazije, padla 
Windischgrätzova koalicijska vlada.21 V govoru v začetku julija 1895 je po-
slanec Robič znova govoril o celjski gimnaziji in slovenskih vzporednicah 
in ob tem »obžaloval svojo zmoto, ko je pred časom izrekel upanje, da ne 
bodo avstrijski Nemci ovirali slovenskih teženj, katerih namen je, dušev-
no in gmotno povzdigniti slovenski narod. // A ko opazujem postopanje 
nemške nacionalne stranke na Štajerskem, tedaj sklepam, da še ni misliti v 
bližnji bodočnosti na mir«.22 O izidu boja za slovenske vzporednice v Celju, 
ki je bil v slovensko korist (v državnem zboru je 10. julija 1895 prišlo do 
poimenskega glasovanja o postavki »Celje« in bila je sprejeta s 173 glasovi 
za in 143 glasovi proti, op. p.), je teden dni kasneje poročal tudi Gospodar. 
Razprava o proračunu glede srednjih šol, še posebej o celjski gimnaziji, je 
potekala 9. in 10. julija. Proti slovenskim vzporednicam so med drugimi 
govorili šlezijski poslanec Haase, češki liberalec Halwica, nemški »antise-
mit« Polzhofer in štajerski liberalec Kraus. Ob tem se je oglasil poslanec 
Vošnjak in ugotovil, »da je celjsko vprašanje v prvi vrsti pedagoško, // Celje 
ni bilo nikoli nemško mesto, Nemci na Češkem zahtevajo vsa prava, na 
Spodnjem Štajerskem pa oni niti nečejo slišati o slovenski manjšini«. Proti 
Vošnjakovemu izvajanju so govorili mariborski poslanec dr. Kokoschi-
negg, češki poslanec dr. Kurz, nato celjski dr. Foregger, »ki je uro in pol 
vezel znane otrobe«, medtem ko se je za Slovence odločno potegnil konser-
vativni Kaltenegger. Nato sta bila za glavna govornika izvoljena dr. Menger 

 19 Cvirn, Razvoj, str. 277–278.
 20 Celjsko vprašanje, Slovenski gospodar, 4. 4. 1895, št. 14, str. 1. 
 21 Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 187–188.
 22 Govor poslanca Franca Robiča, Slovenski gospodar, 11. 7. 1895, št. 28, str. 1–2. 
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in Robič; prvi proti, drugi za. Slednji je ob tem ugotavljal, da »nemški li-
beralci sprva niso bili proti postavki za Celje, temveč le nemški nacionalci. 
// Ako se Slovenci ojačijo, je to le državi v korist, kajti pot pravičnosti vodi 
do sprave.«23

Tudi po sprejetju postavke »Celje« so slovenski poslanci v državnem 
zboru ostali v dveh klubih. Pomladi 1896 je mariborska »Südsteirische 
Post« neuspešno predlagala, naj se slovenski in hrvaški poslanci spet zdru-
žijo v en klub pod vodstvom grofa Hohenwarta. Tako nekdanji člani »Win-
dischgrätzove koalicije« kot člani kluba Hrvatskih in slovenskih poslancev 
so podprli novo vlado ministrskega predsednika Kazimirja Badenija. Oboji 
so tudi podprli predlagano reformo volilnega reda februarja in marca 1896, 
ki je razširjala volilno pravico z uvedbo splošne kurije. Kot zadnje po-
membno dejanje v tem mandatu so 26. novembra 1896 slovenski in hrvaški 
poslanci poudarili, da bodo v prihodnjem sklicu zbora osnovali samostoj-
no parlamentarno skupino »v svrho odločnega solidarnega postopanja v 
narodnih in gospodarskih vprašanjih«.24 Tako je slovenskim poslancem 
v tem obdobju enkrat končno uspelo uveljaviti svojo voljo in uresničiti 
večletne zahteve Slovencev na Spodnjem Štajerskem. K temu uspehu je 
nedvomno prispevala tudi premetena taktika delitve na dva kluba – eni v 
koaliciji, drugi v opoziciji, ker so tako lažje dosegli svoj cilj. Nedvomno pa 
sta k uspehu prispevali tudi naklonjenost naučnega ministra Madeyskega 
in pomoč grofa Hohenwarta, ki je imel dobre odnose z visokimi vladnimi 
krogi.

zakonodajno obdobje 1897–1900/1901

Po državnozborskih volitvah marca 1897 se je število slovenskih po-
slancev dvignilo na šestnajst, od tega so s Štajerske prihajali štirje – Gre-
gorec, Robič in novinca med poslanci duhovnik Josip Žičkar25 in vitez 
Hugo Berks.26 Slovenski poslanci so se kljub ostrim konfliktom na kranj-
ski politični ceni po krajših pogajanjih vendarle odločili, da v dunajskem 
zboru oblikujejo enoten poslanski klub. Pod Šušteršičevim vodstvom so 
ustanovili Slovansko krščansko narodno zvezo, v katero je poleg 16 Slo-
vencev vstopilo tudi 11 Hrvatov, 7 Rusinov in 2 moravska Čeha. Šušteršič 
je bil skupaj s Hrvatom dr. Bulatom in Rusinom dr. Barwinskim eden 

 23 Odločilna bitka za Celje, Slovenski gospodar, 18. 7. 1895, št. 29, str. 1. 
 24 Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 278.
 25 Josip Žičkar, (1846–1905), duhovnik in politik. SBL, 4. knjiga, Ljubljana 1980–1991, str. 

967.
 26 Hugo Berks, (1841–1906), vitez, politik. SBL, 1. knjiga, Ljubljana 1925–1932, str. 25. 
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od predsednikov SKNZ.27 SKNZ se je povezala še z drugimi klubi, ki so 
predstavljali t. i. »desnico«, tako da se je oblikovala močna koalicija, ki 
so jo sestavljali še poljski, češki in romunski klub ter češki konservativni 
veleposestniki in nemški katoliški konservativci. Parlamentarna desnica 
je tako štela 215 od skupno 425 poslancev državnega zbora.28 Ta je ime-
la skupno parlamentarno komisijo in izvršilni odbor na čelu s poljskim 
poslancem Jaworskim.29 Ker je ministrskemu predsedniku Badeniju spo-
dletel načrt, vzpostaviti koa licijo, ki bi povezala nemško levico, Poljake in 
Čehe, se je moral zadovoljiti s konservativno slovanskim blokom, ki je bil 
v bistvu nek posnetek nekdanjega »železnega obroča«. Da bi pomiril Čehe 
in pridobil njihovo podporo v parlamentu, je vlada 5. aprila 1897 izdala 
najprej jezikovno naredbo za Češko, nato 22. aprila za Moravsko. Bistvo 
je bila določba, da morata biti tako nemščina kot češčina t. i. »notranja 
uradovalna jezika na Češkem in Moravskem, to pa je pomenilo, da bi se 
morali nemško govoreči uradniki v obeh deželah naučiti češčine. Vladni 
uredbi sta povzročili pravi »furor teutonicus« nemških poslancev, ki so v 
parlamentu kmalu začeli glasno obstrukcijo. V bran Badeniju se je postavil 
tudi Šušteršič v imenu SKNZ in dejal, da sta naredbi zgolj logični potezi ob 
izvajanju čl. 19 državnega temeljnega zakona o narodni enakopravnosti. 
Dodal je, da se mora podobno urediti tudi jezikovni položaj Slovencev, 
Hrvatov in Rusinov.30 Poleg opozicije nemških liberalcev in nacionalcev 
se je vlada znašla tudi pred opozicijo socialnih demokratov in Ukrajin-
cev zaradi nasilja pri volitvah v Galiciji. Prvi odmev jezikovnih naredb 
v parlamentu je bila slovenska interpelacija, datirana in prebrana 7. apri-
la 1897. Njeni nosilci so bili Žičkar, Coronini, Ferjančič in Einspieler (po 
eden za Štajersko, Primorsko, Kranjsko in Koroško). V njej je bilo rečeno; 
»ker so Slovenci v delih dežel, ki v njih bivajo, skoraj docela brez jezikovne 
enakopravnosti pri upravnih in sodnih oblasteh kljub jasnim določbam 
državnega temeljnega zakona, postavljajo podpisani na c.-kr. celotno mi-
nistrstvo vprašanje: kdaj misli to za Kranjsko, Štajersko, Koroško, Trst, 
Istro in Goriško z Gradiščansko izdati podobno jezikovno naredbo kakor 
je bila izdana 5. aprila letos za Češko?«31 Nato je vitez Berks na seji 8. maja 
1897 s tovariši vložil predlog, naj v skupini mest in trgov Celje–Brežice vo-

 27 Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu, Slovenska parlamen-
tarna politika v habsburški monarhiji 1897–1914, Celje 2001, (dalje Rahten, SLS), str. 20; 
Veselje avstrijskih Slovanov in kristjanov, Slovenski gospodar, 8. 4. 1897, št. 14, str. 1. 

 28 Rahten, SLS, str. 20–21.
 29 Cvirn, Razvoj, str. 280.
 30 Rahten, SLS, str. 21, 23. 
 31 Slovenci v državnem zboru 1893–1904, Melik, Slovenci, str. 594; Rüdiger Malli, Die steiri-

schen Abgeordneten im österreichischen Reichsrat 1897–1901, Mit besonderer Berücksichti-
gung des Nationalitätatenproblems, Graz 1973, (dalje Malli, Die steirischen Abgeordneten), 
str. 90; Razne stvari, Slovenski gospodar, 8. 4. 1897, št. 14, str. 5. 
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lilno pravico dobijo tudi tisti kraji, ki je do tedaj še niso imeli; Rajhenburg 
(Brestanica, op. p.), Podsreda, Pilštanj, Braslovče, na seji tri dni kasneje pa 
je isti poslanec podal predlog, naj se po tistih okrajnih glavarstvih, kjer so 
prepovedani sejmi, ustavi eksekutivno izterjevanje davkov.32

Dva tedna kasneje je dr. Gregorec stavil predlog, naj se znižajo zemlji-
ške pristojbine pri srednjih in malih posestvih, Žičkar pa je ob podpori 25 
kolegov poslancev dal nujni predlog, »da se znatno pomaga prebivalcem v 
brežiškem in kozjanskem okraju po lanski toči«.33

Poslanec Robič je v jesenskem zasedanju v začetku oktobra 1897 v go-
voru zahteval, da se spremeni postava z 28. 3. 1892, »da bo država mogla 
dajati vinogradnikom brezobrestna posojila brez ozira na to, koliko daje 
dežela«, poslanski kolega Berks pa, »naj se prepove uvoz in prodaja ume-
tnih vin in naj se ne izterjujejo davki tam, kjer ni živinskih sejmov«.34 V 
nadaljevanju zasedanja je Žičkar ob podpori 17 drugih poslancev predla-
gal, »da se veroznanskim učiteljem podeli nagrada za poučevanje verouka 
na ljudskih ali meščanskih šolah, kjer uče več kot 6 ur na teden, ali pa 
naj se v ta namen nastavi posebne veroznanske učitelje«.35 A od vseh teh 
predlogov in pobud je bila najvažnejša prej omenjena uredba, ki so jo po 
vzoru na Češko in Moravsko slovenski poslanci zahtevali za naše dežele.

Badenijeve jezikovne naredbe so slovenskim poslancem nedvomno dale 
krila, zato so se s polno močjo osredinili na reševanje svojih nacionalnih 
problemov. Vzgona slednjemu pa je verjetno dala tudi obstrukcija nemških 
nacionalnih strank v poletnih mesecih. Ena stvar pa je posebej na Štajer-
skem razgrela strasti; že omenjeno celjsko gimnazijsko vprašanje. Kljub 
temu da je postavitev proračuna pod prvo Badenijevo vlado propadla in je 
ta primer pripeljal do padca vlade, paralelk na gimnaziji niso ukinili, če-
prav v predlogu proračuna za l. 1897 izdatki za to šolo niso bili navedeni.36 
V tem času so na finančne urade, sodne oblasti in notariate začele prihajati 
razne peticije »političnih društev«. Eno takih peticij je zboru v 15. in 16. se-
siji predložil poslanec Žičkar in se je nanašala na Kozjanski okraj. Med 15. 
sesijo (26. 9. 1898–8. 10. 1899) je slednji predal nadaljnje tri peticije društva 
v Kozjem in enega v Brežicah. V 16. je Žičkar predložil nadaljnje tri peticije: 
občinskega odbora Ormož, ki se je nanašala na slovensko poimenovanje 
železniških postaj, in prav takšno peticijo občinskih odborov v Vitanju, 
Jastrebcih in Kogu. Te peticije kažejo na veliko delovno območje poslanca 
Žičkarja, ki je seglo tudi v sosednjo kranjsko deželo. Njegov kolega Berks 
je medtem že v 13. sesiji v 16. seji zboru predal peticije političnega društva 

 32 Iz državnega zbora, Slovenski gospodar, 20. 5. 1897, št. 20, str. 1–2. 
 33 Iz državnega zbora, Slovenski gospodar, 27. 5. 1897, št. 21, str. 1–2. 
 34 Iz državnega zbora, Slovenski gospodar, 14. 10. 1897, št. 41, str. 1. 
 35 Iz državnega zbora, Slovenski gospodar, 4. 11. 1897, št. 44, str. 1–2. 
 36 Prav tam, str. 89.
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v Framu in občin Ljubno, Rečica in Višnja vas pri Celju, ki so vse zahtevale 
uveljavitev jezikovnih naredb za Spodnjo Štajersko.37

Na sodnem področju so Slovenci poleg obveznih vprašanj glede za-
sedbe sodniških mest zahtevali tudi splošno vzpodbujanje uradovanja na 
Spodnjem Štajerskem v slovenskem jeziku, hkrati pa so se pritoževali nad 
imenovanjem ljudi, ki slovensko niso znali oziroma niso hoteli znati. Za 
Žičkarja je paragraf 212 civilnega procesnega reda, ki je zagotavljal, da se 
na zahtevo posameznika lahko vpogleda v protokol obravnave, pomenil, 
da mora biti protokol v določenem primeru napisan v slovenskem jeziku. 
Zato je Žičkarju izstavitev sodb in dokumentov v nemškem jeziku pome-
nila nedopustno provokacijo, ker so bili prevodi v slovenščino netočni. 
Slovenci so se posebej pritoževali nad zaposlitveno politiko pri sodiščih 
v Celju, Mariboru, Ormožu, na Ptuju in v Laškem. Tako se je na primer 
Gregorec pritoževal, da so bila na Spodnjem Štajerskem številna nezase-
dena mesta za sodne uslužbence, ki pa niso bila razpisana, ker so že bila 
rezervirana za določene nemške uradnike. Tako ni bil na primer za Laško 
imenovan noben sodni pripravnik, čeprav je bil nekdanji pripravnik Wag-
ner že dalj časa sodnik v Šmarju pri Jelšah. Mesto je bilo rezervirano za 
nemškega pripravnika v Celju. Podoben položaj naj bi bil tudi v velikem 
slovenskem okraju Ptuju, ki je l. 1890 štel samo 4215 Nemcev in 87190 
Slovencev, a je bil kljub temu imenovan Nemec. Gregorec je opozoril tudi 
na zasedbo uradniških mest v Celju in Mariboru z nemškimi nacionalci. 
Na te težave je v interpelaciji v 16. sesiji (18. 10. 1899–8. 6. 1900) opozoril 
tudi vitez Berks: »obstaja praksa, da se največji del štajerskih Slovencev, ki 
se posveti sodniški službi, pošlje na Kranjsko, in maloštevilni sodniki slo-
venske narodnosti, ki službujejo na Štajerskem, ne morejo upati drugega, 
kot da jih porabijo pri nekem odročnem okrajnem sodišču«.38

Slovenski poslanci so nadalje zahtevali tudi ustanovitev lastnega slo-
venskega višjega deželnega sodišča v Ljubljani, ustrezen predlog v zvezi s 
tem pa je v 16. sesiji predal Gregorec, ki je sledil po zbiranju podpisov za 
ustrezno peticijo. Peticijsko gibanje je bilo organizirano zaradi zahteve o 
ustanovitvi univerze v Ljubljani, pri čemer so po zavzetosti pri prenašanju 
peticij štajerski poslanci Žičkar, Berks in Robič prekašali svoje kolege s Ko-
roške in celo Kranjske. Podobna zahteva ob že omenjeni (glede ustanovitve 
višjega deželnega sodišča) je bila tudi delitev okrajnih sodišč na manjše 
enote. Tako je v 16. sesiji poslanec Berks predal peticije občinskih zasto-
pov Podčetrtek, Žusem, Sveta Ema, Brežice, Virštanj, Sedlarjevo, Imeno 

 37 Prav tam, str. 90–91.
 38 Malli, Die steirischen Abgeordneten, str. 100–102.
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in Tinsko, ki so zahtevali, da se zanje ustanovi posebno okrajno sodišče v 
Podčetrtku.39

Na področju uprave so slovenski poslanci zahtevali dvojezične napise 
za označitev javnih uradov (šol, sodišč, občin). Tako je na primer v 15. 
sesiji Žičkar predložil zboru številne peticije občinskih zastopov, ki niso 
zahtevali samo slovenskih napisov na uradih in dvojezičnost na poštnih 
štampiljkah, ampak tudi slovenske napise na železniških postajah in zapo-
slovanje slovenskih uslužbencev na železnici. Enako peticijo je predal tudi 
Gregorec. V 15. sesiji se je Žičkar pritoževal nad pomanjkanjem znanja 
slovenskega jezika pri davčnemu uradu v Ormožu, »dva pripravnika ne 
znata slovensko, davčni izterjevalec in kontrolor sicer znata slovensko, a 
uradujeta nemški in sta odkrita nasprotnika slovenskega naroda. V na-
sprotju s tem se veliko Slovencev nastavlja v davčnih uradih na zgornjem 
Štajerskem.« Prav tako se je tožilo tudi nad zaposlitveno politiko pri poštni 
in telegrafski agenciji v Gradcu.40 Pomembno pri boju za slovenske pravice 
je bilo tudi vprašanje mest na Spodnjem Štajerskem, ki so slovenskim po-
slancem predstavljala »tujke v slovenskem telesu«, saj so ta v državni zbor 
pošiljala svoje nemške zastopnike, ki so vsi izhajali iz mestne kurije. Zato 
so slovenski voditelji poskušali z osvajanjem mestne kurije, po eni strani s 
večanjem števila slovenskih meščanov, po drugi strani z razširjanjem me-
stne kurije z novimi kraji. Tu sta prišla v poštev predvsem mestni volilni 
okrožji 7 in 8 (Maribor in Celje). Tako je v 12. sesiji (27. 3. 1897–julij 1897) 
poslanec Berks glede tega postavil predlog, nato še enkrat v 13. sesiji (23. 
9. 1897–29. 12. 1897), in sicer skupaj s kolegom Gregorecem. Po predlogih 
glede volitve članov poslanske zbornice z zakonom z 2. aprila 1873, bi bil 
slednji spremenjen tako, da bi volilnemu okrožju 7 in 8 dodali naslednje 
občine: Sv. Lovrenc, Ptujska Gora, Sv. Trojica. To so bili trgi, ki bi jih pri-
šteli volilnemu okrožju 7 z voliščem v Mariboru. Volilnemu okrožju 8 z 
voliščem v Celju pa bi dodali naslednje trge; Braslovče, Šentjur, Brestanica, 
Podsreda in Planina. S tem bi se narodnostna struktura v teh okrožjih 
nagnila v slovensko korist. Vendar do teh sprememb ni prišlo.41

Vrnimo se spet na raven visoke dunajske politike. Na že omenjeno 
obstrukcijo nemških nacionalcev in eskalacijo njihovega nacionalizma v 
poletnih mesecih, ko državni zbor ni zasedal (med 2. junijem in 23. sep-
tembrom 1897), so slovenski poslanci odgovarjali z načelnimi izjavami v 
podporo Badenijevi vladi in poudarjanjem potrebe po skupnem nastopa-
nju slovenskih in hrvaških poslancev v parlamentu. Na vseslovenskem in 
istrsko-hrvaškem shodu v Ljubljani 14. septembra 1897, ki je bil zadnja 

 39 Prav tam, str. 107–108.
 40 Malli, Die steirischen Abgeordneten, str. 115–116.
 41 Prav tam, str. 117–118.
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skupna politična manifestacija vseh Slovencev, so navzoči odobrili politi-
ko SKNZ in v resoluciji tudi za Slovence zahtevali enakopravnost v naro-
dnem vidiku in sprejeli vrsto zahtev za Istro.42 Po mnenju Povšeta, vodje 
kranjskih katoliških narodnjakov, bi morali »znotraj obstoječih kronovin 
organizirati posebne narodno kulturne zastope, ki bi odločali predvsem o 
kulturnih in šolskih vprašanjih … Organi deželne avtonomije, v katerih 
dominirajo zastopniki večinskega naroda, bi torej izgubili pravico do po-
seganja v kulturne in šolske zadeve narodnih manjšin v kronovinah. To naj 
bi bil predpogoj, da bi bili tudi Slovenci zainteresirani za širitev avtonomij 
dežel, za katero so se ogrevali Čehi in Poljaki«.43 V skladu s stališčem tega 
shoda si je Zveza na jesenskem zasedanju prizadevala, da bi v sodelovanju z 
zavezniki na desnici izničila naraščajočo nemško obstrukcijo in pomagala 
vladi sprejeti proračunski provizorij. Tako so na seji 25. novembra 1897 
vsi slovenski poslanci – razen kranjskega Kušarja – glasovali za znameniti 
Lex Falkenhayn grofa Falkenhayna, ki naj bi onemogočil obstrukcijo z 
izključevanjem iz sej in posebnimi redarji. Po tem je obstrukcija dosegla 
višek, v ospredje so stopili socialni demokrati, v parlamentu pa je prišlo 
do pretepov, do velikih demonstracij in nemirov na Dunaju in do padca 
Badenijeve vlade.44

SKNZ je podprla tudi vlado nekdanjega naučnega ministra, barona 
Gautscha, čeprav jim ta ni obljubil drugega kot ureditev razmer na Pri-
morskem. Enako je podprla tudi vlado grofa Thuna, ki je po nastopu že-
lel izničiti nemško obstrukcijo z napovedjo celovite ureditve jezikovnih 
razmer v monarhiji. Ob začetku parlamentarnega dela 21. marca 1898 so 
se pojavili številni predlogi za rešitev jezikovnega vprašanja, tako so 22. 
aprila v imenu Zveze poslanci Gregorec, Šuklje in Barwinski postavili pre-
dlog, ki je od vlade zahteval, naj parlamentu nemudoma predloži predlog 
zakona o izvedbi 19. člena temeljnega državnega zakona iz l. 1867. Predlog 
je utemeljeval Gregorec, ki je dejal, »da bi zakon o varstvu vseh narodnih 
manjšin, z učinkovitimi določbami, ki bi varovali manjšine pred nasilji 
večin, zadovoljivo rešil jezikovno vprašanje. Po zamisli tega predloga naj 
bi bili vsi jeziki, ki so v navadi v kaki deželi, proglašeni za deželne jezike 
in bi bili pred deželnimi in državnimi oblastmi enakopravni in enako-
vredni. Vsak državljan bi mogel iskati in najti pri vseh instancah pravico 
v svojem jeziku«.45 Svoj lasten predlog, ki pa je bil slednjemu podoben, je 
podal Gregorec na 32. seji 16. sesije 16. decembra 1899. To je bil predlog 
za izdajo jezikovnega zakona, ki mu je bil dodan tudi osnutek zakona.46 

 42 Cvirn, Razvoj, str. 280; Erjavec, Zgodovina, str. 66. 
 43 Rahten, SLS, str. 25.
 44 Slovenci v državnem zboru 1893–1904, Melik, Slovenci, str. 595. 
 45 Glej op. 40, str. 595; Cvirn, Razvoj, str. 280.
 46 Malli, Die steirischen Abgeordneten, str. 139.
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Ta se je delil v 4 poglavja; prvo je obravnavalo splošna določila, drugo 
sodišča in upravne urade/oblasti, tretje občine, četrto pa šole. Zakon naj 
bi veljal za celotno avstrijsko polovico monarhije, čeprav se je primarno 
nanašal na slovenske razmere. Revolucionarno v Gregorčevem osnutku je 
bilo verjetno popolno izenačenje in enakopravnost posameznih narodno-
sti in jezikov v tej državni polovici.47

Ko se je 6. junij 1899 na seji izvršilnega odbora desnice ob prisotnosti 
ministrskega predsednika Thuna vodja slovenskih poslancev Povše od-
krito postavil proti prioritetnemu reševanju češkega jezikovnega vpraša-
nja, je hkrati zahteval celovito ureditev vprašanja narodne avtonomije v 
kronovinah in izjavil, »da Slovenci in isterski Hrvati nikakor ne morejo 
odobravati jezikovnega zakona samo za češko deželo.« Zato je poudaril, 
»da je potrebno, da dobimo skupaj s Čehi jezikovni zakon za vse avstrijske 
kronovine«. Tako Thunovi vladi ni uspelo rešiti jezikovnega vprašanja, 
zato je vlada odstopila, cesar pa je imenoval na vladno krmilo štajerskega 
deželnega namestnika Manfreda grofa Clary Aldringena, ki je 17. oktobra 
1899 preklical Badenijeve jezikovne naredbe.48 Do spremembe politične 
smeri je prišlo po preklicu naredb, ko so na zahtevo slovenskih poslancev 
na klubovi seji 21. novembra 1899 sklenili, da podprejo češko obstrukcijo v 
državnem zboru. Ko so se nato Poljaki junija 1900 odločili za samostojno 
politiko proti češki obstrukciji in so bili pripravljeni podpreti novo vlado 
dr. Koerberja, ki je nastopila 18. januarja 1900, je dotedanja parlamentarna 
večina razpadla. SKNZ se je odločila za srednjo pot; izjavila je, »da češke 
obstrukcije ne podpira, ker samo v parlamentu lahko zagovarjamo svoje 
koristi, da torej obstrukcijo obžaluje, da pa je ne pobija, to je, da ne nastopa 
proti njej«.49 Vendar pa Koerberju v prvem letu vlade ni uspelo vzpostaviti 
delovne večine in izolirati mladočeških obstrukcionistov, zato je poiskal 
izhod v razpisu novih volitev, ki so potekale decembra 1900 in januarja 
1901.50

zakonodajno obdobje 1901–1907

Na Spodnjem Štajerskem so bili na volitvah ponovno izvoljeni isti po-
slanci; Žičkar v 5., splošni kuriji, v 4. pa Ploj, Robič in Berks, medtem ko 
Gregorec ni več kandidiral.51 Po volitvah 1900/1901 med Slovenci enotne-
ga parlamentarnega kluba ni bilo mogoče več ustvariti. Pred začetkom 

 47 Prav tam, str. 141–142.
 48 Rahten, SLS, str. 33–34. 
 49 Slovenci v državnem zboru 1893–1904, Melik, Slovenci, str. 595.
 50 Rahten, SLS, str. 38.
 51 Politični ogled, Slovenski gospodar, 10. 1. 1901, št. 2, str. 2. 
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zasedanja so zlasti v liberalnem taboru (Tavčar) poudarjali nujnost obli-
kovanja enotnega jugoslovanskega kluba brez krščanskega oz. katoliškega 
predznaka, a je temu nasprotoval Ivan Šušteršič, ki je želel izolirati »libe-
ralne intrigante«. Kranjski katoliški poslanci so bili za to, da se povežejo 
vsi slovenski in hrvaški poslanci razen onih štirih, ki so bili izvoljeni na 
liberalnem programu (Tavčar, Ferjančič, Plantan in Oskar Gabršček). Toda 
ker so temu ostro nasprotovali zlasti dalmatinski Hrvati, se je 31. januarja 
1901 devet slovenskih katoliških poslancev (Šušteršič, Pfeifer, Povše, Ži-
tnik, Pogačnik, Vencajz, Gregorčič, štajerska Žičkar in Berks) povezalo z 
dvema češkima, štirimi rusinskimi in šestimi poljskimi poslanci v Slovan-
ski centrum. Preostalih šest na liberalnem programu izvoljenih poslancev 
(Tavčar, Ferjančič, Plantan, Gabršček ter Štajerca Ploj in Robič) pa se je z 
desetimi hrvaškimi poslanci združilo v Hrvaško-slovenski klub.52

Tri dni pred tem, 28. januarja 1901, so se na Dunaju na Šušteršičevo 
povabilo zbrali Vencajz, Biankini ter Štajerca Berks in dvorni svetnik dr. 
Miroslav Ploj.53 Dalmatinec in Štajerca so izrazili obžalovanje, če bi v klu-
bu po zamisli Šušteršiča ne bilo vseh slovenskih poslancev. Berks je kljub 
temu obljubil, »da se bo priključil klubu, saj naj bi bilo njegovo mesto ob 
strani zastopnikov kranjskih kmetskih občin, ker so interesi kranjskega 
in štajerskega kmeta isti«. Poudaril je, »da tudi v interesu narodne orga-
nizacije štajerske ni mogoče drugače postopati, kajti ta organizacija sloni 
na duhovščini«. Za razliko od Berksa je Ploj vztrajal, naj se v klub povabi 
tudi liberalce, češ »politične diference naj ostanejo doma, tu se gre za sku-
pno narodno stvar«. Kljub Šušteršičevemu prigovarjanju Ploj stališča ni 
spremenil.54 O trenjih med samimi štajerskimi poslanci se je razpisal tudi 
Slovenski gospodar: »poslanca Žičkar in Berks sta prisedla k zastopnikom 
kranjskih kmetov, Robič se je pridružil liberalnim zastopnikom kranjskih 
mest in z njim je šel tudi dr. Ploj, /…/ osupnilo je marsikoga, da sta Robič in 
dr. Ploj storila ta korak, ki zna biti tudi za našo domačo politiko na spod-
njem Štajerskem usodepoln, ker sta ravnala v nasprotju z ogromno večino 
njunih volilcev, ki so želeli, da bi vstopila v Slovanski Centrum«.55 Seveda 
pa so poslanci nadaljevali s svojim delovanjem v dobro svojih rojakov, saj 
je Žičkar podal predlog za nujno državno pomoč nekaterim občinam v 
brežiškem in rogaškem okraju, »da se rešijo preteče lakote«, in predlog 
za slovensko obrtno šolo, po možnosti v Mariboru. Hkrati so štajerski 

 52 Cvirn, Razvoj, str. 282. 
 53 Miroslav Ploj, (1862–1944), politik in pravnik. SBL, 2. knjiga, Ljubljana 1933–1952, str. 

387–388. 
 54 Rahten, SLS, str. 40–41; isti, Zavezništva in delitve, Razvoj slovensko-hrvaških političnih 

odnosov v habsburški monarhiji 1848–1918, Ljubljana 2005, (dalje Rahten, Zavezništva), 
str. 119. 

 55 Razne stvari, Slovenski gospodar, 7. 2. 1901, št. 6, str. 4. 
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poslanci ob podpori kolegov iz Centruma vložili predlog, »da vlada zviša 
državno podporo za obnovljenje po trtni uši opustošenih vinogradov in da 
se podpore dovoljujejo ne glede na visokost deželnih podpor«.56

Ob že načetem vprašanju taktike poslancev Robiča in Ploja je Slovenski 
gospodar zavzel nevtralno pozicijo in prisegel na taktiko čakanja, kar pa je 
pri njegovih bralcih naletelo na negativen odmev, zato je v obširnem član-
ku podal svoje stališče: »Vprašujejo nas bralci, zakaj ne nastopimo odločno 
nasproti Robiču in Ploju, da izstopita iz Jugoslovanskega kluba in vstopita 
v Slovanski Centrum, zato z ozirom na to odgovarjamo, da smo še vedno 
prepričani, da ta dva ne spadata v klub, kjer sedi glavni urednik Naroda 
(Ivan Tavčar, op. p.), ampak v klub, kjer sedijo katoliški narodni poslanci. 
Toda mi imamo kot zatrdilo častno besedo, da se v poštenem smislu dela 
za to, da se dosežejo potrebni predpogoji za fuzijo obeh klubov. Vsled tega 
še svojega stališča nismo zapustili. Če pa se predpogoji ne dosežejo, in če 
Robič in Ploj ostaneta poleg Tavčarja, potem ne bomo več molčali in bo-
mo stali spet na svojem mestu.«57 Časnik je zgodbo nadaljeval v začetku 
aprila, ko so se stvari začele razpletati, saj piše: »… da so bili obveščeni, 
da se v hrvaško-slovenskem klubu dela na to, da se ustavi našemu narodu 
pogubno pisarjenje in delovanje Tavčarja in njegovih ožjih prijateljev, ali 
pa da se tudi Robič in Ploj ločita od dr. Tavčarja, tako, da sama izstopita 
iz kluba, ali da izstopi Tavčar sam. Dogodki zadnjih dni so dokaz, da je 
bilo naše zadržanje popolnoma pravilno. Iz Dunaja se namreč poroča, da 
je dr. Tavčar izstopil iz Hrvaško-slovenskega kluba. Ploj in Robič sta s tem 
vsem na spodnjem Štajerskem darovala lepo pisanko. Pregnala sta temen 
oblak, ki je pretil uničiti našo slogo. /…/ Sedaj ni nobene ovire več, da se 
združita oba kluba v en klub. To želi naše ljudstvo, a to zahteva tudi naša 
jugoslovanska politika.«58

Katoliški načrt osamitve liberalcev pa se je tako le posrečil, saj je ko-
nec marca 1901 pisal Ploj Tavčarju, da se je na privatnem sestanku članov 
hrvatsko-slovenskega kluba »soglasno izrazila želja, da bi Vi /…/ izstopili 
iz kluba, ker to zahteva narodna korist in korist kluba, z obzirom na to, 
da Vas smatramo odgovornim urednikom Slovenskega naroda, v kojim se 
tako konsekventno napadajo vera in institucije katoliške cerkve«. Užaljeni 
Tavčar je nemudoma pobral šila in kopita in zapustil klub. Nekaj dni zatem 
so se mu pridružili še Ferjančič, Gabršček in Plantan, medtem ko sta Ploj 
in Robič ostala v Hrvaško-slovenskem klubu. Od maja 1901 so slovenski 
poslanci v državnem zboru delovali v treh klubih, saj so medtem liberalni 
»odpadniki« z dvema srbskima poslancema ustanovili Jugoslovanski na-

 56 Poslanci na delu, Slovenski gospodar, 7. 3. 1901, št. 10, str. 2–4. 
 57 Naši državni poslanci, Slovenski gospodar, 14. 3. 1901, št. 11, str. 4. 
 58 Pisanka, Slovenski gospodar, 4. 4. 1901, št. 14, str. 1. 
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predni klub, ki ga je vodil Andrej Ferjančič. Tako že zaradi številčne šib-
kosti niso imeli posebne velike teže, njihov pomen pa je zmanjševalo tudi 
dejstvo, da so preveč energije porabili za medsebojna obtoževanja.59 Iz Slo-
vanskega centra je tako že l. 1901 izstopil vitez Berks in bil potem »divjak«. 
Počasi pa je Šušteršiču vseeno uspelo popolnoma osamiti kranjske liberal-
ce. 4. junija 1902 je namreč prišlo do združitve Slovanskega Centruma in 
Hrvatsko-slovenskega kluba v Slovansko zvezo s Šušteršičem in Ivčevićem 
kot predsednikoma, njuna namestnika sta bila Ploj in Barwinski.60

Tako Slovanski centrum kot Hrvatsko-slovenski klub in nato Slovanska 
zveza so vodili do Korberjeve vlade politiko »proste roke« ter podpirali 
marsikatere korake njene politike, predvsem v letih 1901 in 1902. Toda že 
leta 1903 je Slovanska zveza, ki jo je z železno disciplino vodil Šušteršič, 
iz solidarnosti s hrvaško opozicijo v banovini, ki je bila boj proti režimu 
bana Khuen-Hedervaryja, začela zaostrovati odnos do Koerberjeve vlade. 
Od nje je zahtevala, da pomiri razmere na Hrvaškem. Z Koerberjevim od-
govorom, da se avstrijska vlada ne sme vmešavati v razmere na Ogrskem, v 
Slovanski zvezi niso bili zadovoljni. Zato se je ministrski predsednik znašel 
na udaru kritik slovenskih in hrvaških poslancev.61 Tako je Ploj v svojem 
govoru 24. novembra 1903 v parlamentu prebral obširen spisek Koerberje-
vih grehov. Očital mu je, »da si je postavil princip, ki stremi za tem, da se 
ne sme izpolniti nobena še tako upravičenih narodnih, gospodarskih ali 
kulturnih zahtev slovanskih narodov, ako ne dovolijo nemške stranke«. 
Ploj je nadalje poudaril, »da vedno bolj čutimo, da je Koerber sovražnik 
Jugoslovanov«. Toda ministrski predsednik je ignoriral kritike slovenskih 
poslancev. Imel je dovolj udobno večino, ki je peščica Slovencev ni mogla 
ogroziti.62

Kljub vsemu so bili spodnještajerski poslanci precej aktivni. Pri sled-
njih je izstopal poslanec Robič, ki je bil že v preteklem mandatu oktobra 
1899 izvoljen v odbor za železnice, februarja 1901 v pomembni odbor za 
državni proračun in vinogradništvo. Na 4. zasedanju 12. februarja 1901 
je interpeliral ministrskega predsednika kot vodjo ministrstva za notra-
nje zadeve glede stanja Dravskega mostu v Mariboru, na 61. zasedanju je 
podal vlogo o izrednem stanju o regulaciji rek in potokov na Spodnjem 
Štajerskem, oglašal se je glede odpravljanja posledic naravnih nesreč zaradi 
toče v okrajih Maribor in Sv. Lenart, zagovarjal podporo za oškodovane 
prebivalce zaradi povodnji v okrožjih Maribor in Slovenj Gradec. Kot član 
oziroma predsednik odbora za vinogradništvo je nastopal tudi v razpravi 

 59 Slovenci v državnem zboru 1893–1904, Melik, Slovenci, str. 596; Cvirn, Razvoj, str. 282; 
Rahten, SLS, str. 44.

 60 Rahten, SLS, str. 48; isti, Zavezništva, str. 120–121.
 61 Cvirn, Razvoj, str. 284.
 62 Rahten, SLS, str. 52–53; isti, Zavezništva, str. 122.
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o državni podpori občinam v ptujskem okraju za obnovo vinogradov, ki jih 
je uničila trtna uš. Zavzemal se je tudi za uveljavitev slovenskega jezika in 
imen, tako je bil aktiven pri namestitvi dvojezičnih napisov na lokalni že-
lezniški progi Grobelno–Celje. Maja 1902 je ob poročilu odbora za prora-
čun podprl resolucijo o ustanovitvi poljedelske (kmetijske) izobraževalne 
ustanove na Spodnjem Štajerskem, v kateri bi bila učni jezik slovenščina.63 
Njegov kolega dr. Ploj je v državnem zboru v slovenskem jeziku predstavil 
interpelacijo o delu okrajnega zastopa v Gornji Radgoni, ki pa ni bila za-
dostno podprta. Dr. Ploj in Žičkar sta bila izvoljena tudi v finančni odsek, 
vložila pa sta tudi predlog o pomoči kmetom, ki jih je prizadela toča. Ploj 
je 30. septembra 1904 podal predlog za ustanovitev kmetijskih zadrug, 1. 
oktobra pa je predlagal zavarovanje živine.64

Na parlamentarni ravni visoke politike so se medtem dogajale po-
membne reči. Ko so marca 1904 v Pragi izbruhnili dijaški nemiri, se je 
tudi Slovanska zveza odločila, da podpre češke poslance, ki so z obstruk-
cijo skušali onemogočiti delo državnega zbora, kar se je zgodilo 15. marca 
1904. Slovanska zveza je skušala k protivladnemu delovanju pritegniti tudi 
italijanske poslance, a pogajanja, ki jih je z Italijani vodil hrvaški istrski 
poslanec Spinčić, niso prinesla rezultatov. Podpiranju češke obstrukcije sta 
v Zvezi nasprotovala Hrvat Ivčević in rusinski poslanec Barwinski, to pa 
je v Zvezo vneslo razdor. Za razliko od slednjih dveh se je za obstrukcijo v 
imenu slovenskih poslancev zavzel Povše, ki je kot razlog navedel vladno 
politiko na Štajerskem, ki naj bi se ravnala po željah nemških nacionalcev. 
Oglasil se je tudi poslanec Robič, ki je zatrdil, da so se štajerski volilci 
odločili za obstrukcijo in podporo Čehom. Nato je Barwinski predlagal, 
naj se klub ne odloči za obstrukcijo, ampak naj se dovoli poslancem gla-
sovanje po svoji vesti. Zavrnil ga je Ploj, češ da je v odločilnih trenutkih 
treba imeti pogum in reči vladi ne. Tako je 15. novembra 1904 prišlo do 
odhoda rusinskih poslancev iz Slovanske zveze in ustanovitve samostoj-
nega rusinskega kluba.65 28. decembra 1904 je Koerber cesarju ponudil 
svoj odstop (ne pa tudi odstopa celotne vlade) in cesar ga je 31. decembra 
tudi sprejel. Novi ministrski predsednik je postal baron Paul Gautsch, ki je 
že vodil vlado (1897/98) in naj bi nadaljeval s Koerberjevo politiko, a brez 
njegove impulzivnosti in radikalnosti.66 24. januarja 1905 je v poslanski 
zbornici predstavil dokaj nevtralen vladni program in poklical na posvete 

 63 Marjan Toš, Franc Robič (1841–1913), Štajerski deželni in državni poslanec, Časopis za 
zgodovino in narodopisje 105, 2008, št. 1–2, str. 46, 52.

 64 Aljaž Mejal, Delovanje dr. Miroslava Ploja med leti 1900 in 1914 na podlagi časnikov Straža 
in SG, diplomsko delo, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor 2002 (dalje 
Mejal, Delovanje), str. 16.

 65 Rahten, SLS, str. 54, 56; Cvirn, Razvoj, str. 284.
 66 Cvirn, Razvoj, str. 198.
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več vplivnih poslancev, da bi spet oživili delovanje zbora. Od Slovencev je 
povabil dr. Šušteršiča in dr. Ploja.67

Pod vtisom »krvave nedelje« v St. Peterburgu 22. januarja 1905 so tudi 
poslanci radikalnih skupin »pozabili« na obstrukcijo in bili pripravljeni 
na konstruktivno sodelovanje. Zaradi notranjepolitične krize na Ogrskem 
je poleti l. 1905 postalo nadvse aktualno vprašanje uvedbe splošne volilne 
pravice, a je na seji kronskega sveta v Ischlu 22. avgusta 1905 Gautsch tej 
ideji nasprotoval. Tako je ob jesenskem odprtju državnega zbora 26. sep-
tembra 1905 kar sedem poslanskih skupin vložilo predloge z zahtevo po 
modernizaciji volilnega sistema, ki ji je Gautsch še vedno nasprotoval. Ko 
pa se je v začetku novembra 1905 za splošno volilno pravico začel zavzema-
ti tudi Franc Jožef, je bil Gautsch 28. novembra 1905 prisiljen napovedati, 
da bo vlada pripravila predlog zakona o volilni reformi na podlagi splošne 
moške volilne pravice.68 Slovenski poslanci pod Šušteršičevim vodstvom so 
napoved vlade pozdravili. V pogajanjih glede števila mandatov je Šušteršič 
želel uresničiti osnovni cilj, zagotoviti SLS popolno prevlado na Kranj-
skem, precej manj pa se je zavzel za pravice štajerskih, še manj pa koroških 
Slovencev.69

Temu je sledil negativen odziv Katoliškega političnega in gospodarske-
ga društva Slovencev na Koroškem, saj se je vlada namenila dati slednjim 
samo en mandat od desetih, koroški Slovenci pa so menili, da bi jim mo-
rala pripasti vsaj dva, če ne trije. Za to vladno odločitvijo so stali nemški 
nacionalci. Pri tem je pomembna vloga dr. Ploja, ki se je 23. decembra 1905 
sešel z notranjim ministrom, grofom Bylandt-Rheidtom, kjer naj bi dobil 
zagotovilo, da bodo Slovenci na Koroškem dobili dva mandata, kot je Ploj 
navdušeno poročal dr. Brejcu, nekdanjemu članu KNS. A se je situacija po 
novem letu spremenila. Po razgrnitvi vladnega predloga 23. februarja 1906 
ki je koroškim Slovencem namenil en mandat, štajerskim pa 6, se je v vseh 
slovenskih deželah dvignil val ogorčenja. Tako so tudi na Štajerskem ob 
kritiki vladnega predloga od slovenskih poslancev zahtevali, da za vsako 
ceno – tudi z obstrukcijo – preprečijo sprejem predlagane reforme.70 Zato 
so poslanci dr. Šušteršič, Robič in dr. Ploj glede tega ostro protestirali pri 
Gautschu in zahtevali enakopravno obravnavo slovenskih zahtev. O volilni 
reformi je v državnem zboru v začetku marca 1906 govoril poslanec Robič 
v imenu slovenskih poslancev in dejal, da Slovenci na Štajerskem in Koro-
škem z njo nikakor niso zadovoljni, »saj je vlada pri razdeljevanju volilnih 
okrajev postopala na samovoljen in krivičen način – neustrezno razmerje 
med številom prebivalcev na enega poslanca, na en kmečki volilni okraj 

 67 Mejal, Delovanje, str. 17.
 68 Glej op. 62, str. 198–199.
 69 Prav tam, str. 284–285; Erjavec, Zgodovina, str. 90.
 70 Cvirn, Razvoj, str. 285.
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47000 prebivalcev, a so dobili Slovenci samo 6 namesto 9 poslancev. Tudi 
z ozirom na razmejitev davka med kmečkim in mestnim prebivalstvom 
pripada Slovencem najmanj 8, ne pa 6 mandatov. Na Spodnjem Štajerskem 
imata dosedanji mariborski in celjski volilni okraj 35000 Nemcev in 16800 
Slovencev. Za prve je vlada naredila dva volilna okraja, torej dva poslanca. 
Da pa zagotovi vlada ta poslanca Nemcem, je vzela taka mesta in trge v 
okraju, ki so povečini nemški. Istotako so postopali v celjskem okraju. // 
Pri razdeljevanju volilnih okrajev se torej vlada ni ozirala niti na število 
prebivalcev niti na davčno moč, ampak na želje nemške stranke.«71 Sestav-
ljen je bil 48-članski odbor za volilno reformo, v katerem je bil tudi štajer-
ski poslanec dr. Ploj, ki je bil hkrati tudi izvoljen za predsednika odbora.72 
Ta je začel z delom 28. marca 1906. Tako so slovenski štajerski poslanci v 
Slovanski zvezi želeli, da bi se formiral dodatni, sedmi, slovenski mandat 
na Spodnjem Štajerskem, a so bili nekateri Štajerci v zvezi precej sebični, saj 
je Robič »z vso odločnostjo zahteval sedmi štajerski mandat, njegov rojak 
Ploj pa enako odločno drugi mandat za Korošce«. Robič naj bi menil, »da 
je dodatni štajerski mandat zagotovljen, medtem ko naj bi bil koroški le 
ideal«. Na koncu so sklenili, da bodo zahtevali kar oba mandata.73 V po-
znopomladanski in zgodnji poletni čas je padla tudi obravnava začasnega 
proračuna. V imenu Slovanske zveze je o njem govoril poslanec dr. Ploj. 
Seveda je bilo zaradi zaostrene politične situacije in spora med vlado in 
slovenskimi poslanci glede delitve mandatov na Koroškem in Štajerskem 
nemogoče pričakovati, da bi poslanci proračun podprli, to pa tudi zato, 
»ker vlade za naše volilce nočejo nič storiti in ker je volilna sprememba za 
štajerske in koroške Slovence v slabem tiru« in se hkrati pritožil, »da naši 
politični uradniki ne razumejo slovenskega ljudstva in vsled tega ne čutijo 
z njim«.74

Po sprejemu vladnega predloga v prvem branju marca 1906 pa se volilne 
reforme ni dalo več preprečiti. Na odločno nasprotovanje spodnještajer-
skega nemštva in obeh nemških poslancev v odboru za volilno reformo, 
Pommerja in Wastiana, je naletel predlog predsedujočega dr. Ploja, ki je 
na 13. seji 19. junija 1906 zahteval povečanje števila slovenskih mandatov 
s 6 na 7 in okrepitev celjskega mestnega volilnega okraja s spodnješta-
jerskimi trgi (Središčem, Žalcem, Mozirjem, Gornjim Gradom, Ljubnim, 
Vranskim, Sevnico in Kozjem). Slovenskima članoma odbora Šušteršiču 
in Ploju je kmalu postalo jasno, da koroški Nemci ne bodo pristali na po-
puščanje Slovencem. Ob viku in kriku poslancev Nemške ljudske stranke 
so 12. julija 1906 slovensko zahtevo podprli nemški krščanski socialci z 

 71 Poslanec Robič o volilni preosnovi, Slovenski gospodar, 15. 3. 1906, št. 11, str. 1. 
 72 Mejal, Delovanje, str. 18; Politični ogled, Slovenski gospodar, 21. 6. 1906, št. 25, str. 1. 
 73 Rahten, SLS, str. 63.
 74 Politični ogled, Slovenski gospodar, 5. 7. 1906, št. 27, str. 1. 
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Gessmanom na čelu. Usoda Koroške je bil zapečatena. Isti dan so slovenski 
poslanci v odboru za volilno reformo končno dosegli uspeh, ki je potolažil 
vsaj štajerske Slovence, ko je dr. Šušteršič zahteval reasumiranje, tj. ponov-
no glasovanje o razdelitvi mandatov na Koroškem in Štajerskem. V odboru 
so s 26 glasovi proti 19 glasovom sprejeli predlog o sedmem slovenskem 
mandatu na Spodnjem Štajerskem; zanj so poleg Slovanov glasovali člani 
Katoliške ljudske stranke, krščanski socialci, Italijani in socialdemokrat 
Victor Adler. Krivdo za neuspeh pri dosegi koroškega slovenskega man-
data so prenesli na Šušteršiča, slovenski politiki pa so na shodu 26. julija 
1906 slovenski državnozborski delegaciji izrekli nezaupnico. Prvaka SLS 
so ostro prijeli tudi v Slovenskem narodu, v kranjskem katoliškem taboru 
pa so te obtožbe odločno zavrnili.75

Tudi slovenski poslanci iz Štajerske so enako kot načelnik Šušteršič me-
nili, da je bolje, če nemških nacionalcev glede koroških mandatov ne iz-
zivajo preveč. Kot se je pozneje spominjal kranjski poslanec Žitnik, naj bi 
vpričo njega in Povšeta Štajerci dr. Korošec, Robič in Ploj sklenili izstopiti 
iz kluba, če ne dobijo 7. mandata, »češ da je 2. na Koroškem nemogoč«. 
Štajerski poslanci niso hoteli tvegati. To je priznal v pismu strankarskemu 
kolegu Franu Jankoviču tudi bodoči voditelj južnoslovanske državnozbor-
ske delegacije dr. Anton Korošec,76 ki je takrat začenjal svojo poslansko 
kariero: »Robič in Ploj sta dobila – kar je bila napaka – od kluba dovoljenje, 
da za Štajersko in Koroško sama z vlado občujeta. Ker nista nič dosegla, 
raztrosila sta vest, da je Šušteršič izdal Štajerce in Korošce. Da je Robič 
skraja to okolo pravil, sem sam na lastna ušesa slišal.« Tudi kranjski libera-
lec Plantan si je v odboru zaman prizadeval, da bi pridobil Ploja za odločen 
nastop v korist koroških Slovencev. Zahtevo po obstrukciji je Ploj gladko 
zavrnil in Plantanu zabrusil, naj se ne vtika v štajerske razmere, če se Šta-
jerci ne vtikajo v kranjske.77 Med spori slovenskih poslancev glede delitve 
dodatnih mandatov na Koroškem in Štajerskem je prišlo v sestavi sloven-
ske državnozborske delegacije do pomembne personalne spremembe, ki je 
zaznamovala obdobje do konca monarhije. Ko je 27. septembra 1905 umrl 
poslanec Josip Žičkar, se je izpraznil slovenski mandat v peti, splošni kuriji 
na Spodnjem Štajerskem. Na zboru poverjenikov v Celju 10. maja 1906 je 
bil ob podpori državnozborskega in deželnozborskega poslanca Franca 
Robiča imenovan za kandidata. Dobil je 63 glasov podpore, vojni kurat 
Vodušek 29 in dunajski častnik Pukl 21. Na volitvah 29. maja 1906 je od 
29115 volilnih upravičencev za Korošca glasovalo 19153, za Nemca Vrečka 

 75 Cvirn, Razvoj, str. 286; Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 290, 292. 
 76 Anton Korošec, (1872–1940), duhovnik in politik. SBL, 1. knjiga, Ljubljana 1925–1932, 

str. 517–520; Enciklopedija Slovenije, 5. zvezek, Mladinska knjiga, Ljubljana 1991, str. 
270–271.

 77 Rahten, SLS, str. 66–67; Erjavec, Zgodovina, str. 91. 
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7065 in za liberalnega protikandidata Rebeka 2807 upravičencev. Korošec 
je bil z veliko večino izvoljen za poslanca državnega zbora. V dunajski zbor 
je prišel 7. junija 1906.78

Svoje parlamentarno delovanje je začel z nujnim predlogom glede uved-
be pomoči za občine na spodnjem Dravskem polju in v Halozah zaradi 
elementarnih ujm in stiske, predlog pa je podprlo še 19 poslancev in je 
bil dodeljen odboru za ujme. 19. junija 1906 je bil s 115 glasovi izvoljen v 
odbore za tisk, imuniteto in vodne poti. 26. junija 1906 je s še 14 poslanci 
interpeliral »njegovo ekselenco g. ministra za poljedelstvo glede ravnanja 
c.-kr. Kmetijske družbe za Štajersko pri ustanovitvi podružnic na Spod-
njem Štajerskem, v drugi interpelaciji pa se je ukvarjal z narodnim vpra-
šanjem svoje spodnještajerske domovine »v zvezi izobešanjem slovenske 
tribarvnice«. Nadaljnje interpelacije in vprašanja z njegove strani so sledila 
že julija 1906, tako 3. julija na ministra za pravosodje Kleina in na ministra 
za deželno brambo, generala Schonaicha. 10. julija je vložil Korošec novo 
interpelacijo na pravosodnega ministra glede rabe jezika pri spodnješta-
jerskih sodiščih, čez tri dni je bil izvoljen tudi v novoustanovljeni odbor 
za pritožbe. 20. julija je ministru za pravosodje postavil vprašanje »glede 
razmer pri c.-kr. sodiščih na Spodnjem Štajerskem, na Koroškem in Kranj-
skem, iz katerih so jasno razvidni problemi Slovencev; »ker je na območju 
okrožnega sodišča v Mariboru Slovencev 84 % prebivalstva, Nemcev pa 
samo 16 %, a je sodnih uradnikov Nemcev 31, Slovencev pa samo 12, v 
Celju je Slovencev 94 %, Nemcev pa samo 6 % prebivalstva, a je sodnih 
uradnikov Nemcev 27, Slovencev pa 16. Pri višjem sodišči v Gradci pa so 
med 16 sodniki samo 3 Slovenci.« Korošec je tudi znova poudaril zahtevo 
po višjem deželnem sodišču v Ljubljani. S tem aktivnim delom na začetku 
svoje poslanske kariere je pokazal, da se je v novem okolju hitro znašel.79

Po nadaljevanju dela zbornice je bil 2. oktobra 1906 izvoljen v narodno-
gospodarski odbor, 5. novembra pa je na notranjega ministra vložil vpraša-
nje glede dvojezičnih napisnih tabel. Naslednji dan je med nadaljevanjem 
debate o nujnem predlogu krščanskega socialca Gessmana o poročilu od-
bora za volilno reformo rekel, »da se veliko katoliških skupin boji socialnih 
in političnih posledic volilne pravice, kdor pa je vajen hoditi med ljudmi in 
delati v krščanskem smislu za skupno dobro, strahu ne pozna«. Nadalje je 
dejal, da je odveč strah pred socialno demokracijo, ki ga nekateri širijo, »saj 
je socialna demokracija stranka, ki ji more človek učinkovito priskočiti na 
pomoč, najbolj s praktičnim socialnim reformskim delom v krščanskem 
smislu«. Kritiziral je Badenijevo volilno reformo in peto, splošno kurijo, 

 78 Feliks Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju, Življenje in delo 1872–
1918, Ljubljana 1992, (dalje Bister, Anton Korošec), str. 41–42. 

 79 Bister, Anton Korošec, str. 43–45. 
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saj je ta »samo spaček, ki nosi v sebi smrtno klico, in ga je prej kot mogoče 
treba zamenjati s splošno in enako volilno pravico«. Po 14-dnevnem pre-
sledku je Korošec stopil za govorniški oder 20. novembra pri obravnavi o 
poročilu odbora za volilno reformo o osnutkih zakona, ki so se nanašali na 
spremembo temeljnega zakona o državnem zastopstvu in o volitvah članov 
poslanske zbornice in med drugim dejal, »da je samo eden od govornikov 
svojim izvajanjem dal tudi teoretično podlago, to je bil zastopnik socialne 
demokracije. Po socialdemokratskem pojmovanju je volilna pravica oblika 
splošnih človekovih pravic, zato more biti samo enaka za vse.«80 V začetku 
novembra je za govorniškim odrom nastopil Koroščev poslanski kolega 
Voušek in se v govoru odločno zavzel za koroške Slovence, čeprav je bilo 
glede mandatov na Koroškem že vse odločeno na višji ravni. Grajal je tudi 
krivično razdelitev volilnih okrajev pri spodnještajerskih mestih in trgih 
ter izločitev obmejnih slovenskih občin od slovenskih volilnih okrajev.81

Hkrati s prihodom poslanca Korošca na Dunaj 7. junija je isti dan na-
stopila mandat tudi nova vlada pod vodstvom barona Maxa Wladimira 
Becka, katere jedro so tvorili mladočehi, Nemška ljudska stranka in Poljski 
klub. Vlada je morala čim prej urediti dvoje vprašanj: volilno reformo in 
pogodbo z Ogrsko. Obeh vprašanj se je lotila nadvse preudarno in ju raz-
rešila po normalni parlamentarni poti, volilno reformo je uspelo »sprejeti« 
še pred koncem zakonodajnega obdobja. V poslanski zbornici so jo s 194 
glasovi za in 63 proti sprejeli 1. decembra 1906 (Slovenci na Spodnjem Šta-
jerskem so tako po novem volili sedem poslancev kmečke kurije, medtem 
ko so Slovenci na Koroškem volili le enega poslanca), le pet dni po potrditvi 
v gosposki zbornici 21. januarja jo je cesar 26. januarja 1907 sankcioniral. 
To je bilo hkrati tudi zadnje pomembno dejanje 10. zakonodajnega obdob-
ja, saj je cesar 30. januarja 1907 zaključil zasedanje državnega zbora in 
razpisal volitve za mesec maj, vlada pa je svoje sile usmerila v pogodbena 
pogajanja z ogrsko vlado.82

 80 Glej op. 75, str. 46–47, 49. 
 81 Politični ogled, Slovenski gospodar, 15. 11. 1906, št. 46, str. 1. 
 82 Cvirn, Razvoj, str. 199–200; Erjavec, Zgodovina, str. 92. 
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DiE aktivitätEn DEr untErstEiErMärkischEn 
slowEnischEn abgEorDnEtEn iM lanDtag  
von 1891 bis 1907 
Zusammenfassung

Die Tätigkeiten der slowenischen steirischen Abgeordneten waren in der behandelten 
Periode sehr aktiv und lebendig, obwohl sie die meiste Zeit getrennt arbeiteten, sie waren 
in verschiedenen Parlamentsklubs. Die Wahlen in den Landtag im Jahre 1891 waren die 
letzten unter der Regierung von Graf Taaffe und drei Slowenen gingen nach Wien: der 
Gymnasialprofessor Robič, der Priester Lavoslav Gregorec, das war seine zweite Amtspe-
riode, und Mihael Vošnjak, Bruder des ehemaligen Abgeordneten Josip Vošnjak. Alle 
drei waren Mitglieder des Hohenwart-Klubs des rechten Zentrums und sie unterstützten 
Taaffes Regierung; Gregorec war der aktivste unter den drei. Die wichtigste Leistung der 
ersten Amtsperiode zwischen 1891 und 1897 war die Gründung slowenischer Parallelen 
am deutschen Gymnasium in Celje/Cilli, wobei die steirischen Abgeordneten Hilfe von 
allen slowenischen Abgeordneten bekamen. Die Abgeordneten vereinten wieder einmal 
ihre Kräfte, um den gewünschten Ziel zu erreichen, obwohl einige in der Regierungsko-
alition von Fürst Windischgrätz, und andere and der Seite der Opposition tätig waren; 
von den steirischen Abgeordneten waren in der Regierungskoalition Vošnjak und Robič 
tätig, in der Opposition hingegen Gregorec.
Nach den Wahlen im Jahr 1897, als man wegen Änderungen in den Wahlgesetzen auch in 
der fünften, erweiterten, so genanten „allgemeinen Kurie“ wählen konnte, änderte sich die 
Zahl der steirischen Abgeordneten auf vier. Gregorec und Robič schlossen sich der Priester 
Josip Žičkar und Ritter Hugo Berks an, während Vošnjak nicht mehr kandidierte. Diesmal 
waren im Gegensatz zur vorigen Periode alle slowenischen Abgeordneten im gleichen 
Klub tätig, in der Slovenska krščanska narodna zveza (Slowenische Christlichnationale 
Union – SKNZ) und sie unterstützten jeweilige Regierung und fuhren mit der „realisti-
schen, kleinigkeitskrämerischen“ Politik fort. Von den Steirern rang auch diesmal Gre-
gorec hervor, der im Jahre 1898 zusammen mit seinem Krainer Kollegen Šuklje und dem 
Abgeordneten aus Rusin den Vorschlag für Gesetz über die Ausführung des 19. Artikels 
der Dezemberverfassung über die nationale Gleichberechtigung auf dem Sprachengebiet 
herausgab. Nach den nächsten, vorzeitigen Wahlen im Dezember 1900 und im Januar 
1901 blieb die Zahl der slowenischen steirischen Abgeordneten gleich; in der Mandatszeit 
starben Josip Žičkar und Ritter Berks, die von nach dem liberalen Programm gewählten 
Miroslav Ploj und nach dem katholisch-konservativen Programm gewählten Priest und 
Redakteur Anton Korošec ersetzt wurden.
Auch diesmal waren die steirischen Abgeordneten nicht in einem, sondern in zwei Klubs 
aktiv: Žičkar und Berks in Slovanski Centrum (Slawisches Zentrum), Ploj und Robič im 
Hrvaško – slovenski klub (Kroatisch-slowenischer Klub). Als der letzte sich fast genau 
nach den Wahlen teilte, waren slowenischen Abgeordnete in drei Klubs tätig, was ihre 
Arbeit noch schwieriger machte.
Unter den steirischen Abgeordneten hatte Dr. Miroslav Ploj die hochangesehene Funktion 
im Landtag. Bei der ersten Sitzung des Ausschusses für die Wahlreform am 28. März 1906 
wurde er zum ersten Vizepräsident, bei der zehnten Sitzung am 12. Juni 1906 zum ersten 
Präsident ernannt. Er leitete den Ausschuss bis zum Ende. Die größte Leistung dieser Pe-
riode war der Beschluss neuer Wahlreform, die den allgemeinen und gleichberechtigten 
Wahlrecht für alle männliche Staatsbürger über 24 Jahren einfuhr. Die Reform brachte den 
steirischen Slowenen nach komplizierten Verhandlungen und zahlreichen Abstimmungen 
eine größere Mandatszahl, und zwar stieg die Zahl von vier auf sieben.



56	 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/2–3 • razprave – studIes

activitiEs oF thE lowEr styria slovEnE MEMbErs  
oF ParliaMEnt bEtwEEn 1891 anD 1907 
summary

In the discussed period the activities of the Slovene Styria Members of parliament were 
very vivid and active, although they were working separately for most of the time and 
were in different parliamentary clubs. The parliamentary elections in 1891 were the last 
ones under the reign of Count Taaffej and three Slovenes went to Vienna – the grammar 
school professor Robič, the priest Lavoslav Gregorec, who started his second mandate, 
and Mihael Vošnjak, brother of the former member of Parliament Josip Vošnjak. All three 
of them entered the Hohenwart’s club of the right centre and supported Taaffej’s reign, 
Gregorec being the most active one in the parliament. The greatest achievement in the 
first mandate period 1891–1897 was the establishment of the Slovene parallels in German 
grammar school in Celje, where the Styria members of parliament got help from all the 
other Slovene members of parliament, who with this action once again joined powers to 
achieve a desired goal, although some cooperated with the government coalition of Duke 
Windischgrätz, and some with the opposition – among the Styria members of parliament 
Vošnjak and Ribič were active in the government coalition and Gregorec in the opposition.
After the elections in 1897 when the election laws were changed and there were elections 
also in the fifth, extended so called “common curia”, the number of Styria members of 
parliament grew to four. The priest Josip Žičkar and Knight Hugo Berks joined Gregorec 
and Robič, while Vošnjak did not stand as candidate any more. In contrast to the last pe-
riod this time all Slovene members of parliament worked in the same club, in the Slovene 
Christian National Association (Slovenska krščanska narodna zveza – SKNZ) and sup-
ported the current governments as well as carried on with the “realistic, crumby” politics. 
Among the Styria members of parliament Gregorec was the most outstanding one, for in 
1898 he and his Carniola colleagues Šuklje and Rusin member of parliament Barwinski 
passed a suggestion for a law for realization of the 19th article of the December Constitu-
tion on national equality in the language field.
After the next, premature elections in December 1990 and January 1901 the number of 
Slovene Styria members of parliament stayed the same. In the time of mandate Josip Zičkar 
and Knight Berks passed away and were replaced by Miroslav Ploj, who was elected on 
the liberal programme and priest and editor Anton Korošec, who was elected on catholic 
conservative programme.
The Styria members of parliament were not active in one, but to clubs in that time – Žičkar 
and Berks in the Slavic Centrum (Slovanski Centrum), Ploj and Robič in Croatian-Slovene 
Club. When the latter split almost immediately after the elections, the Slovene members 
of parliament actually participated in three clubs and that made their work ever harder.
Among the Styria members of parliament Miroslav Ploj Ph.D. had the most respected 
function in the parliament. On the first sitting of the Election Reform Committee on 28th 
March 1906 he was elected for the first vice-president, and on the tenth sitting on 12th June 
1906 for the first president of the Committee and he ran it right till the end. The greatest 
achievement of this period was the admission of the new election reform, which introduced 
a general and equal right to vote for all male citizens over 24 years of age. The reform 
brought after difficult negotiations and numerous votings a larger number of mandates 
that changed from four to seven.
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tion of “revolution” and “reform” as two antagonisms. The revolution set in front of the 
Russian social democrats (Bolshevik and Menshevik) a practical question on proletar-
ian leadership in democratic revolution. Although none of the models suggested by 
the two fractions was successful, they offered the then discussion in the Russian social 
democracy a shining conception of two ideologies of two strategies: the Bolshevik, the 
revolutionary and the Menshevik, the reformist, whose importance and meaning are 
still very much alive today. 
Key words: First Russian revolution (1905–1907), Bolshevik, Menshevik, European 
social democracy (before World War I), Russian social democracy (before World War 
I), fraction fights

V spomin prof. Marjanu Britovšku (1923–2008)1

I.

Revolucionarni pretresi v Rusiji 1905–1907 so bili za obe struji ruske so-
cialne demokracije /RSDDP/2 – boljševiško in menjševiško – pravi ognjeni 
krst. Na dnevnem redu so bile »takšne zahteve, kakršnih zgodovina v ob-
dobju demokratičnih prevratov dotlej ni še nikjer postavila pred delavsko 
stranko«.3 In ker so revolucionarne razmere v Rusiji, čeprav nove, spo-
minjale na zahodnoevropske meščanske revolucije, se pravi na francosko 
revolucijo iz konca 18. stoletja in na revolucije 1848, je razlaga revolucio-
narnega položaja postala za ruske socialne demokrate – neizogibno – pri-
merjalna naloga, ki je morala pravzaprav utrditi to, kar je združevalo in 
kar je razlikovalo leto 1905 od let 1789–93 in 1848. Vse to je v še širšem 
smislu zahtevalo novo primerjavo zgodovinsko-strukturnih značilnosti 
Rusije in zahodne Evrope;4 primerjavo, ki sicer ni bila nikoli zanemarjena 
v zgodovini ruske politične in družbene misli.5

Razumeti mehanizem ruske revolucije in ga primerjati z mehanizmom 
evropskih revolucij je pomenilo postaviti na trdni zgodovinsko-teoretični 
osnovi taktična vprašanja socialne demokracije, kot so odnosi z drugimi 
družbenimi in političnimi silami ali odnos do skromnih ustavnih reform, 
na katere je bil prisiljen carizem. Toda pomenilo je še nekaj bolj odločilne-
ga za rusko socialno demokracijo: opredeliti samo sebe, razjasniti pomen 

 1 Avgust Lešnik, Prof. Marjan Britovšek – petinsedemdesetletnik. Časopis za zgodovino 
in narodopisje, 69/34 (1998), str. 205–207; isti, Zaslužni prof. dr. Marjan Britovšek (23. 8. 
1923–8. 12. 2008). Prispevki za novejšo zgodovino, XLIX (2009), str. 319–325.

 2 Ruska socialnodemokratska delavska stranka /RSDDP/ je bila ustanovljena na kongresu 
v Minsku, 1.–3. marca 1898.

 3 Vladimir Iljič Lenin, Izbrana dela, II. Ljubljana 1979, str. 231 (Tretji kongres).
 4 Glej: Leo Trotzki, Ergebnisse und Perspektiven. Frankfurt 1967; isti (Lav Trocki), Iz revo-

lucije. Dostignuća i perspektive. Rijeka 1971, str. 51–125.
 5 Glej: Milan Subotić, Tumači ruske ideje. Beograd 2001.
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svoje ‘mlade’ zgodovine in različnih možnosti svojega razvoja, preveriti to-
rej, ali je bilo še mogoče notranjo frakcijsko delitev na II. kongresu RSDDP 
(1903) – na boljševike in menjševike – preseči ali pa je bila ta že dokončna. 
Preverjanje je dalo, kot vemo, jasen odgovor: revolucija 1905–1907 je po-
kazala, da je bil razcep med dvema strujama ruske socialne demokracije 
globok in nepomirljiv; tudi v tem smislu je bilo prvo revolucionarno ob-
dobje ‘generalka za leto 1917’.6

Revolucija 1905 ni bila samo odločilen dogodek v razvoju ruske države 
in družbe, pač pa tudi predmet teoretskih razprav v okviru ruske in evrop-
ske socialne demokracije. Kajti RSDDP je s polemiko, ki je izbruhnila leta 
1903 na II. kongresu stranke in se še stopnjevala z razmahom revolucije, 
predstavljala za zahodnoevropsko socialno demokracijo zapleteno in no-
vo zgodovinsko stvarnost, ki ni bila ustrezno poznana;7 problem je bil še 
toliko večji, ker so si bili ruski socialni demokrati neenotni v tolmačenju 
te stvarnosti in njenih perspektiv.

Stiki med rusko in evropsko (posebno nemško) socialno demokracijo 
so bili glede teoretskih pogledov in politične opredelitve precej pristni; s 
sodelovanjem Rose Luxemburg na V. kongresu stranke (1907) pa so postali 
neposredni. Ruski socialni demokrati so bili vsekakor prvi, pred katerimi 
se je postavilo praktično vprašanje proletarskega vodstva v demokratični 
revoluciji kot tudi vprašanje odnosa delavskega razreda do drobne bur-
žoazije in predvsem do kmetov. Nikjer ni bilo izdelanih vzorcev. Ruska 
socialna demokracija prav gotovo ni mogla mehanično prevzeti izkušenj 
evropskih delavskih strank, ki so delovale in se razvijale v okvirih meščan-
skodemokratičnih svoboščin in sorazmerno mirnega razvoja kapitalizma, 
v caristično Rusijo.

V tem kontekstu ne gre prezreti dveh sestavin, ki nista bili samo odlo-
čilni za nastanek in razvoj mednarodne delavske asociacije (II. internacio-
nala, 1889–1914), temveč sta ji dali tudi svojstven pečat:8 prva, postopno 
oblikovanje množičnih socialnodemokratskih delavskih strank v zahodni 
in srednji Evropi v zadnjih treh desetletjih 19. stoletja, v katerih je vedno 
bolj prevladoval ‘marksizem’ – takšen, kakor ga je opredelila in razumela 
predvsem nemška socialnodemokratska stranka /SPD/9 v svojem erfurtskem 

 6 Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution. Oxford 2001, str. 1–39 (The 1905 Revolution 
and its aftermath).

 7 Marjan Britovšek, Die slawische Nationalbewegung und die Perspektiven der Revolution. 
T. Bergmann et al. (Hrsg.), Zwischen Utopie und Kritik. Friedrich Engels − ein 'Klassiker' 
nach 100 Jahren, Hamburg 1996, str. 140–156.

 8 I. M. Krivoguz, The Second International 1889–1914. Moscow 1989; The Formation of 
Labour Movements (1870–1914). An International Perspective. Leiden 1990 (IISH Am-
sterdam).

 9 Delavsko gibanje v Nemčiji je bilo nedvomno najmočnejše in politično najvplivnejše 
gibanje svojega časa, z njim pa tudi nemška socialnodemokratska stranka.
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programu (1891);10 in druga, revolucionarno ‘marksistično’ gibanje v nera-
zvitih agrarnih deželah vzhodne in južne Evrope. Uspehi, ki jih je proletariat 
dosegal z organiziranim bojem prek meščanskih institucij v obdobju mir-
nega razvoja kapitalizma ob koncu 19. stoletja (legalnost, ustavna politika, 
razširitev volilne pravice idr.),11 so realno dopuščali zamisel, da si bo lahko 
delavski razred prisvojil oblast prek volilnih zmag v parlamentarnem boju. 
V končni fazi se je ta ideja spremenila v enostransko trditev, da je mirna 
parlamentarno-demokratična pot edina možna pot do delavske oblasti.12

Odločilen korak v smeri revizionizma je storil leta 1899 E. Bern stein.13 S 
svojim občim demokratizmom in z zavračanjem blankizma14 se je postavil 
na stališče, da vodi edina logična pot v socializem skozi (postopno) izgrad-
njo demokracije, ne pa z revolucionarno zamenjavo buržoazne diktature 
s proletarsko. Nova, t. i. desna, revizionistična usmeritev se bo praktič-
no uveljavila in zaznamovala socialnodemokratsko gibanje šele po prvi 
svetovni vojni.15 Nasprotujoča si stališča do Bernsteinovih pogledov na 
strategijo in taktiko socialne demokracije so povzročila ostre razprave, 
najprej znotraj SPD, kasneje pa tudi v okviru Internacionale.16 Resda je 
imela Bernsteinova revizionistična usmeritev precej nasprotnikov, ni pa 
bila zavrnjena. Med vsemi Bernsteinovimi kritiki je samo R. Luxemburg 
pozorno preučila zvezo med reformami in revolucijo,17 pri čemer je ugo-

 10 Programmatische Dokumente der deutschen Sozialdemokratie. Bonn 1990. Sprejeti pro-
gram je odločilno vplival tudi na programe novonastajajočih socialnodemokratskih 
delav skih strank; proces združevanja različnih skupin v enotna gibanja in stranke je 
podobno kot v Nemčiji potekal tudi v drugih evropskih deželah.

 11 »Ironija svetovne zgodovine postavlja vse na glavo. Mi – ‘revolucionarji’, ‘prekucuhi’, 
žanjemo veliko več uspehov z legalnimi kot nelegalnimi sredstvi ali s prevratom. Stranke 
reda, kakor imenujejo same sebe, se razbijajo ob legalnem stanju, ki so ga same ustvarile.« 
(Friedrich Engels, Uvod k Marxovim Razrednim bojem v Franciji 1848–1850. MEID, III, 
Ljubljana 1967, str. 29).

 12 Avgust Lešnik, Die Orthodoxie der Zweiten Internationale. Bergmann, Zwischen Utopie 
und Kritik, str. 201–213.

 13 Eduard Bernstein (1850–1932), socialistični teoretik in ideolog revizionizma, ki ga je 
utemeljil v svojem delu Predpostavke socializma in naloge socialne demokracije (Die 
Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart 1899).

 14 Louis Blanqui (1805–1881), francoski revolucionar in vodja francoskega proletariata v re-
voluciji 1848. Kot utopični komunist je zagovarjal komunistično družbo in vzpostavitev 
revolucionarne diktature; učil je, da mora zarotniška revolucionarna elita nasilno strmo-
glaviti buržoazijo, vzpostaviti revolucionarno diktaturo in uporabiti osvojeno državno 
oblast za izvedbo družbenoekonomske in kulturne reforme. V ječi je preživel 36 let.

 15 Avgust Lešnik, Napori socialdemokratskega tabora za ponovno oživitev II. internacio-
nale v letih 1918–1923. Prispevki za novejšo zgodovino 33 (1993), str. 41–60. 

 16 Npr. Plehanov v spisu »Cant zoper Kanta ali duhovna oporoka g. Bernsteina« (G. V. 
Plehanov, Izbrani spisi. Ljubljana 1973, str. 447–485).

 17 Takoj po objavi Bernsteinovega dela Predpostavke socializma in naloge socialne de-
mokracije (1899) je izšel odgovor R. Luxemburg Socialna reforma ali revolucija? (Rosa 
Luxemburg, Izbrani spisi. Ljubljana 1977, str. 49–135).
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tovila nesmiselnost njunega ostrega zoperstavljanja, ki je rezultat nerazu-
mevanja dialektične prepletenosti in neločljivosti obeh kategorij: »Kdor se 
odloči za pot zakonske reforme namesto za zavzetje politične oblasti in za 
družbeni prevrat […], izbere drug cilj, namesto novega družbenega reda 
(socializma) samo nebistvene spremembe v starem redu (kapitalizmu)«.18

Ko se je krhala revolucionarna ost delavskega gibanja, se je na drugi stra-
ni vse bolj krepila reformistična smer, ki je poskušala revidirati temeljna 
načela marksizma. V tej teoretski krizi – »krizi marksizma«19 – nastali ko-
nec 19. stoletja, so se dejansko zamajali marksistični temelji Internacionale; 
temelji gibanja, ki si je zastavilo za cilj preureditev obstoječega družbenega 
(kapitalističnega) reda, in ki je v revoluciji videlo »babico zgodovine«. Ta 
»kriza« ni samo odprla teoretske razprave »revolucija ali reforma«, pač 
pa je/bo tlakovala pot k idejni diferenciaciji celotnega socialnodemokrat-
skega gibanja, tako v nacionalnih kot mednarodnih okvirih, na tri struje: 
revizionistično desnico, reformistični center, revolucionarno levico.20 Ven-
dar razhajanja med socialnimi demokrati ni povzročilo le Bernsteinovo 
revizionistično ‘črtanje’ revolucije, temveč so k temu prispevale tudi idejne 
polemike med boljševiki in menjševiki ob prvi ruski revoluciji.

II.

Ko je bil v drugi polovici 19. stoletja carizem prisiljen odpraviti fevdal-
ne pravice, je kapitalistična produkcija hitro napredovala, to pa je postalo 
še zlasti očitno v 80. in 90. letih istega stoletja.21 Industrijska proizvodnja 
je temeljila predvsem na eksploataciji delovne sile, ki je bila v primerja-
vi z zahodnoevropsko nadvse poceni: delovni dan od trinajst do petnajst 
ur, bedne mezde, bivališča v skupnih spalnicah in delavskih kasarnah; 
hkrati pa je bilo delavstvo Rusije brez stavkovnih pravic ter sindikalnega 
in političnega organiziranja. Razvoj kapitalizma v Rusiji22 se je še naprej 
povezoval z nadaljnjim obstojem močnih ostankov fevdalizma. Reforma 

 18 Prav tam, str. 109.
 19 Izviren Masarykov izraz iz leta 1898 je bil »kriza v marksizmu« (Tomáš Masaryk, Die 

philosophischen und soziologischen Grundlagen des Marxismus. Wien 1899); med revizio-
nistično razpravo so ga spremenili v »krizo marksizma«, to pa je A. Labriola takoj zabe-
ležil (Antonio Labriola, O krizi marksizma. Izbrana dela, Ljubljana 1977, str. 295–296).

 20 Glej: Avgust Lešnik, Razcep v mednarodnem socializmu (1914–1923). Koper/Capodistria 
1994.

 21 Rusija, tedaj peta industrijska sila sveta, je – glede na število prebivalstva – močno zao-
stajala za velikimi imperialističnimi deželami sveta: ZDA, Nemčijo, Veliko Britanijo in 
Francijo; industrijska proizvodnja Francije je bila 2,5-krat večja od ruske pri 4-krat manj-
šem številu prebivalstva, industrijska proizvodnja ZDA pa kar 22-krat večja od ruske 
glede na število prebivalstva (Jean Elleinstein, Historija staljinskog fenomena. Zagreb 
1980, str. 13).

 22 V. I. Lenin, Izbrana dela, I. Ljubljana 1977, str. 223–482 (Razvoj kapitalizma v Rusiji).
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leta 1861, ki je sicer osvobodila kmeta, je prišla ne samo pozno, pač pa je 
postavljala zelo težke pogoje, saj so kmetje še 40 let po odpravi tlačanstva 
plačevali odškodnino za dobljeno zemljo, pa tudi polovica vse zemlje je 
še vedno ostajala v lasti velikih plemiških posestnikov. Fevdalna je osta-
la tudi politična nadstavba. Poslednji vladar vse Rusije car Nikolaj II. je 
ob prevzemu oblasti leta 1894 izjavil, da bo »trdno in neomajno zastopal 
načela avtokracije«.23 Zato je razumljivo, da je carski absolutizem ostro 
nastopal proti naraščajočemu demokratičnemu gibanju, ki je dobivalo vse 
bolj organizirano naravo. Zbliževanje socialne demokracije z delavskim 
gibanjem pa je nakazovalo, da socialna demokracija v Rusiji poslej ne bo 
le idejna smer.24

20. stoletje se je tudi v Rusiji začelo z ekonomsko krizo, ki so jo še bolj 
poglobile strukturne slabosti. Industrijska proizvodnja je upadla; prihaja-
lo je do bankrotov in porasta brezposelnosti. Kriza pa je posledično po-
vzročila večjo živahnost v političnem življenju. Na eni strani je liberalna 
buržoazija vedno bolj vztrajno postavljala zahteve po ustavnih pravicah, 
ki jih je carizem doslej vedno zavračal, na drugi se je okrepilo revolucio-
narno gibanje najširših ljudskih množic. »Skoraj se bo razbesnel vihar!«, 
je daljnovidno zapisal Maksim Gorki leta 1901. V največjih industrijskih 
središčih je prišlo do vrste delavskih stavk;25 po vseh večjih univerzah so si 
drug za drugim sledili tudi študentski nemiri.26 Znova so se pričele terori-
stične zarote, čeprav so se dve desetletji poprej izkazale kot neučinkovite. 
Leta 1902 so se uprli še kmetje. Odgovor vlade je bil takšen, na kakršnega 
so bili ljudje že dolgo vajeni: provokacije, aretacije, ječe, cenzura in še ve-

 23 Giuseppe Boffa, Ruska revolucija. Zgodovina revolucij XX. stoletja, I, Ljubljana 1970, str. 
2.

 24 O oblikovanju Ruske socialnodemokratske delavske stranke in njenem razvoju glej: Mar-
jan Britovšek, Carizem-revolucija-stalinizem. Družbeni razvoj v Rusiji in perspektive so-
cializma, I. Ljubljana 1980.

 25 Februarja in marca 1901 je prišlo do množičnih političnih demonstracij, zborovanj ter 
stavk študentov in delavcev v Peterburgu, Moskvi, Kijevu, Harkovu, Kazanu, Jaroslavju, 
Varšavi, Belostoku, Tomsku, Odessi in drugih ruskih mestih. 

 26 Študentsko gibanje v študijskem letu 1900/01, ki je nastalo na podlagi akademskih zahtev, 
je dobilo značaj revolucionarnih političnih nastopov proti politiki samodrštva, podprlo 
ga je tudi napredno delavstvo, odmevalo pa je v vseh slojih ruske družbe. Neposredni 
povod za demonstracije in stavke februarja in marca 1901 je bil vojaški vpoklic 183 štu-
dentov kijevske univerze, ker so se udeležili študentskega zborovanja. Vlada se je trdo 
lotila udeležencev revolucionarnega nastopa: policija in kozaki so razgnali demonstracije 
in pretepli udeležence, stotine študentov so zaprli in izključili iz visokih šol; posebno 
okrutno so obračunali z udeleženci demonstracije 4. (17.) marca 1901 na trgu pred Ka-
zansko stolnico v Peterburgu. Dogodki v februarju in marcu 1901 pričajo o širjenju re-
volucionarnega gibanja v Rusiji; posebno ‘težo’ je imelo za gibanje sodelovanje delavcev, 
ki so nosili politična gesla.
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likanski antisemitski pogromi, ki jih je organizirala policija.27 Navkljub 
stopnjevanju nasilja carskega režima se je ‘liberalna pomlad’ nadaljevala.

Delavsko gibanje v Rusiji je bilo na prehodu stoletja – ne glede na rast 
političnih strank – še vedno spontano in neorganizirano. Prehod od ozke 
propagande marksizma v krožkih k množični politični agitaciji ob raz-
mahu spontanega boja je povzročil idejna nesoglasja v vrstah socialnih 
demokratov. V njihovem okviru so nastale različne skupine in smeri, od 
odkritih zagovornikov meščanskega reformizma do zagovornikov (pol)
anarhističnih nazorov in metod boja. V dani revolucionarni situaciji je 
bilo zato še posebej aktualno vprašanje, kako preseči idejno raznolikost in 
združiti različne skupine v idejno enotno stranko. Leninov načrt je pred-
postavljal, da je idejno zmedo in organizacijsko razblinjenost mogoče pre-
magati z ustanovitvijo partijskega glasila in z vsestransko pripravo na II. 
kongres RSDDP (1903): »Dokler ruski delavci ne bodo izbojevali političnih 
svoboščin, naj bi revolucionarni časopis postal glavna in odločilna smer 
v snovanju stranke«. Z izidom Iskre28 se je pričelo zaključno obdobje v 
zgodovini ustanovitve ruske delavske partije leninskega tipa; njen ustroj je 
bil predstavljen v članku S čim začeti,29 kar bo, predvsem na II. kongresu 
in po njem, povzročilo velike polemike ne samo v okviru ruske, temveč 
tudi mednarodne socialne demokracije. Osnovna misel je bila, da mora 
biti partija delavskega razreda stranka socialne revolucije in diktature pro-
letariata; moč partije je v njeni teoretični oborožitvi, iti mora pred spon-
tanim gibanjem. V tem kontekstu je Lenin zavrnil trditev ‘ekonomistov’ 
(ekonomizma),30 da socialistična zavest raste spontano iz samega delavske-
ga gibanja in da se spontano širi v delavskem gibanju: »Revolucionarni 
socialni demokrati nismo zadovoljni s tem klečeplazenjem pred sponta-
nostjo […] zahtevamo, da se taktika, ki je vladala zadnja leta, spremeni, in 

 27 Boffa, Ruska revolucija, str. 3.
 28 Lav Trocki, O Lenjinu (Lenjin i stara ‘Iskra’). Rijeka 1972, str. 95–128. Iskra – prvi ruski 

ilegalni marksistični časopis, ki ga je ustanovil Lenin leta 1900. Imel je odločilno vlogo 
pri formiranju revolucionarne marksistične delavske stranke. Prva številka Iskre je izšla 
decembra leta 1900 v Leipzigu, naslednje so izhajale v Münchnu, od julija 1902 v Londo-
nu in od pomladi 1903 v Ženevi.

 29 Lenin, Izbrana dela, I, str. 483–493.
 30 Ekonomizem je ime za revizionistično, Bernsteinovo smer (marksizma) v ruski socialni 

demokraciji konec 19. in v začetku 20. stoletja. ‘Ekonomisti’ (S. Prokopovič, J. Kuskova, 
B. Kričevski, A. Martinov idr.), kot so se imenovali privrženci te idejne smeri, so leta 
1899 izdali svoj »Credo« – ‘ekonomistični’ manifest; v katerem so se postavili na stali-
šče, da je glavna naloga delavskega razreda zgolj ekonomski boj (boj za zvišanje mezd, 
izboljšanje delovnih razmer itd.), medtem ko je vprašanje političnega boja stvar liberalne 
buržoazije. Ker so se prepustili stihijskosti delavskega gibanja, so podcenjevali pomen 
revolucionarne teorije in zavednosti ter trdili, da lahko socialistična ideologija nastane 
samo iz stihijskega gibanja; v tem kontekstu so nasprotovali ustanovitvi centralistične 
stranke delavskega razreda.
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izjavljamo: preden se bomo zedinili in zato, da bi se zedinili, se moramo 
najprej odločno in določno razmejiti«.31 »Spontani boj proletariata sploh 
ne more postati pravi razredni boj vse dotlej, dokler tega boja ne bo vodila 
čvrsta centralizirana organizacija revolucionarjev.«32 Na stališča ‘ekono-
mistov’, da bo centralizirana in strogo konspirativna organizacija oslabila 
povezanost stranke z ljudstvom, je Lenin odgovarjal: »Taka organizacija 
mora biti tem trdnejša, čim širša je množica, ki je spontano pritegnjena v 
boj in ki tvori osnovo gibanja ter sodeluje v njem«.33 Na vprašanje Kaj de-
lati? odgovarja jedrnato: »Končati z idejnim nesoglasjem, organizacijskim 
kaosom, ustanoviti močno in strnjeno marksistično partijo!« Vsi, ki so stali 
na reformističnih in oportunističnih stališčih, tako v ruski socialni demo-
kraciji kot zunaj nje, so seveda morali biti proti Leninovemu radikalizmu. 
Na II. kongresu RSDDP v Bruslju in Londonu (1903),34 katerega poglavitna 
naloga naj bi bila ustanovitev učinkovite in enotne stranke – ‘iskrine (le-
ninske) partije’, je prišlo do ostre polemike pravzaprav v vseh pomembnih 
vprašanjih, ki jih je obravnaval kongres (o diktaturi proletariata, o nacio-
nalnem vprašanju, o agrarnem vprašanju), predvsem pa v diskusiji glede 
navidez formalnega 1. člena statuta (kdo lahko postane član stranke), ki je 
končno privedel do razcepa.

V razpravi o strankinem programu – ki bi moral opredeliti vsebino, 
politično strategijo in taktiko stranke – so ‘ekonomisti’ (V. Akimov) ostro 
nasprotovali centralistični organizaciji ter obdolžili ‘iskrovce’ diktatorske-
ga jakobinskega ravnanja.35 Nazore Akimova in njegovih somišljenikov 
je Lenin zavrnil kot socialnoreformistične. L. Trocki, ki je Lenina sprva 
podpiral, je dejal, da bi bil boj za majhne gospodarske pridobitve in refor-
me smiseln le tedaj, če bi prispeval k mobilizaciji sil delavskega razreda 
za revolucijo. »Socialnodemokratska stranka se v bistvu sama reformi-
ra v svojem boju za reforme s tem, da reformira zavest proletariata in ga 
pripravlja na revolucionarno diktaturo.« Vladajoči razredi bi glasovali za 
reforme samo, če bi jih ogrožala revolucija, je opozoril Trocki. Branil je 
tudi centralistični organizacijski koncept: stranki so potrebna striktna do-
ločila, s pomočjo katerih bi lahko vodstvo izključilo tuje svetovnonazorske 
vplive. Obdolžitve na račun jakobinstva je ironično zavračal: »Diktatura 
proletariata bo možna kot jakobinski akt le tedaj, ko bosta socialnodemo-

 31 Lenin, Izbrana dela, I, str. 512 (Kaj delati. Žgoča vprašanja našega gibanja).
 32 Prav tam, str. 594–595.
 33 Prav tam, str. 587.
 34 Vtoroj sjezd RSDRP. Protokoly. Moskva 1932.
 35 Takšna obdolžitev se je prvič pojavila v zapisnikih ruske socialne demokracije.



Avgust Lešnik, Prva ruska revolucija v očeh ruske in evropske socialne demokracije 65

kratska stranka in delavski razred najbližja identičnosti, delavski razred pa 
bo predstavljal večino naroda«.36

V osnutku statuta, ki ga je predlagal Lenin, so bila izražena organi-
zacijska načela borbene, centralizirane in disciplinirane partije proleta-
riata. Njegova formulacija 1. člena statuta je govorila, da more biti član 
partije vsakdo, ki priznava partijski program, podpira partijo gmotno in 
je član ene izmed njenih organizacij. Proti predloženim organizacijskim 
principom, ki so bili naperjeni proti oportunistom, so na kongresu nasto-
pili pristaši J. Martova; le-ta je s podporo P. Akselroda, V. Zasuličeve in  
L. Trockega nastopil s svojo formulacijo 1. člena statuta, ki sicer predvideva 
priznavanje programa in gmotno podporo kot nujen pogoj za članstvo v 
partiji, medtem ko sodelovanja v eni izmed partijskih organizacij ni imel 
za obveznost: čim bolj množična bo partija, toliko bolje bo!37 V obrambo 
Leninove formulacije je na kongresu nastopil G. Plehanov (oče ruskega 
marksizma) z izjavo: »Delavci želijo vstopiti v partijo, ne bojijo se vstopiti 
v organizacijo. Ne bojijo se discipline. Bojijo pa se vanjo vstopiti mnogi 
intelektualci, vzgojeni povsem v buržoaznem individualizmu. To ima tudi 
dobro stran. Ti buržoazni individualisti so navadno prav tako predstavniki 
raznovrstnega oportunizma«.38

Pri glasovanju za 1. člen statuta se je Martovu sicer posrečilo dobiti 
večino glasov, toda za predloženi Leninov osnutek partijskega statuta je 
glasovala večina delegatov. Martov je pozneje zapisal, da je bil poraz glede 
1. člena statuta za Lenina enak ničli s sprejemom drugih členov statuta,39 ki 
ga je Lenin označil kot »prehod od rokodelništva in krožkarstva k enotni 
partijski organizaciji«.40

Organizacijska nesoglasja, ki so se še bolj razplamtela po II. kongresu, so 
vsekakor opozarjala na globoko krizo v stranki. Začel se je dolg, zapleten 
proces diferenciacije v stranki na revolucionarno in zmerno, reformistično 
krilo; pod carskim absolutizmom se zmerni niso mogli javno konstitu-

 36 Isaac Deutscher, Naoružani prorok. Biografija Lava Davidoviča Bronštejna – Trockog, I. 
Zagreb 1975, str. 48.

 37 Že konec leta 1905 je ena od menjševiških konferenc privolila v to, da se odreče stari for-
mulaciji, o kateri je celo Martov napisal, da »slabi dosledno partijski značaj organizacije 
ravno zato, ker ne zavezuje vseh članov k temu, da se vključujejo v specifične stranki-
ne organizacije« (J. Martov/F. Dan, Geschichte der russischen Sozialdemokratie. Berlin 
1926, str. 153–154). Brez dvoma so bili menjševiki, ki so bili vedno močno usmerjeni k 
zahodnoevropski socialni demokraciji, pod vplivom dejstva, da je nemški socialnode-
mokratski kongres /Jena, september 1905/, sprejel nova pravila, ki so članom – kot načelo 
– naložili dolžnost pripadati eni od strankinih organizacij (Monty Johnstone, Leninska 
avantgardna partija. Zgodovina marksizma, III/1, Ljubljana 1986, str. 298).

 38 Marjan Britovšek, Leninov boj za revolucionarno marksistično stranko in njegova vizija 
socializma, I. Ljubljana 1979, str. 75.

 39 J. Martov, Istorija rossijskoj social-demokratii. Moskva 1923, str. 76.
 40 Lenin, Izbrana dela, I, str. 814.
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irati kot stranka reform: manjkali so jim tedaj še parlamentarni okviri. 
Leninova prizadevanja, da bi prepričal pristaše Martova, naj prenehajo z 
bojkotom, ki grozi z razkolom v stranki, in strnejo partijske organizacije na 
osnovi sprejetih sklepov II. kongresa, so ostala brez rezultatov. Vse bolj je 
postajalo jasno, da se tako boljševiki kot menjševiki niso potegovali za po-
samezne koncesije, ampak za osvojitev partijskih centrov in za spremembo 
sklepov II. kongresa v korist svojih stališč. Posebnost te krize je bila v tem, 
da se je razvijala od zgoraj navzdol.

Menjševiki so na posvetovanju (septembra 1903) ustanovili center opo-
zicije, ki so ga sestavljali J. Martov, A. Potresov, P. Akselrod, F. Dan in L. 
Trocki; z izjemo Trockega bodo ti možje vodili menjševizem do konca.41 
Da bi zajezili frakcijsko aktivnost, so se novembra 1903 sestali Lenin, Ple-
hanov in Potresov na skupnem sestanku obeh frakcij, ki pa ni prinesel 
rezultatov. Naslednjega dne je Lenin v pismu članom centralnega komiteja 
/CK/ Rusije sporočil: »Nikakršnega upanja za mir ni več […]. Vojna je na-
povedana, gredo se bojevat tudi v Rusijo. Pripravite se na legalnejšo, toda 
ostrejšo borbo.«42

Pozicije boljševikov je tedaj oslabil tudi nepričakovan preobrat Pleha-
nova, ki je prešel v tabor menjševikov; svoje stališče je teoretično utemeljil 
v članku Česa ne delati, ki je bil objavljen v 52. št. Iskre. Zaradi ‘miru’ je 
zahteval, naj se zavzame do menjševikov spravljiv odnos. Rotil je ruske so-
cialne demokrate, naj ne bodo ‘utopisti centralizma’, in pozival k strpnosti. 
S pomočjo Plehanova so se menjševiki v uredništvu Iskre utrdili, to pa je 
izzvalo Leninov izstop iz uredništva. Od tedaj dalje se je Iskra usmerila 
v ‘desno‘; pisci člankov so zahteve II. kongresa po izpolnjevanju sklepov 
označili z ‘birokratizmom’ in ‘formalizmom’, podrejanje manjšine večini 
s ‘kasarniško disciplino’ ter namesto centralizma postavljali zahteve po 
avtonomizmu. Plehanovo nasprotovanje ustanovitvi stroge centralizira-
ne partije se je nedvomno izoblikovalo ob njegovem preučevanju oblik 
partijskega organiziranja, ki so nastajale v Evropi v času mirne, legalne 
aktivnosti. Pri tem seveda ne gre prezreti konkretnih ruskih razmer, ki v 
pogojih (avtokratskega) carizma niso omogočale niti legalnega delovanja 
in razvoja ruske socialnodemokratske stranke niti avtomatičnega prena-
šanja (parlamentarnih) oblik delovanja evropskih socialnodemokratskih 
strank v organizacijske oblike dela ruske socialne demokracije.

Na menjševiško nasprotovanje centralizmu in partijski disciplini je Le-
nin odgovoril s knjigo Korak naprej, dva koraka nazaj,43 to pa je povzročilo 
med menjševiki pravo razburjenje. Plehanov je kot odgovor objavil v Iskri 

 41 Deutscher, Naoružani prorok, str. 53.
 42 Lenin, Izbrana dela, I, str. 42.
 43 Prav tam, str. 657–826.
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javno pismo CK; v njem je obdolžil Lenina bonapartizma in zahteval, naj 
se CK distancira od njega. Še ostrejši je bil Trocki, ki je v brošuri Naše 
politične naloge44 zapisal, da vodi Leninova koncepcija v osebno diktatu-
ro, v Leninu pa je videl kandidata za diktatorski stol. Nadel mu je čepico 
Robespierra ter mu očital, da sledi njegovim stopinjam, ker razen svojega 
ne dopušča nobenega drugega mišljenja. Jakobinstvo je označil kot vladno 
obliko buržoaznega liberalizma, ki se prelevi v karikaturo in farso, če ga 
prenesemo na socialno demokracijo. Leninu je prerokoval, da bo postal 
meščanski politik, če bo sledil stopinjam jakobincev. Jakobinci so po nje-
govem mnenju odpravljali nesoglasja z giljotino, marksisti pa jih rešujejo 
z močjo prepričevanja svojega nauka. Očital mu je, da misli teokratsko in 
se zadovoljuje s proletarsko doktrino, vendar pa proletariata ne vključuje 
v svoje načrte. Podobno kot Robespierre je vselej prepričan, da ga obda-
jajo sami sovražniki. Enako kot Robespierre trdi tudi Lenin: »Jakobinski 
socialni demokrat ne vzpostavlja diktature proletariata, temveč diktaturo 
nad proletariatom.«45 V takšnih razmerah vse hujšega frakcijskega boja so 
boljševiki na skupščini v Ženevi decembra 1904 sprejeli sklep o izdajanju 
novega glasila Naprej (Vperëd); z njim so bile obnovljene revolucionarne 
tradicije ‘stare’ Iskre.

III.

Čeprav je ruski kapitalizem nastal kasneje in je bil dokaj šibkejši kot v 
večini evropskih držav, je prav tako kot drugod že stopil v fazo imperia-
lizma. Še več, carizem je bil že popolnoma zapleten v mrežo mednarodnih 
političnih spletk in tekmovanj, s katerimi so se velike sile bojevale za raz-
delitev sveta. Leta 1904 je na Daljnem vzhodu izbruhnila rusko-japonska 
vojna. V Sankt Peterburgu so mislili, da bo to ‘majhna zmagovita vojna’, 
ki bo hitro uredila tudi notranje težave carstva, dejansko pa se je izkazala 
kot strašen spopad z vrsto porazov, ki so razkrili nepripravljenost vojske, 
nesposobnost poveljnikov, predvsem pa socialno in politično šibkost avto-
kratskega ruskega imperija. Lenin, ki je v številnih člankih ocenil pomen 
rusko-japonske vojne za razvoj ruske revolucije, je preroško zapisal: »Ka-
pitulacija Port Arturja (op.: ki so ga zavzeli Japonci) je prolog h kapitulaciji 
carizma.«46

Pred Rusko socialnodemokratsko delavsko stranko (RSDDP) se je po-
stavljalo vprašanje, kako opredeliti stališče stranke do vojne in izdelati 
svojo revolucionarno taktiko. Naloga ni bila lahka tudi zato, ker so se v 

 44 L. Trockij, Naši političeskaja zadači. Genf 1904.
 45 Prav tam, str. 99; Deutscher, Naoružani prorok, str. 56–57.
 46 Lenin, Izbrana dela, II, str. 20.
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okviru RSDDP izoblikovala nasprotujoča si stališča obeh struj znotraj 
stranke, boljševiške in menjševiške. Medtem ko so boljševiki množično 
nezadovoljstvo z vojno usmerjali v tirnice revolucionarnega boja za str-
moglavljenje samodrštva (»Vojaški polom je neizbežen, hkrati s tem pa 
se bo neizogibno podeseterilo tudi nezadovoljstvo, vrenje in upor.«47), so 
– nasprotno – menjševiki ločevali boj za mir od (razrednega) boja s cariz-
mom in buržoazijo. V tem smislu je uredništvo menjševiškega glasila Is-
kra v pismu partijskim organizacijam (novembra 1904) označilo liberalno 
buržoazijo za zaveznika proletariata, čeprav nestanovitnega, in pozvalo 
socialnodemokratske organizacije, naj aktivno sodelujejo na zborovanjih 
liberalcev, kjer se postavljajo zahteve po zmernih ustavnih reformah;48 v 
liberalni buržoaziji so namreč menjševiki videli prihodnjo, vodilno silo 
demokratičnega prevrata v Rusiji.

Mednarodna socialna demokracija seveda ni mogla zaobiti sporov, ki 
so privedli do notranjega razkola v RSDDP na boljševike in menjševike.49 
Evropski socialisti so nedvomno imeli nejasne predstave o resničnih vzro-
kih nesoglasij, saj konkretnih ruskih razmer niso poznali; svoje predstave 
so v glavnem gradili na informacijah menjševikov, ki so imeli oporo pri 
centrističnih voditeljih II. internacionale (nazori menjševikov so jim bili 
blizu, saj so le-ti posnemali vzore evropskega socialističnega gibanja). Na 
razcep v stranki so gledali kot na ‘otroško bolezen’, katere vzrok naj bi bila 
‘nestrpnost’ boljševikov. Po spominskih zapisih boljševika N. Ljadova je 
K. Kautsky v razgovorih z njim izjavil: »Vašega Lenina ne poznamo, za 
nas je nov človek. Poznamo pa zelo dobro Plehanova in Akselroda. Na 
njihova pojasnila o položaju v Rusiji smo se navadili. Vašim trditvam, da 
sta tovariša Plehanov in Akselrod oportunista, ne moremo zaupati.«50 Po-
doben odgovor je Ljadov dobil pri glavnem redaktorju časopisa Vorwärts. 
Na njegovo prošnjo, naj vendarle objavi dopise o delavskem gibanju v Rusiji 
in o razcepu v RSDDP, mu je odgovoril, da Vorwärts ne more posvetiti 
mnogo prostora tujim gibanjem, posebno ne ruskemu, ki je še tako mlado, 
da lahko le malo da zrelemu nemškemu gibanju.51 Medtem pa so menj-
ševikom omogočili objavljanje v nemških socialnodemokratskih glasilih 
(Die Neue Zeit, Vorwärts idr.). Pobudnika klevetniških člankov na račun 
boljševikov sta bila Akselrod in Potresov. 14. (27.) maja 1904 je Potresov 
pisal Akselrodu: »Nemudoma Vam moram sporočiti, da sem pravkar do-

 47 Prav tam, str. 21.
 48 Britovšek, Carizem-revolucija-stalinizem, I, str. 177.
 49 Lenin v bor’be za revoljucionnyj Internacional. Moskva 1970, str. 58–67 (Razkol v RSDDP 

in II. internacionala).
 50 M. Ljadov, O žizni partii v 1903–1907 godah. Vospominija. Moskva 1965, str. 16.
 51 Prav tam; Massimo Salvadori, Nemška socialna demokracija in ruska revolucija 1905. 

Zgodovina marksizma, II, Ljubljana 1986, str. 471–506.
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bil pismo od Kautskega, v katerem nam sporoča, da bo objavil odgovor 
Lidinu (Ljadovu) v Iskri. Prva bomba je ulita, z božjo pomočjo bo Lenin 
zletel v zrak. Znatno večji pomen bi pripisal temu, da izdelamo splošen 
načrt kampanje proti Leninu, da ga do konca metodično in načrtno raz-
krinkamo. Kako tolči Lenina, to je vprašanje. Zdi se mi predvsem nujno, 
da nastopijo avtoritete: K. Kautsky, Rosa Luxemburg in A. Parvus.«52 V 
tem kontekstu je Kautsky (kot urednik) zavrnil Leninov predlog, da obja-
vi v tedniku (teoretskem glasilu) nemške socialne demokracije Die Neue 
Zeit članek o bistvu boljševiških razhajanj z menjševiki; sam pa je napisal 
članek v obrambo menjševikov in njihovih organizacijskih nazorov. Leni-
nove organizacijske principe stranke je zavrnil: »Če bi bilo treba na vašem 
kongresu izbrati med Martovom in Leninom, tedaj bi se odločno opredelil 
na osnovi celotne izkušnje naše dejavnosti v Nemčiji za Martova«.53

V cilju preseganja frakcijskih bojev so voditelji II. internacionale predla-
gali, naj nesoglasja v ruski socialni demokraciji obravnavajo pred medna-
rodnim socialističnim razsodiščem,54 čemur je Lenin nasprotoval. Menil 
je, da ima spor z menjševiki značaj spopada političnih idej: »V resnici sta 
se izoblikovali dve ruski socialnodemokratski stranki. Boljševiki trdimo, 
da je na naši strani večina političnih delavcev […]. Menjševiki zgodovinsko 
nadaljujejo z linijo desnega krila socialne demokracije v Rusiji […]. Neso-
glasja med Naprejem in ‘novo’ Iskro so takšna, kakršna so bila dejansko 
med ‘staro’ Iskro in Rabočim delom.«55

Proti boljševikom so odkrito nastopili ne le ‘centristi’, ampak tudi ne-
kateri iz tabora ‘levice’, npr. Rosa Luxemburg. To je bilo na prvi pogled 
nenavadno, saj se je R. Luxemburg odlikovala v boju z revizionizmom, 
odločno kritizirala politiko oportunizma in ministerializma56 v franco-

 52 Social-demokratičeskoe dviženie v Rossii. Materialy, I. Moskva/Leningrad 1928, str. 124–
125.

 53 Iskra št. 66, 15. V. 1904. Ko je Kautsky razčlenjeval možnosti dela nemške socialne de-
mokracije v sedemdesetih in osemdesetih letih 19. stoletja (v času protisocialističnega 
zakona) ter jih primerjal z možnosti dela ruske socialnodemokratske stranke v začetku 
20. stoletja, je oblikoval sklep, da se te možnosti v bistvu ujemajo z menjševiško pozicijo.

 54 Razsodišču naj bi predsedoval A. Bebel, ki je zahteval, da naj do razsodbe obe strani 
prenehata z medsebojno polemiko.

 55 Lenin, Izbrana dela, I, str. 49. Rabočee delo (Delavska stvar), glasilo ‘ekonomistov’; ure-
dniška politika je podpirala Bernsteinovo geslo o »svobodni kritiki« marksizma, zago-
varjala »teorijo postopnosti«, omahovala glede vprašanja o individualnem terorju, saj je 
trdila, da ni treba zavirati razmaha terorističnega razpoloženja. Odkrito se je bojevala 
proti Iskrinemu načrtu (leninske) stranke, zagovarjala politiko tradeunionov, zanikovala 
revolucionarne možnosti kmetov ipd.

 56 A. Millerand, voditelj francoske federacije neodvisnih socialistov, je vstopil leta 1899, 
kljub prepovedi svoje stranke, v meščansko vlado kot minister za trgovino in industrijo, 
v vlado, v kateri je sedel kot vojni minister tudi krvnik pariške komune (1871) general 
G. Galliffet. Med socialisti je ta korak izzval odpor. Millerandizem (ministerializem) je 
postal praktična politika t. i. reformizma.
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ski socialistični stranki; povsem nemogoča se ji je zdela možnost zma-
ge oportunistične smeri v nemški socialni demokraciji. »Velika in resna 
partija« je trdila, »se ne cepi zaradi časopisnih člankov, se ne cepi zaradi 
posameznih političnih odklonov.« V organizacijskih vprašanjih je v bi-
stvu soglašala s Kautskim. Menila je, da morajo proletarski revolucionarji 
prilagajati vodenje spontanim dogajanjem. Odtod so izvirali njeni pogledi 
glede organizacijskih vprašanj, v katerih se zrcali podcenjevanje centralizi-
rane partije, strnjene v enotni misli in trdi disciplini. Njena stališča so bila 
popolnoma nasprotna Leninovi interpretaciji. »Spontane nastope množic 
lahko spremeni v zavestno borbo za uresničevanje socialističnih idealov 
le revolucionarna organizacija proletarske avantgarde; partija ne sme biti 
pasivni registrator dogajanj, temveč borbena in usmerjajoča sila«, sicer ne 
more izpolniti vloge voditelja in organizatorja revolucionarnega boja, je 
trdil Lenin. R. Luxemburg se je s člankom Organizacijska vprašanja Ruske 
socialne demokracije57 (1904), ki je bil objavljen hkrati v Die Neue Zeit in v 
69. številki menjševiške Iskre, solidarizirala z menjševiki, obdolžila Lenina 
»skrajnega centralizma«, »blankizma« in »jakobinstva« ter zavračala obli-
ke trde partijske discipline. V Leninovem delu Korak naprej, dva koraka 
nazaj pa je videla utemeljitev skrajno centralistične smeri v ruski socialni 
demokraciji. Argumenti R. Luxemburg so se ujemali s centrističnimi sta-
lišči K. Kautskega. Ne gre prezreti, da se je centristična smer pojavila v 
težnji, da pomiri različne smeri v okviru socialnodemokratskega gibanja 
in da doseže ‘harmonijo’ na račun načelnih koncesij; s tem je bila nehote 
usmerjena pot k reformizmu.

Iv.

Neenotna stališča ter notranji razcep so slabili tudi moč in vpliv RSDDP 
med množicami, to pa so izkoristile vladajoče sile. Pop G. Gapon je – kot 
sodelavec tajne carske policije /OHRANA/ – demagoško predlagal, naj de-
lavci organizirajo pohod k Zimskemu dvorcu in carju izročijo peticijo. V 
nedeljo, 9. januarja 1905, je 140.000 ljudi, ki so naivno verovali v carjevo 
dobrodušnost, pred carskim dvorcem zaustavila vojska s strelnim orožjem; 
ubitih in ranjenih je bilo nad 6.000 ljudi. ‘Krvava nedelja’ v Sankt Peter-
burgu je bila uvod v rusko meščanskodemokratično revolucijo. Sanktpe-
terburški dogodki so namreč izzvali močan stavkovni val po vsej Rusiji; 
v mesecu januarju je stavkalo že nad 440.000 delavcev.58 Politična stavka 
je s tem postala eno temeljnih sredstev za mobilizacijo širokih množic v 
odločilnem boju s samodrštvom. Stavkovno delavsko gibanje, ki je imelo 

 57 Luxemburg, Izbrani spisi, str. 245–270.
 58 Boffa, Ruska revolucija, str. 5.
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elemente spontanosti, je vplivalo na razmah uporniškega kmečkega giba-
nja, hkrati pa prebudilo v aktivnejše politično življenje tudi demokratično 
inteligenco in študente. Revolucija je že v prvih dneh imela velik medna-
rodni odmev, saj so delavci v številnih državah izrazili simpatije do ru-
ske revolucije, pa tudi vidni predstavniki socialne demokracije v zahodni 
Evropi so pozdravili herojsko prizadevanje ruskega proletariata v boju s 
samodrštvom.

V dani revolucionarni situaciji so boljševiki sklicali III. kongres RSDDS 
(London, 25. april – 10. maj 1905),59 katerega so menjševiški delegati ob-
struirali. Glavna naloga kongresa je bila osredotočena na izdelavo taktike 
stranke na začetni stopnji revolucije. Kongres, ki je porajajočo se revolucijo 
označil za buržoaznodemokratično, je zahteval, da mora delavstvo – na 
prvi stopnji revolucije – v zavezništvu z vsemi kmeti nevtralizirati omaho-
vanje buržoazije in voditi boj za demokratično republiko; potrebno je preiti 
od množičnih stavk k oboroženi vstaji. Naloga stranke v sedanjem revolu-
cionarnem trenutku je, da organizira proletariat za neposreden boj zoper 
samodrštvo z oboroženo vstajo.60 »Če dosežemo samodrštvo ljudstva, ga 
moramo tudi ohraniti – in to je revolucionarna demokratična diktatura. 
Nobenih razlogov ni, da bi se je bali. Pridobitev republike – velikanska pri-
dobitev za proletariat, čeprav za socialnega demokrata ni ‘absolutni ideal’, 
kakor je za buržoaznega revolucionarja, temveč le garancija svobode za 
širok boj za socializem.«61 V resoluciji o začasni vladi pa so podčrtali, da 
je lahko republika razglašena le kot rezultat zmagovite vstaje, katere organ 
naj bi bila začasna vlada, zmožna sklica ustavodajne skupščine.

Menjševiki, ki se 3. kongresa niso udeležili,62 so vzporedno organizirali 
svojo konferenco v Ženevi; tudi njihova konferenca je obravnavala taktična 
vprašanja. Za razliko od boljševikov menjševiki oborožene vstaje niso ime-
li – »glede na šibko organiziranost proletariata« – za nujno in neizogibno, 
pač pa so pozivali stranko, »naj v množicah okrepi zavest o neizogibnosti 
revolucije«.63 V resoluciji so sicer omenili odpravo starega reda, niso pa niti 
določili vloge proletariata v revoluciji niti opredelili nalog delavstva v vstaji 
in tudi ne formulirali gesel o osvojitvi demokratične republike. V kritični 
analizi taktičnih sklepov III. kongresa stranke in menjševiške konference 
v Ženevi64 je Lenin postavil pod vprašaj menjševiško koncepcijo buržo-

 59 Tretij sjezd RSDRP. Protokoly. Moskva 1924.
 60 Lenin, Izbrana dela, II, str. 33.
 61 Prav tam, str. 191.
 62 Plehanov je pikro zavrnil udeležbo na kongresu rekoč: »Na kongresu me hočete napasti, 

zahtevate odgovor o mojem delu glede izpolnitve sklepov II. kongresa« (Britovšek, Cari-
zem-revolucija-stalinizem, I, str. 185).

 63 Iskra, št. 100, Ženeva 1905, str. 19 (Posebna priloga).
 64 Lenin, Izbrana dela, II, str. 239–330 (Dve taktiki socialne demokracije v demokratični 

revoluciji).
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aznodemokratične revolucije, ki je bila zasnovana na stališču, da mora 
vodilna vloga v njej pripadati buržoaziji, podobno kot je to bilo v meščan-
skih revolucijah v XVIII. in XIX. stoletju v Zahodni Evropi. Menjševikom 
je očital, da niso dojeli in upoštevali bistvenih posebnosti revolucionarnih 
procesov v Rusiji, zasnovanih na novih zgodovinskih pogojih. »Govoriti o 
‘zmagi’ ljudske vstaje, o ustanovitvi začasne vlade, ne pa pokazati, da so ti 
‘koraki’ in dejanja povezani z osvojitvijo republike, pomeni, da resolucije 
ne pišejo zato, da bi vodili boj proletariata, ampak zategadelj, da capljajo 
na repu proletarskega gibanja.«65

Medtem pa je revolucija na svoji začetni stopnji potrdila pravilnost Le-
ninovih sklepanj o tem, da ruska buržoazija ne more biti gibalna sila revo-
lucionarnih sprememb, njen hegemon. »Izid revolucije je odvisen od tega, 
ali bo delavski razred odigral vlogo pomočnika buržoazije, mogočnega po 
moči svojega pritiska na samodrštvo, toda politično nemočnega, ali vlogo 
voditelja ljudske revolucije.«66 Menjševiška taktika, ki je usmerjala prole-
tariat v zavezništvo z liberalnomonarhistično buržoazijo, je spregledala 
revolucionarnodemokratično buržoazijo in večmilijonske množice revnih 
kmetov. Menjševiki vsekakor niso dojeli, da je agrarno-kmečko vpraša-
nje temeljna vsebina demokratične revolucije v Rusiji. Plehanov je npr. v 
opravičevanju sporazumaške taktike menjševikov z liberalno buržoazijo 
skušal obdolžiti Lenina blankizma, ker se je usmeril na zavezništvo pro-
letariata s kmeti. »Delovni kmetje« je pisal Plehanov, »so bili že zdavnaj 
tisti steber, na katerega so stavili utopične upe ruski blankisti.67 Čim bolj 
so blankisti idealizirali delovne kmete, tem trdneje so se oklepali svoje 
zarotniške taktike.«68 Plehanovi trditvi je Lenin oporekal; po njegovi viziji 
je bila odločilna zmaga revolucije nad carizmom mogoča le kot revolucio-
narnodemokratična diktatura proletariata in kmetov. »Taka zmaga pač še 
ne bo iz naše buržoazne napravila socialistične revolucije; demokratični 
prevrat ne bo neposredno presegel meja buržoaznih družbenoekonomskih 
odnosov; kljub temu pa bo taka zmaga velikanskega pomena za bodoči 
razvoj Rusije in vsega sveta. Nobena stvar ne bo tako vzdignila revolu-
cionarne energije svetovnega proletariata, nobena stvar ne bo tako zelo 
skrajšala poti do njegove popolne zmage kot odločilna zmaga revolucije, ki 
se je začela v Rusiji.«69 Kajti boj za kar največjo demokratično svobodo je 
najzanesljivejši pogoj boja za socializem. »Kdor hoče doseči socializem po 

 65 Prav tam, str. 37.
 66 Prav tam, str. 242.
 67 Latinka Perović, Planirana revolucija. Ruski jakobinizam i blankizam. Beograd 1988.
 68 G. V. Plehanov, Sočinenija, XV. Moskva/Leningrad 1926, str. 120.
 69 Lenin, Izbrana dela, II, str. 269.
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drugi poti, mimo političnega demokratizma, prihaja nujno do sklepov, ki 
so v ekonomskem in v političnem pogledu nesmiselni in reakcionarni.«70

v.

V spomladanskih in poletnih mesecih 1905 je revolucija doživela nov 
vzpon. Viharen porast množičnih revolucionarnih nastopov in vsesplošno 
nezadovoljstvo so prisilili carizem, da je hkrati z okrepljenim terorjem 
začel deliti obljube in koncesije z namenom, da bi nevtraliziral opozicijsko 
gibanje liberalne buržoazije in ljudstvo odtegnil od revolucionarnega boja. 
6. avgusta 1905 so potrdili manifest in odlok o volitvah v državno dumo. 
Duma je bila zamišljena kot predstavniški posvetovalni zakonodajni or-
gan. Volilno pravico so imeli le fevdalci, buržoazija, premožni kmetje in 
bogati mestni sloji; brez nje so ostali mestni proletariat, vaška revščina, 
dninarji, ženske, vojaške osebe, skratka večina prebivalstva Rusije. Buly-
ginova duma71 je postala središče političnega življenja dežele. Do nje se je 
izoblikovalo troje stališč, ki so ustrezala ciljem treh bojujočih se političnih 
taborov:
– carizem je v dumi videl predvsem posvetovalni organ, s katerim je upal 

ohraniti despotsko-policijski režim, ekonomsko moč in politično pre-
vlado fevdalcev;

– liberalnomonarhistična buržoazija se je zavzemala za udeležbo v dumi, 
ker je računala, da se bo sporazumela s carizmom in od njega dosegla 
ustavne koncesije ter delila oblast s fevdalci;

– socialna demokracija in revolucionarnodemokratična buržoazija pa sta 
se usmerili k strmoglavljenju carizma in ustanovitvi demokratične re-
publike.

Boljševiki, ki so postavljali v ospredje aktivni bojkot Bulyginove dume, 
so izhajali s stališča, da je revolucija v vzponu; zato so vso pozornost na-
menili množični agitaciji za oboroženo vstajo proti carizmu in ustanovitvi 
začasne revolucionarne vlade. Menjševiki so v nasprotju z boljševiki, v 
Iskri in na konferenci v Kijevu avgusta 1905, nasprotovali bojkotu dume. 
Medtem je deželo že zajelo stavkovno gibanje in boj proti Bulyginovi dumi, 
to pa je predstavljalo uvod v vserusko politično stavko. Oktobrska stavka v 
Moskvi je vlado prisilila, da je odstopila od sklica Bulyginove dume.

V takšnih političnih razmerah je bil car Nikolaj II. prisiljen, da je 17. 
oktobra 1905 izdal poseben manifest. Namen manifesta je bil v tem, da z 
ustavnimi koncesijami razcepi sile revolucije, odvrne od boja omahujoče 

 70 Prav tam, str. 249.
 71 Imenovana po notranjem ministru A. Bulyginu.
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elemente, na svojo stran pa pritegne liberalno buržoazijo in z njeno po-
močjo zaduši revolucijo. V ‘mejah možnosti’ je car obljubil pripustiti k so-
delovanju v državni dumi tiste sloje prebivalstva, ki so bili v Bulyginovem 
osnutku brez volilne pravice. Manifest je dumi priznal zakonodajne pra-
vice, saj odslej »noben zakon nima veljave brez potrditve državne dume«. 
Novonastale razmere je Lenin pronicljivo komentiral: »Carizem nima več 
moči, revolucija pa še ne more zmagati.«72

Oktobrski nastop ruskega proletariata je praktično pokazal pomen vse-
splošne politične stavke kot ene izmed oblik revolucionarnega boja. Lenin v 
svojih analizah ni izključeval možnosti, da lahko ob močni splošni stavki 
z udeležbo vojske, ki bi odrekla pokorščino, da strelja na ljudstvo, preide v 
teh ali drugih okoliščinah do odločilne zmage.73 Oktobrski dogodki pa so 
tudi pokazali, da sama stavka ne bo mogla strmoglaviti carizma, ampak 
da je zmaga nad njim mogoča šele z vstajo, ki bo rasla iz splošne stavke.

Po razglasitvi carjevega manifesta je prišlo do razmejevanja razrednih 
in političnih sil v revoluciji. Liberalnoburžoazni stranki (oktobristi – de-
sni in kadeti – levi) sta navdušeno sprejeli carski razglas, ocenili sta ga 
kot izpolnitev svojih ciljev; odtlej sta pričeli podpirati carizem v njegovem 
boju proti revoluciji. Na drugi strani pa so pridobljene politične svobošči-
ne (svoboda zborovanja, združevanja, tiska) zahtevale spremembo taktike 
socialnodemokratske stranke, in sicer da preide iz globoke ilegale in se 
preoblikuje v množično delavsko stranko. To je bilo toliko nujnejše, ker so 
meščanske politične stranke skušale vplivati na delavstvo in ga podrediti 
svojemu vplivu. Lenin je v članku O reorganizaciji partije74 opozoril na te 
nove okoliščine, ki nujno vplivajo na dejavnost stranke, in skiciral obrise 
nove smeri. Če je vse dotlej izpričeval, da mu je bližje ožje pojmovanje v 
navzkrižju z razširjeno partijo, kakršno so hoteli menjševiki, pa je zdaj 
vztrajal pri tem, da je treba širiti partijo.75 Revolucionarni položaj v državi 
je vsekakor zahteval enotnost akcije delavstva in premostitev razcepa v 
RSDDP. Konec decembra 1905 so se vodilni centri obeh frakcij združili in 
po načelu enakega predstavništva ustanovili združeni CK, ki je bil poobla-
ščen, da skliče združeni kongres RSDDP.76

Četrti kongres RSDDP77 je šel v zgodovino kot ‘združitveni’ (Stockholm, 
10. – 25. april 1906). Zasedanje je od vsega začetka potekalo v ostrem idej-
nem boju, saj so tako boljševiki kot menjševiki ponovno imeli različna 

 72 Lenin, Izbrana dela, II, str. 50.
 73 Prav tam, str. 526.
 74 Prav tam, str. 383–392.
 75 Johnstone, Leninska avantgardna partija. Zgodovina marksizma, III/1, str. 303.
 76 Sklep so sprejeli na konferenci RSDDP od 11. (24.) do 17. (30.) decembra 1905 v Tammer-

forsu (Finska).
 77 Četvertyj sjezd RSDRP. Protokoly. Moskva 1959.
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taktična stališča do bistvenih vprašanj revolucije.78 Stališča menjševikov je 
predstavil A. Martynov, ki je v referatu O sedanjem trenutku vztrajno bra-
nil linijo sporazuma z liberalno buržoazijo (po porazu decembrske vstaje79 
so se namreč menjševiki ponovno premaknili v desno, na stran spora-
zumaštva s kadeti); nadalje je zavrgel idejo o prevzemu oblasti s strani 
revolucionarnih množic in povzdignil vlogo dume kot občenacionalnega 
središča. Nasprotno s temi stališči je Lenin opozoril, da se »boljševiki ne 
vedejo nihilistično do parlamentarnih oblik boja. Socialni demokrati so za 
njihovo uporabo, toda razkrinkati morajo ‘parlamentarni kretenizem’, to je 
zaneseno vdanost v to, da je parlamentarni boj edina poglavitna oblika bo-
ja, ne glede na razne okoliščine. V revolucionarnem trenutku glavna oblika 
boja ni ustavna oziroma zakonita, temveč neposreden boj množic.«80

Različna gledišča so se pokazala tudi pri obravnavanju stališča do dr-
žavne dume. Medtem ko so se menjševiki usmerili h kadetski dumi in 
utirali pot k parlamentarizmu, so boljševiki trdili, da duma nima nič skup-
nega z resničnim ljudskim predstavništvom in da služi za kritje samovolj-
nosti samodrštva. Zato so predlagali, naj bi izrabili dumo in njene spore 
z vlado za poglobitev revolucionarne krize. Medtem pa je menjševikom 
– kljub nasprotovanju boljševikov – uspelo uveljaviti predlog o formiranju 
socialnodemokratske frakcije v državni dumi.81

Ostro razpravo je sprožilo tudi vprašanje oborožene vstaje. Boljševiki 
so imeli za neizogibno, da se razčlenijo konkretne zgodovinske in politič-
ne izkušnje oktobrsko-decembrskih bojev; zanje je bila decembrska vstaja 
posebna višja stopnja revolucionarnega gibanja. V nasprotju s temi stališči, 
so se menjševiki odpovedali oboroženi vstaji in jo v prikriti obliki tudi ob-
sodili. Plehanov je svoje idejno razpoloženje izrazil v stavku: »Ne bi smeli 
prijeti za orožje.«82 Na kongresu, na katerem so imeli premoč menjševiki, 
je kljub razlikam le prišlo do formalne združitve. Neposredno po kongresu 
je Lenin napisal Poziv delegatom združenega kongresa, v katerem je dal 
vedeti, da se bodo boljševiki bojevali proti tistim sklepom, ki jih imajo za 
napačne, hkrati pa se bodo podredili sklepom kongresa in izrekli proti 
slehernemu razcepu: »V skupni stranki ni potrebno, da idejni boj razcepi 
organizacijo, ni potrebno, da podre akcijsko enotnost delavstva […]. Svo-
bodno razpravljanje, enotnost akcije – to moramo doseči.«83

 78 Vittorio Strada, Polemika med boljševiki in menjševiki o revoluciji 1905. Zgodovina mar-
ksizma, II, str. 384–425.

 79 15. decembra 1905 je carska vojska zadušila vstajo delavcev v Moskvi.
 80 Lenin, Izbrana dela, II, str. 71.
 81 Boljševiki so svoje nasprotovanje utemeljevali s tezo, da množica zavestnih proletarcev 

na volitvah ne bo sodelovala in da ne bo imela svojih kandidatov, ki bi zastopali njihove 
interese.

 82 Britovšek, Carizem-revolucija-stalinizem, I, str. 227.
 83 Lenin, Izbrana dela, II, str. 73.
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vI.

Spomladi 1906 so se pokazala znamenja novega vzpona revolucije; pre-
cej se je okrepil stavkovni boj. Novi položaj je zaostril taktična stališča 
boljševikov in menjševikov do prve dume, ki je pričela z delom 27. aprila 
1906. Prvi so se zavzemali za oblike boja izven dume, medtem ko so se 
drugi čedalje bolj pomikali na desno in soglašali s sporazumaško politiko 
liberalne buržoazije. Medtem ko so menjševiki pozivali delovne množice, 
naj v celoti podprejo dumo, ne glede na to, da so v njej prevladovali kadeti, 
so boljševiki postavljali zahtevo po diferenciranem pristopu do buržoaznih 
strank. Opozarjali so, da je nujno treba podpirati revolucionarnodemo-
kratično meščanstvo, ki je zainteresirano, da se buržoaznodemokratična 
revolucija izpelje do kraja; toda pri tem je treba nastopiti proti kadetom, 
ki so pripravljeni na sporazum s samodrštvom. 8. julija 1906 je vlada, 
zaradi zaostrenih nasprotij v dumi ter vzpona kmečkega gibanja, dumo 
razpustila. Lenin je tedaj opozoril, da objektivni tok dogodkov delavstvu 
in kmetom ne nalaga boja za nemočno dumo, ampak za strmoglavljenje 
samodrštva ter za sklicanje resnično močnega ljudskega predstavništva – 
ustavodajne skupščine. Zgodovinski trenutek zahteva, da se »še bolj izko-
risti prav razpust dume kot povod za koncentrirano agitacijo s pozivanjem 
k vseljudski vstaji. Pojasnjevati povezavo med politično stavko in vstajo. 
Usmeriti vse sile v to, da bi dosegli združitev in enoten nastop delavcev, 
kmetov, mornarjev in vojakov v aktivnem, oboroženem boju.«84 V takšnih 
nasprotujočih si pogledih v stranki se je čedalje bolj zastavljalo vprašanje 
takojšnjega sklica strankinega kongresa. Nujen je bil že zaradi spremenje-
nega političnega položaja po razpustu dume in zaradi volitev novega CK, 
ki naj bi bil zmožen enotno voditi stranko.

Položaj v državi je bil zapleten in za carizem negotov (stavke, upor v 
mornarici). Vlada je bila po eni strani prisiljena okrepiti represijo, po drugi 
pa je manevrirala s sklicanjem II. državne dume na podlagi istega volilne-
ga zakona. Boljševiki so si znova postavili vprašanje, kakšno stališče naj 
sprejmejo do volitev in do dume. Glede na spremenjeni položaj so zavrgli 
geslo bojkota. »Ne odpovedujemo se vstopu v II. dumo, ko (ali če) jo bodo 
sklicali. Ne odpovedujemo se izrabljati te arene boja; nikakor ne cenimo 
previsoko njenega skromnega pomena, ampak nasprotno, na podlagi že 
dane zgodovinske izkušnje ga v celoti podrejamo drugi vrsti boja s stav-
kami, vstajami itd.«85 Udeležbo v dumski frakciji so boljševiki ocenjevali 
kot eno izmed sredstev za krepitev zveze delavskega razreda s kmeti in 
za njihovo osvoboditev izpod vpliva liberalne buržoazije. Menili so, da 

 84 Prav tam, str. 527.
 85 Prav tam, str. 75.
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mora delavska stranka nastopiti na volitvah kot samostojna razredna sila; 
v volilni kampanji so dopuščali začasne sporazume z revolucionarnimi 
demokratičnimi strankami (trudoviki in eseri), ki so bili usmerjenimi tu-
di proti desnim strankam in proti kandidatom liberalne buržoazije. To je 
bila taktika ‘levega bloka’, usmerjenega v to, da okrepi položaj proletariata 
in pod njegovim vodstvom strne demokratične sile v državi. Drugačno 
stališče so imeli menjševiki. V nasprotju s sklepi IV. kongresa RSDDP, ki 
ni potrdil sporazuma s kadeti, je menjševiški CK vztrajno zastopal volil-
ni blok z njimi. Bistvo spora je bilo v vprašanju, s kom iti in kako iti: za 
liberalnomonarhistično buržoazijo ali pred revolucionarnodemokratič-
no buržoazijo; to je prepustiti gibanje kadetom ali zagotoviti hegemonijo 
proletariata?86 Menjševiki so s pomočjo bundovcev (članov židovske ma-
lomeščanske stranke) na vseruski socialnodemokratski konferenci, ki se je 
sešla novembra 1906 v Tammerforsu, uveljavili sklep o dopustnosti volil-
nega bloka s kadeti. Ta sklep je po Leninovih besedah določil fizionomijo 
menjševikov kot oportunističnega krila v RSDDP. Lenin je zato v imenu 
14 delegatov, ki so predstavljali 45 odstotkov udeležencev, podal Posebno 
izjavo, v kateri je podčrtal nujnost organizacijske in idejne samostojnosti 
stranke v volilni kampanji, začasen sporazum pa je dopustil le s predstav-
niki revolucionarnodemokratične drobne buržoazije.87

Nesoglasja v stranki so se znova razvnela, to pa se je odražalo v spodko-
pavanju skladnega dela partijskih organizacij v volilni kampanji. Medtem 
ko so menjševiki stopili v volilni blok s kadeti, so boljševiki razkrinkavali 
dvolično vlogo liberalne buržoazije in strnjevali leve sile. ‘Levi blok’ je po-
stal dejstvo; vanj so stopili trudoviki in del menjševikov. Rezultati volitev 
so pokazali porast revolucionarne smeri. Nova duma (524 poslancev), ki 
je začela delovati 20. februarja 1907, je bila bolj levo usmerjena kot prva. 
Njeno levo krilo je štelo 222 poslancev: 65 socialnih demokratov,88 104 
trudoviki, 37 eserov, 16 narodnih socialistov. Desno krilo (oktobristi, mo-
narhisti) je zastopalo 54 poslancev. Obe skrajni krili sta se v primerjavi s 
prvo dumo okrepili, in sicer na račun kadetskega centra, ki se je skrčil na 
98 poslancev. Pri takšnem razmerju sil je bila pomembna vloga socialnode-
mokratske frakcije znotraj levega krila dume, ton so ji dajali menjševiki, ki 
so skušali združiti levo krilo dume s kadetskim centrom v ‘občenacionalno 
opozicijo’. Nezadovoljstvo tako z delovanjem frakcije kot z menjševiškim 
CK je vplivalo na to, da so sklicali izredni – V. kongres RSDDP; obe frakciji 

 86 Britovšek, Leninov boj za revolucionarno marksistično stranko, I, str. 108–109.
 87 Prav tam, str. 109.
 88 V socialnodemokratski frakciji je bilo 54 poslancev z odločujočim glasom: 34 menjševi-

kov in 3 njihovi simpatizerji ter 14 boljševikov s prav tako 3 simpatizerji; 11 poslancev je 
šlo v frakcijo s posvetovalnim glasom.
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sta izdelali osnutke resolucij, ki so tudi tokrat izražale različna taktična 
izhodišča.

Na petem kongresu (London, 13. maj–1. junij 1907)89 sta se spoprijeli 
protislovni taktični liniji boljševikov in menjševikov; če sta bili še v začetku 
leta 1905 začrtani in utemeljeni le teoretsko, pa sta bili sedaj že preizkušeni 
v praksi. Ker je tok revolucije v Rusiji v večji meri potrjeval pravilnost bolj-
ševiške taktike, so bili zaradi tega menjševiki prisiljeni zavzeti na kongresu 
skoraj v vseh vprašanjih obrambne pozicije; zavzemali so se za reševanje 
praktičnih vprašanj in se izogibali obravnavanju abstraktno-teoretičnih 
problemov. Boljševiki so predvsem očitali menjševiškemu CK, da je v po-
gojih revolucije vlekel stranko na parlamentarno pot, hkrati pa zanemarjal 
neparlamentarne oblike boja in da je čedalje bolj odstopal od samostojne 
proletarske politike, jo prilagajal in podrejal politiki liberalne buržoazije. 
Boljševiško kritiko in ostrino njihove resolucije je otopil nastop L. Trocke-
ga in drugih centristov, ki so zavzeli vmesno stališče.

V kongresnih diskusijah so načeli tudi pomembno vprašanje, ki je bilo 
izvor tedanjih političnih razhajanj med boljševiki in menjševiki: vprašanje 
razmerja do neproletarskih strank ter ocena vloge liberalne buržoazije in 
kmetov v demokratični revoluciji. Na kongresu so to vprašanje obravnavali 
poleg boljševikov in menjševikov še R. Luxemburg v imenu Socialnodemo-
kratske stranke Poljske in Litve ter R. Abramovič v imenu Bunda. Osnutek 
poljskih socialnih demokratov se je v glavnih obrisih ujemal z Leninovo 
resolucijo, Bund pa je prešel na stran menjševikov. Lenin je v referatu pou-
daril, da je do revolucije prišlo v času, ko se je proletariat pričel osveščati 
kot razred, se organiziral v samostojno razredno organizacijo ter izrabil 
sleherni korak svoboščin, da bi okrepil svojo organizacijo proti buržoaziji. 
Od tod je neizogibno izviralo prizadevanje buržoazije, da otopi ostrino 
revolucije, da ne dovoli, da se izpelje do kraja, od tod omahovanje liberalne 
buržoazije na strani reakcije. Obenem je tudi ostrina agrarnega vprašanja v 
Rusiji (velikanski ostanki tlačanstva) neizogibno potegnila široke množice 
kmetov v odločilni boj zoper samodrštvo. Lenin je očital menjševikom, 
da so postali ujetniki svojih neživljenjskih dogmatskih shem, saj so vlo-
go delavskega razreda omejili na položaj ‘skrajne opozicije’, preprosto na 
pomočnika liberalne buržoazije. V svoji resoluciji so delavstvo imenovali 
‘gibalno silo’, ne pa ‘voditelja revolucije’. Delavstvu so predlagali, naj od 
primera do primera sklepa sporazume tako z liberalci kot z demokrati, to 
pa je v praksi odpiralo vrata kakršnemu koli sporazumu s kadeti.90

Na kongresu so ponovno pretresli poglede na vprašanje o tipu in zna-
čaju stranke. V revolucionarni oseki so menjševiki nastopili proti obstoju 

 89 Pjatyj sjezd RSDRP. Protokoly. Moskva 1963.
 90 Lenin, Izbrana dela, II, str. 78–79.
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ilegalne delavske stranke. Njihovo geslo je bilo: »Raje imamo organizirane 
množice brez socialne demokracije kot socialno demokracijo brez organi-
ziranih množic.« P. Akselrod je predlagal, naj ustanovijo »široko delavsko 
stranko s sklicanjem kongresa različnih delavskih organizacij, ne le soci-
alnih demokratov, ampak tudi eserov, anarhistov«, to pa je Lenin označil 
kot predlog za sentimentalno sanjarjenje o tem, kako bi »obšli surov razre-
dni in politični boj«.91 Boljševiki, ki so odločno zagovarjali obstoj lastne 
stranke, so nastopili proti ideji ‘delavskega kongresa’ z geslom o razširitvi 
socialnodemokratske stranke, to pa je kongres sprejel. Tudi teorijo o nev-
tralnosti sindikatov do stranke so na predlog boljševikov zavrnili. Nasploh 
je V. kongres potekal v znamenju premoči boljševikov, to pa je bila seveda 
posledica njihovega okrepljenega položaja v času med prvo in drugo dumo.

* * *

Prva ruska revolucija je trajala do srede leta 1907; takrat je carizmu 
uspelo obvladati položaj in odločilno nastopiti. 3. junija 1907 je carska vla-
da dala razgnati državno dumo, socialnodemokratsko frakcijo so aretirali. 
Hkrati so razglasili nov volilni zakon, ki je še bolj omejil pravice delavcev 
in kmetov ter v novi dumi zagotovil prevlado fevdalcev in velike buržo-
azije. Državni prevrat 3. junija je pomenil konec prve ruske revolucije, ki 
bo ponovno vzplamtela čez desetletje: »Brez takšne ‘generalke’ kot v letu 
1905, bi bila nemogoča revolucija v letu 1917, tako buržoazna februarska 
kot tudi proletarska oktobrska.«92

Noben model, ki so ga takrat ponujali boljševiki in menjševiki, ni uspel, 
in revolucija 1905–1907 je bila poražena. Toda ne glede na samoumevno 
dejstvo, da tudi poražena revolucija deluje v zgodovini globoko in ustvar-
jalno, je takratna razprava v ruski socialni demokraciji ponudila zelo 
bleščečo predstavo o dveh miselnostih dveh strategij, od katerih je ena 
– boljševiška – postala deset let kasneje zgodovinski zmagovalec, ne da bi 
zaradi tega poražena stran izgubila na veljavi in pomenu.93

 91 Prav tam, str. 80.
 92 Prav tam, str. 81.
 93 Strada, Polemika med boljševiki in menjševiki o revoluciji 1905. Zgodovina marksizma, 

II, str. 384–385.
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DiE ErstE russischE rEvolution (1905–1907) in DEn augEn 
DEr russischEn unD EuroPäischEn soZialDEMokratiE 
Zusammenfassung

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden mit der „Krise des Marxismus“ die Fundamente 
der marxistischen sozialdemokratischen Bewegung geschüttet. Die Bewegung hatte die 
Umstrukturierung der bestehenden kapitalistischen Gesellschaftsordnung zum Ziel und 
sah in der Revolution die „Großmutter der Geschichte“. In dieser theoretischen Krise öff-
nete sich die Frage der „Revolution“ und der „Reform“ als die Frage zweier Antagonismen. 
In die bloßen theoretischen Erörterungen schneidete tief die Russische Revolution 1905–
1907 mit neuem und konkretem Dilemma hinein, die im weiten Sinne auch einen neuen 
Vergleich historisch-strukturellen Charakteristiken Russlands und Westeuropas forderte. 
Doch das Ganze hatte für die Russische Sozialdemokratie (RSDDS) noch was Maßgeb-
liches: sich selbst zu definieren und die Spaltung zwischen der Bolschewik, revolutionär 
gerichteter und der Menschewik, reformistisch gerichtete Fraktion zu erklären. 
Die russischen Sozialdemokraten waren auf jeden Fall die ersten, vor denen die praktische 
Frage der proletarischen Führung in der demokratischen Revolution, sowie die Frage des 
Verhältnisses zwischen der Arbeiterklasse und der Bourgeoise und vor allem der Ver-
hältnisse zwischen der Arbeiterklasse und den Bauern, standen. In dieser Angelegenheit 
konnte die RSDDS nicht einfach die Erfahrungen der europäischen Arbeitsparteien, de-
ren Aktivitäten sich in den Rahmen der bürgerlichdemokratischen Freiheitsrechte und 
verhältnismäßig ruhiger Entwicklung des Kapitalismus entwickelt haben, in das zari-
stische Russland übernehmen. Auf dem Parteiskongress (1906) stellten beide Fraktio-
nen detailliert ihre Taktik in der Revolution vor. Die Menschewiken insistierten auf das 
Einverständnis mit der liberalen Bourgeoise, wiesen die Idee von der Gewaltübernahme 
der revolutionären Massen ab und stellten sich auf den Standpunkt, dass der parlamenta-
rischer Kampf die einzig richtige Form des Kampfes ist und in diesem Kontext erhoben sie 
DUMA in das allgemein nationale Zentrum. Im Gegensatz zu Menschewiken betonten die 
Bolschewiken, dass im revolutionären Moment die Hauptkampfform nicht verfassungs-
gemäß bzw. gesetzmäßig ist, sondern der direkte (revolutionäre) Massenkampf sein muss. 
Keiner der Modelle, die damals von beiden russischen sozialdemokratischen Fraktionen 
angeboten wurden, war erfolgreich und die Revolution 1905–1907 war besiegt. Trotzdem 
bot damalige Debatte in der russischen Sozialdemokratie eine glänzende Vorstellung zwei-
er Mentalitäten, zweier Strategien an, von denen die eine (Bolschewik, revolutionäre) zehn 
Jahre später der geschichtliche Gewinner wurde, ohne dass die besiegte (Menschewik, 
reformistische) Seite an ihrer Bedeutung verlor.

thE First russian rEvolution (1905–1907)  
in thE EyEs oF thE EuroPEan social DEMocracy 
summary

Towards the end of the 19th century the Marxist foundations of the social-democratic 
movement that set as its goal the reform of the existent capitalistic social order and saw the 
revolution as “grandmother of the history” were shaken because of the “Marxism crisis”. 
In this theoretical crisis the questions of “revolution” and “reform” as antagonists were 
opened. The Russian revolution 1905–1907 cut deeply into the bare theoretical discussions 
with a series of new and concrete dilemmas, which in a broader sense demanded a new 
comparison of historical and structural characteristics of Russia and Western Europe. 
However, to declare itself and explain the cleft between the Bolshevik, revolution oriented 
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and Menshevik, reform oriented fraction was even more crucial for the Russian Social 
Democracy /RSDDS/.
The Russian social democrats were by all means the first, who stood before the practical 
question of proletarian leadership in democratic revolution as well as before the question 
of the relations between the working class and the middle class and mostly between the 
working class and farmers. In this task the RSDDS couldn’t mechanically turn over the 
experience of the European labour parties, whose activities were developed in the frames 
of the bourgeois-democratic privileges and in a somehow peaceful development of the 
capitalism, into the tsarist Russia. On the party’s congress (1906) both fractions detailed 
introduced their tactics in revolution. The Menshevik insisted in the agreement with the 
liberal bourgeoisie, they rejected the idea of taking over the authority by the revolutionary 
crowds and set the standpoint that the parliamentary fight is the only essential form of 
fight and in this context raised the role of Duma as universal national centre. In opposi-
tion to the Menshevik the Bolshevik stressed that in a revolutionary moment the main 
fight form is not a constitutional or lawful one but a direct (revolutionary) fight of crowds. 
None of the models suggested by the two Russian social-democratic fractions was suc-
cessful and the revolution of 1905–1907 was defeated. Nevertheless the then discussion on 
Russian social democracy offered a shinning conception of two ideologies of two strategies, 
of which one (the Bolshevik, the revolutionary) became the historical winner ten years 
later without the defeated (the Menshevik, the reformist) side losing its importance and 
meaning.
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Miha Sluga: Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni. II. del: Vrhunec vélike vojne. Časopis 
za zgodovino in narodopisje, Maribor 80=45(2009), 2–3, str. 82–112
Avtor v drugem delu razprave ugotavlja, da je lojalnost slovenskih vojakov do habsbur-
ške države v obdobju od italijanskega vstopa v vojno maja 1915 do politične odjuge v 
Cislajtaniji v letu 1917 ostajala bolj ali manj neomajna, čeprav ob tem ne pozabi ome-
niti, da so izrazitejše nacionalne zahteve slovenskega političnega vodstva, predvsem 
pa naveličanost nad še kar trajajočo vojno, počasi že načenjale njihovo potrpežljivost.
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Miha Sluga: Slovene Soldiers in World War I, Part II.: The Pinnacle of the Great War. 
Review for History and Ethno graphy, Maribor 80=45(2009), 2–3, pp. 82–112
In the second part of the discussion the author notes that the loyalty of Slovene sol-
diers towards the Habsburg Monarchy during the period from the Italian entry into 
the war in May 1915 until the political thaw in Cisleithania in 1917 remained more or 
less unshakable, even though he does not forget to mention that the growing national 
requirements of the Slovene political leadership and mostly the weariness over the 
ongoing war began to affect their patience.
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»pohlepni lah rad posedel bi moj mili dom«1

24. maja 1915 je v svetovni spopad na strani antante stopila Italija. Z 
napovedjo vojne Avstro-Ogrski je dotedanjo zaveznico prisilila, da se je po-
leg že tako obremenjujoče vojne na vzhodu in na Balkanu soočila z novim 
nasprotnikom še na (jugozahodnem) bojišču v Posočju in na Tirolskem. 
Tja je bila poslana večina na novo vpoklicanih vojakov, konec poletja in v 
začetku jeseni pa tudi večji del »slovenskih polkov« z drugih bojišč.

Čeprav se je že pred tem z nezaupanjem šušljalo o sumljivi italijanski 
drži, so bili prvi odzivi slovenskih vojakov izredno burni. Zaradi italijan-
ske vojne napovedi so bili »razkačeni kot levi« in marsikdo si je želel, da 
bi bil kar takoj poslan na novo fronto. »Nismo šli radi [nad Ruse], vsak bi 
najraje šel nad polentarje«, je zapisal Grahek in dodal, da bo proti njim 
res lahko branil domovino. Njegove togote nad Italijo ni zmanjšalo niti 
priznanje, da mu je za Avstrijo zaradi njene zavožene politike sicer vedno 
manj mar.2 Dejstvo, da je novi nasprotnik postal osovraženi Italijan, ki 
je povrhu grozil še z zasedbo slovenskega narodnega ozemlja, je do tedaj 
moralno že močno omajanim slovenskim vojakom vlivalo novo motivacijo 
in upanje, da bodo v kratkem lahko zapustili brezupna bojišča v Galiciji 
oziroma se izognili neprijetnemu bojevanju s slovanskim nasprotnikom na 
Balkanu. Možnost »branit svojo lastno domačo grudo« in to dokaj blizu 
doma, je večino slovenskih vojakov navdajala z zadovoljstvom.3

Veseli in zadovoljni pa so bili tudi novopečeni vojaki, ki so se v zaled-
ju šele pripravljali na svoj odhod: »Možje odnosno mladeniči so veselo 
razpoloženi […] dobre volje […]. Vsi mislimo, da se peljemo naravnost 
na bojišče, kjer se naj borimo z nasprotnikom, ki ga sovražimo […]. So-
vraštvo do tega soseda nam je že v krvi.«4 Isti avtor je še priznal, da so na 
italijansko vojno napoved že kar težko čakali, in to ne samo iz rodoljubja, 
ampak tudi zaradi spremembe in radovednosti. Še najbolj jih je skrbelo, 
da na bojišče ne bi prišli prepozno.5 Precej sovražno in bojevito je bil do 
Italijanov razpoložen tudi Franc Reberšek, ki je brezobzirno izjavljal, da 
ne bodo delali nobenih ujetnikov, ker bodo vse »polentarje« raje pobili. 
Prav tako je domačim v pismih samozavestno zatrjeval, da se nimajo česa 
bati, saj bodo proti Italijanom dosegli hitro zmago: »Mi mladi fanti smo 
korajžn in veseli bomo polentarje prav pošteno nažgali in potem se vrnemo 

 1 Naslov poglavja »Pohlepni Lah rad posedel bi moj mili dom« je nekoliko predelan citat iz 
Arnejčevih spominov.

 2 Anton Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno in ujetništvo. Ljubljana 2001, 21–22 in 46. 
 3 Arnejc, Med Dnjestrom in Piavo, 32. 
 4 Amandus Pepernik, Doberdob, slovenskih fantov grob. Celje 1936, 7–8. 
 5 Pepernik, Doberdob, 20. 
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domu.«6 Ker je bil Reberšek mobiliziran sredi leta 1915, torej že po začetku 
sovražnosti z Italijo, so njegove naivne predstave o vojni in sorazmerno 
lahki zmagi, ki tako spominjajo na podobna razmišljanja leto poprej, bolj 
razumljive. Ganjen in dobre volje, čeprav ne tako nebrzdano bojevit, se 
je na svoj ognjeni krst iz Judenburga odpravljal tudi Franc Rueh. Pri tem 
se je zaklinjal, da je pripravljen »tudi sebe žrtvovati, [samo] da nam naši 
sovražniki ne zajamejo naših lepih krajev«.7

Pravzaprav so se ob italijanski vojni napovedi spet pojavljali prizori, 
kakršne je bilo moč videti ob začetku vojne. Vračajoči se polki in na novo 
sestavljene enote so v morju zastav in med »sviranjem harmonike« kora-
kale nad Italijane, tako da so celo avstrijske oblasti začele ugotavljati, da 
je vojna med Slovenci kar naenkrat postala popularna. Vseeno to ni bilo 
več isto zanesenjaštvo kot leto poprej, ko so mnogi odšli v vojno povsem 
neobremenjeno. Vsaj med vojaki so do sredine leta 1915 izginile že vse 
iluzije o vojni, zato njihovo navdušenje nad bojevanjem z dednim sovraž-
nikom gotovo ni bilo vedno iskreno. Kljub temu je italijanski napad tudi 
med njimi povzročil izbruh patriotičnih čustev, kar pa je bilo ob itali-
janskih ozemeljskih aspiracijah, ki niso bile nikakršna skrivnost, povsem 
pričakovano. Pravzaprav je bojevito razpoloženje zajelo še druge narode, 
predvsem Hrvate in Nemce iz avstrijskih alpskih dežel. Cislajtanska vla-
da je želela navdušenje še nekoliko vzpodbuditi in je predlagala, da bi v 
južnoslovanskih pokrajinah Cislajtanije razglasili amnestijo za politične 
prekrške, vendar je vrhovno poveljstvo armade to zavrnilo. Kljub temu je 
zavzetost za boj z Italijani pri večini Slovencev trajala skoraj do konca voj-
ne. To potrjuje tudi precejšen neuspeh kasnejših antantnih propagandnih 
akcij med slovenskimi vojaki na italijanski fronti. Poglaviten razlog je bil 
seveda londonski sporazum.8

Slovenskim vojakom podrobnosti tega sporazuma niso mogle biti zna-
ne, a so se zavedali nevarnosti, ki jih je predstavljal italijanski vstop v vojno. 
Ta je na njih brez dvoma deloval spodbujajoče. Spodbudil je slovenska in 
avstrijska domoljubna in patriotska čustva ter predvsem bojevitost, ki je v 
zadnjem letu na ruskem in balkanskem bojišču ne samo močno oslabela, 
temveč se velikokrat sprevrgla v malodušje in apatijo. Nato pa je vojno 
navdušenje naraslo. K temu je nemalo prispevala tudi vsesplošna protiitali-
janska nastrojenost, ki je na jugozahodnem bojišču vseskozi ostajala skoraj 
nezmanjšana. Tudi v naslednjih letih so vojaki »s krčevito pestjo« prise-

 6 Franc Reberšek, Pisma slovenskega vojaka iz 1. svetovne vojne. Borec 40, 1988, št. 8–9, 
777. 

 7 Franc Rueh, Moj dnevnik 1915–1918. Ljubljana 1999, 8. 
 8 Rok Stergar, Slovenci in Italijani v času prve svetovne vojne. Velika vojna in Slovenci, 

Ljubljana 2005, 151. 
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gali, da se bodo maščevali nad »zavratnim in besedolomnim Italijanom«,9 
hkrati pa obljubljali, da bodo kljub vsem tragedijam bojišč vztrajali,10 do-
kler bodo »laški valovi« butali ob »skalnat breg naših bojevnikov«.11 Vojna 
z Italijo je bila v prvi vrsti sprejeta kot domovinska vojna, v kateri je bila 
preprečitev (nadaljnjega) prodora zahodne sosede na slovensko ozemlje 
glavni smoter. Celo tisti najbolj protivojno in kritično usmerjeni, so novo 
fronto v Tirolih, predvsem pa na Soči, občutili kot obrambo pred italijan-
sko agresivnostjo. Frontna črta na samem robu slovenske narodne meje, 
strah za svoje domače ter številni begunci s Primorske so njihovo domo-
ljubje še podpihovali.12 Ker je vojna z Italijo postala smiselna in pravična, 
je tudi pripravljenost vojakov na bojevanje vseskozi ostajalo na zavidljivo 
visoki ravni:

»Tudi naše dobre mamice plakajo – toda one vedo, zakaj so se njih sinovi žrtvovali: branili 
so dom pred zemlje lačnim tujcem. Naše matere ne preklinjajo ure, ki jim je odtrgala sinove 
od doma […] Pač jim poka srce od žalosti in brezmejnega gorja – ali one so tudi ponosne na 
svoje junake in njim je današnji dan svet dan [2. november, dan vernih duš] – one molijo 
za dušo sinovo in molijo, da ne bi bila kri njih otrok zastonj prelita […]. Zato tovariši, niti 
korak nazaj! Nikdar naj ne stopi izdajalčeva noga na tla, blagoslovljena s srčno krvjo sinov 
naših dobrih mater, na zemlji, ki je posvečena s tolikimi junaškimi grobovi. Nikdar!«13

Na drugih dveh bojiščih podobnih neomajnih izjav, razen nekaj osam-
ljenih primerov, seveda ni bilo moč zaslediti. Že res, da se je tudi tam 
ponosno omenjalo junaštvo, domovino, čast in dolžnost, ampak vedno so 
si bili argumenti precej podobni, bolj vaje v ponavljanju kot pa znamenje 
zagrizenega patriotizma. Proti Italiji pa je bila zagrizenost precej bolj prist-
na, prvič so bolj resno omenjali žrtvovanje, ponos, da se borijo za dom, in 
skrb, da njihova kri ne bi bila zastonj prelita. »Dedni sovražnik« je nedvo-
mno okrepil tudi predtem že močno načeto vero v lastno (avstro-ogrsko) 
zmago. K temu je na začetku verjetno prispevalo tudi srečno naključje, da 
so centralne sile v tistem času dosegle nekaj pomembnih vojaških uspehov. 
Uspešna nemška in avstro-ogrska ofenziva pri Gorlicah in Tarnowu spo-

 9 Franc Zupančič, Dnevnik 1914–1918. Ljubljana 1998, 115. Celotno besedilo govora, ki ga 
je Zupančič imel pred slovenskim moštvom ob odhodu na bojišče, se je glasilo: »Fantje! 
Zdaj odhajamo zopet proti našemu zavratnemu sovražniku. Zdaj, ko zapustimo ta nam 
priljubljeni kraj, prisezimo ne s povzdignjenimi prsti, ampak s krčevito pestjo, prav po 
slovensko, prmejduš, da se bomo maščevali nad zavratnim in besedolomnim Italijanom! 
Predno pa odidemo na to delo, se poslovimo še v duhu od slovenske domovine in ji zakli-
čimo trikratni živjo.« Govoru je sledil glasen krik, po katerem so vojaki vriskaje in pevaje 
odkorakali naprej. 

 10 Alojzij Res, Ob Soči. Vtisi in občutja iz mojega dnevnika. Nova Gorica 1993, 29. 
 11 Albin Mlakar, Dnevnik 1914–1918. Kobarid 1995, 113. 
 12 Ivan Matičič, Na krvavih poljanah. Trpljenje in strahote z bojnih pohodov bivšega sloven-

skega planinskega polka. Ljubljana 1922, 36. 
 13 Mlakar, Dnevnik, 31–32. 
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mladi 1915 ter vnovična zasedba Galicije in Bukovine so borbeno vzdušje 
in upanje v zmagovit konec vojne le okrepile. Po Košarjevemu mnenju 
bi vojna proti Rusom zaradi teh uspehov skorajda že bila dobljena, če se 
vanjo zadnji hip ne bi vpletli še Italijani – a tudi ti naj bi bili po njegovem 
zatrjevanju prej ko slej poraženi, in to predvsem zaradi tega, ker naj se 
ne bi mogli meriti z moralno trdnostjo in pripravljenostjo avstro-ogrskih 
vojakov: »Ako ta prek in prek prokleti Italijan ne bi začel, bi bili kot zma-
govalci jeseni doma. Upam, da jih ravno tako izplačamo tak kak Rusom, 
kajti pri nas ve sleherni vojak zakaj se bojuje. Pri naših sovražnikih se 
jočejo vojaki ko gredo v vojsko pri nas pa je tistokrat tako veselje da Ti ga 
popisat ne moram.«14 Nikjer drugje Košarjeva bojevitost ni bila tako jasno 
izražena kot tukaj. Sama italijanska vključitev v vojno, ki naj bi posledično 
podaljševala vojno in onemogočala njen hiter konec, seveda ni bila spodbu-
dna, so pa zaradi tega jezni odzivi vojakov spodbudno vplivali na njihovo 
visoko motiviranost, v katero je Košar tako samozavestno polagal svoje 
upe. Nedvomno pa je pri tem pomembno vlogo odigrala tudi propaganda.

Prepričanost v zmago so krepili še podedovani in trdovratni predsod-
ki o Italijanih oziroma »lažnivih Lahih« in »polentarjih«, kot so jih radi 
posmehljivo imenovali. Zlasti so dvomili v njihove vojaške spretnosti, v 
glavnem so jih označevali kot strahopetce in nesposobneže. Zapiski so 
polni opazk o neznačajnosti italijanskih vojakov, v katerih ni nobenega 
junaštva in navdušenja, to pa je bilo Slovencem pravzaprav pogodu, saj 
jim ni škodovalo, če so se »kampeljci« hitro vdajali.15 Pravzaprav je bilo 
sovraštvo do Italijanov včasih tako veliko, da so prezirali celo italijanske 
ujetnike, ki so se avstro-ogrskim vojakom vdajali sami: »Izdajstvo njegovih 
bratov, njegove domovine – samo da je rešil svoje življenje […]. Tako nizek 
se mi je zdel tedaj ta človek – studila se mi je tedaj njegova duša in srce.«16 
Ali si tako negativno nastrojenost proti Italijanom lahko razlagamo tudi s 
tem, da je Slovencem občutek časti in dolžnosti še nekaj pomenil? Če samo 
za primerjavo vzamemo govorice o prebegih, samopoškodbah in drugih 
načinih, kako se ogniti bojevanju, ki so (vsaj dokler se ni polegel ves vihar 
ob italijanskem vstopu v vojno in se je vojna spet začela vleči) popolnoma 
izginile, na to vprašanje lahko odgovorimo pritrdilno. 

Poleg strahu pred »poželjivimi Italijani« so slovensko motivacijo za bo-
jevanje krepili tudi občutki antipatije, ki so se še okrepili zaradi njihove 
podlosti, izdajstva ter zahrbtnega napada. Podobnih primerov vojaške so-

 14 Tomaž Košar, Alojz in Tomaž Košar v pismih iz prve svetovne vojne. Borec 44, 1992, št. 
1–2, 62. 

 15 Mlakar, Dnevnik, 33, 35 in 46. Glej tudi pripombo o majhni vrednosti italijanske infan-
terije (ter o njihovi precej boljši artileriji) v Reberšek, Pisma slovenskega vojaka, 783. 

 16 Andrej Čebokli, Andrej Čebokli. Pesnik in pisatelj iz Kreda (1893–1923). Gorica 1999, 
46–47. 
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lidarnosti, kot so se dogajali na ruskem in balkanskem bojišču, je bilo tu 
moč redkeje videti. »Ni mnogo časa za pisanje. Gledati moramo, da spravi-
mo kolikor mogoče veliko Lahov v nebesa«, je bil odločen Mlakar, ki se je 
pri tem še spraševal, če bo ta Italijan sploh lahko šel v nebesa – kajti Judežu, 
ki jih je »izdal za zlat denar Angleški«, ne pritiče nič drugega kot vrv, ki mu 
je kot izdajalcu lahko edino plačilo. In ta vrv se je pletla po rokah hrabrih 
cesarskih in kraljevih čet: »Kri nedolžnih vpije k nebu za maščevanje. In 
mi se bomo maščevali nad izdajalcem s tem, da ga pošteno okrcamo po 
grabežljivih prstih in Emanuelu [ital. kralju] naložimo težko odgovornost 
za izdajstvo.«17

Še bolj srdito, celo okrutno in brezobzirno ravnanje do italijanskega 
nasprotnika je popisal Pepernik: »Nihče, ki nam pride pod naše orožje, ne 
more in ne sme upati na milost […]. Veselje in pogum nas prevzame, ko 
vidimo, kako se bliskajo ostri bajoneti in se zakopljejo v živo meso nasprot-
nika […]. Samo eno vemo, da moramo naglo delati, če si hočemo ohrani-
ti življenje in maščevati svoje tovariše, ki so padli prej od sovražnikove 
artilerije.«18 Tudi tisti, ki so bili drugače polni sočutja do vseh sotrpinov, 
so pri omenjanju Italijanov nanj pogosto pozabili – lep primer je pismo 
Matevža Demšarja, ki sicer z malce obešenjaškim humorjem sporoča:

»Zdrav sem, hvala Bogu še zmeram bol. Ali oni mesec oktober sem po že nekoliko mislu, 
kaj bo z menoj. 23. so letele granate in vse, kar polentor ima, je nam pošileu. Tako me je s 
kamenjem zasu, de sem komaj poršu veni. Potem po cel teden še naprej vsaki dan. Dne 28. 
in 29. me je tudi zasu, da so me drugi von zlekli. Potem sem po vondor reku, saj pred vbev 
[bi me vsaj prej ubil], potem bi me šele zakopov. Jest sem se patom zaenkrat nekoliko bol 
kisl držev, potem se po vidu, koliko imamo pred seboj polente za pojest zelo pri rokah, sem 
po šov polento jest, potem sem šele gledov, ki me je mislno polento zakopati in nazadne 
smo mogl po le mi polento zakopavati, po ne živo kot je on mislu mene.«19

Tudi na slovanofile je vstop Italije deloval povečini stimulativno, saj 
na novem bojišču za njih ni bilo nobenih podobnih emocionalnih ovir 
kot prej, ko so se morali bojevati zoper »brate Srbe«.20 Tudi oni so vojno z 
Italijo sprejeli z jezo in okrepljenim navdušenjem ter patriotizmom, tako 
nacionalnim kot avstrijskim, kar predpostavlja, da tudi močne (jugo)slo-
vanske ideje niso bile nujno znak protidržavnih oziroma protiavstro-ogr-
skih čustev. Kar pa ne velja za naša stara znanca, Pivka in Pavliča, ki sta 

 17 Mlakar, Dnevnik, 28, 32 in 42. 
 18 Pepernik, Doberdob, 127–129. Njihovo nesočutnost in preziranje smrti lahko lažje razu-

memo, če upoštevamo, da se »mladeničem smrt takrat ni zdela strašna«, saj so »morali 
biti vsak trenutek pripravljeni nanjo«, prav tako pa je bila smrt tudi boljša kot življenje 
»vojaka pohabljenca«. Pepernik, Doberdob, 67–68. 

 19 Matevž Demšar, citirano po: Marija Stanonik, Pisma slovenskega vojaka iz staroavstrijske 
vojske (1914–1916). Loški razgledi, 1985, št. 32, 193–194. 

 20 Citirano po: Fran Milčinski, Dnevnik 1914–1920. Ljubljana 2000, 119. 
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Italijanom sicer le redkokdaj povsem zaupala, a sta želela njihovo »končno 
zmago, ker je bilo to za uresničenje naših sanj neobhodno potrebno«.21

Čeprav odločnosti in bojevitosti slovenskih fantov na bojiščih, sovra-
štva do italijanskega nasprotnika ter zasmehovanja, ki ga je bil ta deležen, 
ne moremo zanemariti, je bil vse od začetka spopadov italijanski vojak 
deležen tudi prizanesljivejših in sočutnejših opazk. Italijan na drugi stra-
ni bodeče žice kar naenkrat ni bil več le sovražnik, temveč tudi sotrpin, 
ki se je znašel v podobnem položaju kot njegov slovenski tovariš. Zaradi 
vsakdanjih tegob in strahov mu je bil podoben bolj kot kak sonarodnjak v 
zaledju, zato ni čudno, da se je med njima sem ter tja razvil pristen občutek 
solidarnosti.

V nenehnih ofenzivah so si Italijani, če že ne zaradi uspehov, pa vsaj 
zaradi svoje požrtvovalnosti, ki so jo kazali v juriših med močnim obstre-
ljevanjem avstro-ogrske artilerije in strojnic, pridobili nemalo simpatij in 
sočustvovanja.22 Tudi stereotipi, ki so Italijane vedno slikali kot straho-
petce, so bili ob tem pogosto postavljeni na glavo. To je spoznal tudi Karel 
Jagodič, ko je v brk brezčutnim ukazom nadrejenih prav ganjeno opisoval 
prizor, v katerem je italijanski vojak pred puškami presenečenih avstro-
ogrskih vojakov reševal ranjenega sovojaka: »Naši možje strme, občudujejo 
tako junaštvo.«23 Viteškega in spoštljivega odnosa so bili deležni tudi padli 
sovražnikovi vojaki; smrt je namreč, kot pravi Res, zbrisala vse sovraštvo, 
ki je z vojno vzniknilo med nasprotujočimi si stranmi.24

Na fronti je prihajalo tudi do posameznih slučajev bratenja. Edinstven 
primer je v svojih spominih opisal Andrej Zlobec, ki mu je kljub začetne-
mu obotavljanju in nezaupanju uspelo navezati stike z italijanskim »kole-
gom« in »sosedom« na straži:

»Gledam Italijana […]. Luna mu sveti v mladi obraz. Ne, ta me ne bo ubil in jaz njega tudi 
ne. Cevi najinih puš gledata kvišku. Sploh ne razumem, zakaj bi moral ubiti tega fanta 
[…]. Prav zares ne morem sovražiti fanta, ki stoji tu, nekaj metrov proč od mene in mi spet 
ponuja kruh. Še drugo polovico hlebca bi rad zamenjal za cigarete. Družita naju mladost 
in želja po življenju […]. Če bi malo bolje poznal njegov jezik, bi mladega Italijana vprašal, 
če morda on ve, zakaj bi se midva morala sovražiti, zakaj bi po vseh pravilih morala ubiti 
drug drugega. Vprašal bi ga, če morda on ve, zakaj bi midva morala umreti.«25

Ko je prišel čas zamenjave straže, sta si oba, tako Zlobec kot italijanski 
vojak, ki bi se po vseh takratnih pravilih morala zaničevati, kot dva stara 

 21 Rado Pavlič, Ljubezen in sovraštvo. Moja pot preko cvetočih in krvavih poljan. Slike iz 
svetovne vojne. Ljubljana 1924, 151; glej tudi Ljudevit Pivko, Proti Avstriji 1914–1918. 
Maribor 1991, 31 in 37. 

 22 Miloš Vauhnik, Pe-fau. Spomini. Gorica 1988–1989, 116. 
 23 Karel Jagodič, Med življenjem in smrtjo. Borec 40, 1988, št. 8–9, 702. 
 24 Res, Ob Soči, 33. 
 25 Andrej Zlobec, Za blagor očetnjave. Spomini od 1914 do 1945. Ljubljana 1981, 66. 
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znanca pomahala v slovo26 in si nehote nakazala, da lahko tudi vojaki po-
zabijo na vse predsodke in stereotipe ter na medsebojno omalovaževanje, 
ki je tako pogosto krojilo slovensko-italijanske odnose.

»Kam plovemo?«27

Burni odzivi in bojevito razpoloženje, ki jih je povzročil italijanski vstop 
v vojno, so se že po nekaj mesecih unesli. Sovraštvo ‒ ali pa vsaj zaniče-
vanje ‒ do italijanskega nasprotnika sicer še vedno ni popustilo, prav tako 
ne zagrizenost in – recimo temu – bojna zanesljivost slovenskih vojakov, a 
vendarle bolj ali manj statičen položaj na fronti ter menjajoča se obdobja 
hudih ofenziv in enoličnega vsakdana niso mogli prispevati k ničemur 
drugemu kot vsesplošni naveličanosti.

Prav naveličanost in posledično želja po miru sta bili tisti potezi, ki 
sta bili skupni večini vojakov. V tem svojem protivojnem razpoloženju so 
se razlikovali le po tem, da so nekateri pobito in malodušno vzdušje več-
krat dopolnjevali še s kljubovalnim oziroma kritičnim mišljenjem, z raz-
členjevanjem zakonitosti in smiselnosti velikega vojaškega spopada ter z 
iskanjem krivcev. Čeprav je bilo podobnih kritik iz leta v leto več, je med 
zapiski vojakov – še posebej v pismih – pogosto opaziti predvsem vdanost 
v usodo ali pa prepričanost v božjo voljo. »Vsi skupaj smo sromaki. Res je, 
ni zaston v letenijah zapisano, ko molimo reši o Gospod vojske in ta[ko] 
d[alje] nas. Vojska je strašna reč, taka kakor je v današnih letih. Bog nam 
pomagaj«, je v začetku leta 1916, ne da bi se spuščal v podrobnosti, zakaj 
je vse to trpljenje potrebno, zapisal Reberšek.28 Le čemu bi se spraševal o 
smiselnosti vsega skupaj, ko pa s tem ne bi bilo mogoče nič spremeniti. 
Taka je pač bila vojna in tako je bilo vojaško življenje. Rešitev je bila le v 
potrpežljivem čakanju in upanju, da bo kot vse drugo tudi ta preizkušnja 
nekoč minila. Po njej pa se bo »začelo drugo življenje«, ki bi morebiti lahko 
bilo še »srečnejše kak je bilo pred vojsko«.29

A tolažba, ki so jo našli v vdanem prenašanju vseh tegob ali pa v mi-
slih na božjo pomoč, ni bila vedno dovolj, da se nejevolja, vznemirjenost 
in nestrpnost ne bi stopnjevali. Že omenjeni Reberšek, za katerega se je 
pred tem zdelo kot da ga ne more prav nič tako prizadeti, da bi kogar koli 
obsojal, je spričo še kar trajajoče vojne in vedno hujšega pomanjkanja z 
nemalo ogorčenja že začel poročati o slabem stanju v avstro-ogrski vojski 
ter se jeziti nad državno politiko. Ob podkupninah za odobritev dopusta 

 26 Zlobec, Za blagor očetnjave, 68. 
 27 Rueh, Moj dnevnik, 33. 
 28 Reberšek, Pisma slovenskega vojaka, 784. 
 29 Košar, V pismih iz prve svetovne vojne, 66. 
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ter rekvizicijah v zaledju ga je končno minilo potrpljenje: »Sedaj morjo še 
denarja nafehtat, drugo stvar pa tako vam kar poraubajo in potem bo pa 
še kar naprej in naprej srovšno pelal«.30

Prepričanje, da »sakramenski kurci z zlatimi zvezdami in ovratniki«31 
ter druge »šeme«, ki še »šicen grabna videv« niso,32 te »srovšne« res ne mi-
slijo končati, je prav tako pripomoglo k večjemu besu slovenskih vojakov. 
Upal bi si celo trditi, da je bilo bolj izčrpnega obtoževanja »merodajnih 
krogov«, ne glede na to, da je sedaj potekala tudi vojna z Italijo, več kot 
pred tem na ruskem in balkanskem bojišču. V teh očitkih so bili civilisti, 
še posebej pa vojaki na bojiščih, predstavljeni kot žrtve ambicij brezvestnih 
državnikov, vojaških voditeljev ter raznih vojnih hujskačev. »Mi vojaki, 
ki trpimo, ki se borimo za dom, želimo miru, da bi se končalo enkrat to 
trpljenje in ta prekleta krivica, ki se nam godi, a si ne moremo pomaga-
ti. Vam gospodje, bo dolgčas in z žalostjo se boste spominjali časov – za 
vas zlatih časov – ki so minuli. Mi in ubogo prebivalstvo moramo trpeti, 
medtem ko se vam tako dobro godi, da niti ne želite konca«, je rezervni 
(pod)častnik Mlakar pošiljal k vragu razne odličnike.33 Le-teh pri tem, kar 
je bilo skorajda pravilo tudi pri drugih vojakih, ni natančneje označil. Te 
splošne označbe bi se lahko nanašale na politične vodje monarhije, vodstva 
drugih v vojno vpletenih držav, tudi vsemogoče koristolovce, bogataše34 
ali pa kar »nevidne sile«, skratka vse tiste, ki bi (po mnenju vojakov) vojno 
lahko vodili iz ozadja – in to na račun vojakov, ki so se žrtvovali po boji-
ščih, čeprav so bili proti nadaljevanju svetovnega spopada:

»Tretje leto vojske. Vsi so se že naveličali, vse je proti vojski, a vendar še ni upanja, da bi je 
bilo kmalu konec. Zakaj ne? Merodajni krogi sploh še ne poznajo vojnega gorja. Ne vejo še, 
kako zlo so povzročili, ker so začeli vojsko. Ne čutijo še, kako gorje od dne do dne raste. Ne 
poznajo še pomanjkanja, ki se kaže med ljudstvom, gorje človeštvu, ker je brez idej, brez 
značaja. Ali je bila vojna potrebna? Ne! A vendar je morala nastati kot rezultat sedanjih 
razmer, kot posledica sedanje materialistične dobe, ko so začeli iti v klasje nauki vseh 
modernih filozofov, ko se je vkoreninila v politiki ideja absolutne moči, ideja nadčloveka. 
Veliko je še gorja, a ni še upanja, da bi ga bilo kmalu konec. Kam plovemo?«35

 30 Reberšek, Pisma slovenskega vojaka, 809. 
 31 Dominik Kacin, Dnevnik z avstrijsko – ruske fronte v Karpatih in spomini iz vojaške 

bolnišnice v Romuniji iz let 1917–1918. Borec, let. 49, 1997, št. 555–556, 28. 
 32 Reberšek, Pisma slovenskega vojaka, 803. 
 33 Mlakar, Dnevnik, 46–47. Podobna je tudi naslednja izpoved: »Kdaj, Gospod, pride naša 

velika noč? Kdaj vstanemo mi iz robstva in prokletstva? Kdaj se izpolnijo naše nade, naša 
koprnenja? Gospod, iztrebi zločince in krvnike, daj narodom spravo, vžgi jim luč resnice, 
da spoznajo najlepši nauk Tvojega evangelija – ljubezen do bližnjega! – Daj nam miru in 
pravice!« Matičič, Na krvavih poljanah, 87. 

 34 Vojna je razgalila tudi razredna nasprotja. Po mnenju vojakov so za ‘domovino’ ponavadi 
poginjali tisti, ki niso bili bogati (in so imeli doma še kup nepreskrbljenih otrok), medtem 
ko naj bi bili premožni marsikdaj izvzeti iz vojaške službe. Rueh, Moj dnevnik, 33–34. 

 35 Rueh, Moj dnevnik, 33. 
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Vprašanje kam pravzaprav plove svet se ni postavljalo samo Ruehu. Za-
skrbljene in pesimistične napovedi o usodi človeštva ter filozofski zaključ-
ki o materialistični plitkosti ter vojni kot neke vrsti kazni za vso sprijenost 
so bili značilni tudi za druge vojake.36

Življenje v strelskih jarkih je sprožalo tudi bolj jasne in določnejše pa-
cifistične in protimilitaristične težnje. Še nikoli prej slovenski vojaki niso 
zasnovali toliko svarilnih besedil o »kruti in egoistični obrti«, ki »uničuje 
blagostanje, mori človeštvo in mu grozi s popolnim poginom«, hkrati pa 
ustvarja uničene in ničeve ljudi ter zastruplja naslednje generacije.37

Ker bi bilo mogoče podobne značilnosti pripisovati tudi vsem drugim 
vojnam, skuša naštevanje protivojnih misli napeljati predvsem na dejstvo, 
da v nadaljevanje te »nesrečne« vojne noben izgovor ni bil več prepričljiv. 
Sicer je res, da je zavest branjenja slovenske domovine pred »toto svina 
teljansko«38 dvigovala motivacijo slovenskih vojakov, a istočasno so bili 
taisti vojaki prepričani, da se bojujejo v »nespametni vojni«, v kateri »niti 
ne vedo, zakaj se koljejo«.39

Navidezno nasprotujoče si tolmačenje vojne je razumljivo, saj je zaradi 
totalnosti, množičnosti in do tedaj nepredstavljive uničevalnosti vojaške-
ga spopada ter dejstva, da v prvi svetovni vojni – drugače kot v drugi – 
vojskujoče se strani gotovo niso delile kake ideologije (razen kolikor ni 
bilo treba z nacionalističnimi in ideološkimi gesli mobilizirati javnega 

 36 »[…] sem zmiraj med takovimi, ki strašno kunejo […] in druge besede ne čujem kot 
čez gospode in papeža in cerkev to so prve besede, ko vstanejo in zadnje, ko gredo spat 
[…]. Če bo Bog gledal na greh, ne bo konca vojske, dokler bo en človek živ«. Jožef Wolf, 
citirano po: Marinka Dražumerič, Belokranjci – vojaki v prvi svetovni vojni. Gradivo 
za poznavanje udeležbe moških iz Dragatuša in okolice kot vojakov v 1. svetovni vojni. 
Kronika, let. 37, 1989, št. 3, 307–308. Podobno je razmišljal tudi Ernest Mlakar: »Nisem 
bil žalosten, ko sem bil potrjen, nisem bil žalosten, ko sem zapuščal dom, zavod, šolo, dasi 
je to samo po sebi hudo; tudi tukaj še nisem bil žalosten zaradi usode, ki me je zadela, a 
žalosten sem bil, ko sem […] moral poslušati podlo, ostudno govorjenje svojih tovarišev. 
Moj Bog! Pošlji zopet žveplo na svet in uniči ga! Vojska je preslabo sredstvo!« Citirano 
po: Alojzij Plantarič, Življenjepis Ernesta Mlakarja, padlega v vojski 16. avg. 1916. [s. n. ] 
1944, 40 in 43. 

 37 Karel Jagodič, Med življenjem in smrtjo, 700; Rueh, Moj dnevnik, 41. Podobne misli o 
vojni so se porajale tudi Čebokliju: »Kaj je vojna? Ubijanje in požiganje in uničevanje 
onega, ki še obstoji. Kaj je namen vojne? Propast in smrt bližnjega. Kdo dobi vojno? Kdor 
več pobije, požge in uniči. Od zgoraj dol nam šepečejo: za blagostanje bodoče generacije, 
za naše otroke. In za sedanjo generacijo – nas, otroke: smrt?! […]. O, ta vojna: največja 
nadloga sveta, uboštvo, begunstvo, beda – in smrt!« Povrhu pa je v nasprotju s tistimi, 
ki so se tolažili, da bo to zadnja velika vojna, preroško zagotavljal, da vojna lahko rodi le 
novo vojno. Čebokli, Pesnik in pisatelj iz Kreda, 125. 

 38 »Imama veliko opravit z toto svina teljansko. Je nam veliko škode naredu, velika vesi sesu 
in velika naših Avstricov počiva v toti tuji zemli«. Reberšek, Pisma slovenskega vojaka, 
784. 

 39 Mlakar, Dnevnik, 20. 
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mnenja),40 bila absurdnost medsebojnega obračuna evropskih velesil vsaj 
z vidika (slovenskega) vojaka očitna. Tudi spoznanje, da je ob že tako dol-
go trajajočem neizhodnem in statičnem položaju na frontah nesmiselno 
vztrajati, da bi se sprte strani še naprej bíle na vse ali nič, je utrjevalo pre-
pričanje o nespametnosti vojne.

Velika želja po miru ob vsem tem ni bila presenetljiva. Pozornost, ki so 
jo bile deležne mirovne pobude papeža Benedikta XV. in pa ameriškega 
predsednika Wilsona, kaže, da je bil kompromisni mir brez zmagovalcev 
in poražencev oziroma »mir, časten za vse narode«,41 tudi za slovenske 
vojake še najbolj sprejemljiv. Slovenci seveda ne bi veljali za tako lojalne, če 
čim prejšni odrešitvi od »teh Kristosovih marten«42 ne bi pogosto dodali 
še želje, da naj jim »ljubi Bog pomaga do končne odločitve in zmage«,43 
vendar se mi zdi, da je ta njihova težnja bolj v duhu naivnega prepričanja, 
da bo ob kakem hitrem (avstro-ogrskem) uspehu sledil tudi hiter konec 
vojne. Torej, brezkompromisna vojna do zmagovitega konca niti na itali-
janski fronti v drugi polovici vojne ni bila več prednostna, še manj pa bi to 
lahko rekli za druga bojišča ter sploh za zmago centralnih sil. Nasprotno, 
skorajda sleherni vojak bi se verjetno poistovetil s tole mislijo: »Ne ibong 
delat, pa tudi ne krik mohent, ampak le v cevil it, to si še želim prit.«44

o vzorni zvestobi in novih junaških dejanjih slovenskih polkov

Laskava priznanja »izbornim« in »cesarju zvestim« slovenskim 
vojakom,45 ki jih je bilo možno slišati, v resnici niso samo plod predstav 
javnosti. Na svojo zgledno držo na bojiščih so se pogosto sklicevali tudi 
sami vojaki. Opravičevale so jih številne žrtve ter srdito in uspešno upi-
ranje italijanskim ofenzivam, ki so si na soški fronti kar sledile, čemenje 
po tirolskih hribih ter vnovično spopadanje z Rusi in od sredine leta 1916 
z Romuni in v manjši meri tudi z antantnimi silami na solunski fronti. 
Zaradi nesmiselnega in nepotrebnega klanja poudarjanje zgledne drže (ve-
činoma) ni bilo podobno kakemu hvalisanju tja v en dan – to bi ob toliko 
naveličanih in obupanih protivojnih izpovedih zvenelo ne samo prenapih-
njeno temveč tudi nespodobno – ampak le poizkus, da bi vse svoje žrtve 
podali kot dokaz zvestega spolnjevanja dolžnosti.

 40 Peter Vodopivec, Prva svetovna vojna v zgodovini 20. stoletja. Velika vojna in Slovenci, 
Ljubljana 2005, 12. 

 41 Rueh, Moj dnevnik, 131. 
 42 Reberšek, Pisma slovenskega vojaka, 803. 
 43 Košar, V pismih iz prve svetovne vojne, 70. 
 44 Reberšek, Pisma slovenskega vojaka, 806. 
 45 Vauhnik, Pe-fau, 141. 
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Prav zato so velikokrat prav sami vojaki sumničavo skrbeli, da bi ostali 
na dobrem glasu in da njihov ugled ne bi bil okrnjen. Resnična ali pa ško-
doželjna natolcevanja (npr. s strani Nemcev), ki so skušala postaviti sloven-
ske enote v negativnejšo luč ali pa relativizirati njihovo vlogo in doživetja 
na fronti, so zato naletela na burne odzive: »Prosim, gospod četovodja, 
ponovite še enkrat to, kar ste sedaj rekli. Takoj grem, ampak ne h kom-
panijski, temveč k regimentski komandi, kjer boste imeli priložnost pove-
dati, kaj veste vi o 17. regimentu. Kdo izmed nas, kar nas je sedaj tukaj, je 
plašljivec? Smo mogoče plašljivci zaradi tega, ker je več kot polovica naših 
padlo prvi dan?«46 Kapljo čez rob vsemu obrekovanju kranjskega pešpolka, 
kakor ga je videl Grahek, pa je poleg očitane strahopetnosti predstavljala 
predvsem žaljiva in neresnična pripomba, da imajo slovenski vojaki na-
vado ob prvi priložnosti prebegniti k Italijanom. Vsekakor je res, da so 
bile tovrstne reakcije večinoma pogojevane z narodnostno nečimrnostjo 
in regimentno identifikacijo, a trud, ki je bil vložen v ohranjanje pozitivne 
samopodobe, priča, da t. i. patriotski občutki do avstro-ogrske domovine 
še niso usahnili.

Podoba dobrih in zanesljivih vojakov je Slovencem vsekakor prijala in 
v njej so se večinoma tudi prepoznavali. Zavidanja vredne oznake, kot so 
»das tapfere Laibacher Infanterieregiment Nr. 17«,47 so se jim zdele povsem 
utemeljene – tudi tistim, ki drugače niso skoparili z izčrpnimi kritikami na 
račun vojne. Mednje sta sodila tudi rezervni poročnik Rueh, ta »vestni, na 
žrtve pripravljeni, neumorno vzpodbudni, hrabri in zgledni častnik«,48 in 
Arnejc, ki se je celo pritoževal, da je bil namesto zlate, ki si jo res zaslužil, 
odlikovan le z malo srebrno kolajno.49 Med bolj interesantne spada tudi 
opis »najsrečnejšega dne v tej strašni vojni« z začetka leta 1917: »Draga žena 
vojska je grozna in strašna, in [a] človek vse trpljenje pozabi ako se ga tako 
počasti, kakor se je mene, od višjega in samostojnega poveljnika […] to je 
pri vojakih bil za mene srečen dan in v čast naši kompaniji in še bolj je čast 

 46 Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno, 65. Grahku, ki je veljal za junaka, ker je sam 
ujel enajst italijanskih vojakov, je bilo vedno hudo, ker naj bi Nemci prezirali slovenske 
vojake in se je zato rigorozno trudil, da bi doumeli, »da nismo takšni, kakor nas sodijo«. 
Da morebiti vendarle ni bilo tako napeto, pričajo njegovi nadaljnji komentarji o nemških 
podčastnikih, ki so bili s slovenskim moštvom »celo bolj prijazni kot s svojimi ljudmi« ter 
na splošno znosnih odnosih med slovenskimi in nemškimi častniki in vojaki v tirolskem 
polku cesarskih strelcev (kamor je bil premeščen del 17. pešpolka). Grahek, Spomini na 
prvo svetovno vojno, 54, 57, 63, 71, 84 in 100. 

 47 Rueh, Moj dnevnik, 30. 
 48 Predlog za odlikovanje, citirano po: Rueh, Moj dnevnik, 246. 
 49 Arnejc, Med Dnjestrom in Piavo, 116. 
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za tebe draga žena in otroke, ker imate takšnega očeta za p. moža, in bo v 
čast najinim poznejšim rodovom.«50

V čast so si slovenski vojaki šteli tudi to, da – vsaj glede na število notic v 
avtobiografskih virih – množičnejšega pojava dezerterstva in prebegov vse 
do zadnjega leta vojne ni bilo. Predtem so se pojavljali v glavnem spet le po-
sredni namigi avtorjev, ki so na te primere povečini gledali z obžalovanjem 
ali celo nerazumevanjem. Nenavadno in čudno se jim je namreč zdelo, da 
je do vedno več dezertacij začelo prihajati tudi v slovenskih enotah, in sicer 
še na italijanski fronti, to pa je sploh povzročalo debate o »neprimernem in 
nepravilnem ponašanju«.51 Več kot dezerterstva na fronti je verjetno bilo 
samosvojega podaljševanja dopustov ali pa skrivanja vojakov oziroma t. i. 
»zelenega kadra« v zaledju. Na to, da so bili taki načini izogibanja vojaški 
službi bolj priljubljeni kot pa prebegi na fronti, je gotovo najbolj vplivalo 
dejstvo, da je bilo to početje sorazmerno blizu doma manj nevarno kot 
prebegi na bojišču, delno pa morebiti tudi protiitalijanski občutja. Da je 
do »zelenega kadra« v večjem številu začelo prihajati šele v zadnji tretjini 
(oziroma polovici) leta 1917, potrjuje usoda Ivana Simčiča, ki je prav ta čas 
preživel tudi v »intenzivnem« iskanju raznih skrivačev oziroma »vojaških 
beguncev«.52

Svojo nesporno kakovost so Slovenci iskali tudi v primerjanju z vojaki 
drugih narodnosti, zlasti »strahopetnimi« Judi, v bok katerih so nekateri 
nonšalantno dodali še Madžare in avstrijske Nemce, predvsem pa z Itali-
jani:

»Pogumno korakamo naprej […] Vidijo se nekateri laški vojaki […] Naš poročnik se skoraj 
ne upa naprej, češ da nas je premalo, a mi ga silimo. Končno se vda in razdelimo se na tri 
patrulje in od treh strani gremo v vas […] Vse gre gladko: sovražnik […] misli, da nas je 
več. Odvzeli smo jim vse puške in pet strojnic ter odgnali ujete Lahe. Bilo jih je nad 500 
mož: torej se je 500 mož vdalo dvajsetim! To se vidi, kaj vse lahko pogum napravi in da 
je Lah bolj slab vojak.«53

 50 Jurkovič (ime neznano), citirano po: Miomir Križaj, Pisma domačim v 1. svetovni vojni. 
Vojnozgodovinski zbornik (2003), št. 11, 39. 

 51 Rueh, Moj Dnevnik, 159–160; Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno, 96. Vse njune 
omembe dezerterstva se začnejo v zadnji tretjini leta 1917. 

 52 Simčič, ki je bil v vojsko vpoklican leta 1917, se je že ob izbruhu vojne zaman skušal pro-
stovoljno javiti v avstro-ogrsko vojsko. Sreča mu ni bila naklonjena niti dve leti kasneje, 
ko je bil zavrnjen na naboru. A najbolj zanimiv pri vsem tem je njegov opis nabora, ki daje 
vtis, da se je vršil leta 1914, in ne sredi vojne: »Bilo je prijetno, in zato smo bili vsi prav 
dobre volje […] Od samega vriskanja in prepevanja sem bil drugi dan čisto hripav […] a 
ker sem bil takrat še bol slab in ni bila taka sila za vojake sem bil nesposoben za vojaka. 
Ker me je bilo sram, da sem nesposoben sem jo kar popihal in se skril. 11. maja t. l. so jo 
že odvrnili vsi oni kateri so bili potrjeni. Bilo mi je hudo, saj sem zgubil takrat mnogo 
dobrih prijateljev. Najrajši bi šel z njimi.« Ivan Simčič, Dnevnik vojaka iz 1. svetovne vojne. 
Trbovlje 2002, 8–10. 

 53 Arnejc, Med Dnjestrom in Piavo, 98–99. 
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Črno-belo razumevanje dobrih in slabih ter pogumnih in strahopetnih 
vojakov je poleg patriotizma prispevalo levji delež pri dokaj visoki morali 
na italijanski fronti. Pri tem tudi ne smemo pozabiti na dokaj uspešno in 
stabilno obrambo celotne frontne črte, ki je, vsaj v primerjavi s polomi na 
vzhodni fronti proti Rusom, zbujala upanje in pričala o »superiornosti« 
avstro-ogrskih čet: 

»In 11. t.g.me. je nas Iteljena ofenzive grajfala, je terpela 11. do 16. Je misliv, da bomo kar 
šli zdolgim nosom nazaj, pa mu ni gratalo. Je naše altarije zdaj prav veliko tu in sedaj so 
tudi prav pridna streljali, je grmelo, kakor bi se svet podirav. Je bilo tudi treba, je že to 10. 
ofenzivo narediv. Ali, pa zdaj je tudi veliko ludi zgubiv, kolker jih je prišlo, tolk smo jih 
pobili in vjeli. Ti praviš, da se bojite, da boste letos mogli bejžat. Pa tisto ti ni trejba mislit, 
da bi Italjan prišu z orožjem skoz. Ali pa avjetnik pač, da bojo vam pomagal pojest, če 
boste kaj pridelal. Francozov smo tudi vjel. Ne gre tako naglo, kakor pravijo, da je italjan-
ska kraljica rekla: moji vojaki bojo v Gorici fruštkvajo, v Trst južnal in v Poli pa večerjal. 
Sedaj pa že dve lete jima vojsko, pa v Gorici slaba fruštkvajo, v Trstu pa še z orožjem južnal 
ne bojo, če je še naprej dve let krik […] Ko bi mi tolko ofenziv naredli, ko jih je on, bi že 
zdavnej polovica Italije naše bilo.«54

In res so se vsi italijanski napadi razbili »ob bajonetih naših vojakov«, 
ki so, tako Pavlič, opravili svojo nalogo, svojo dolžnost, čeprav so vedeli, 
da delajo za druge, in pri tem mnogokrat žrtvovali mlado življenje za njim 
»tujo domovino«.55 To, malce drugačno izjavo prepričanega Jugoslovana 
omenjam v tem kontekstu zato, ker je tudi on priznaval, da so navkljub svo-
jim prepričanjem slovenski vojaki storili tisto, kar se je od njih pričakovalo. 
On sam se je izogibal nepremišljenim dejanjem, ki bi ga na zunaj kazala kot 
nezanesljivega in politično sumljivega: »Jaz sem vojak in ne prosim ničesar, 
ako mi ukažete da grem – grem.«56 Pokorščino in disciplino so potemta-
kem vojaki sprejemali bolj ali manj vdano, nergali so le sami pri sebi.

Občutkov o »tuji domovini« pa nikakor ni delil Franc Kranjc, saj je v 
času, ko je italijanski nasprotnik krepil slovensko samozavest in slovenski 
nacionalizem, še vedno poudarjal predvsem prispodobe, povezane s širšo 
domovino. Z omenjanjem avstrijske domovine pa tudi zaradi nenavadno 
bojevitega, mestoma tudi brezobzirnega sloga, ki je skušal prikazati zavzeto 
in nepopustljivo obrambo – ta je na italijanski fronti sicer bila bolj pravilo 
kot izjema –, bi kaj hitro lahko veljal za prototip pravega »cesarsko-kra-
ljevega vojščaka«. Čeprav en samcat primer pisne zapuščine posameznika 
redkokdaj dovoljuje podrobnejše izsledke, pa intenziteta pričujoče pesmice 
le nudi vpogled v še zdaleč ne izpeto vero vojaka v »staro« monarhijo:

 54 Reberšek, Pisma slovenskega vojaka, 807. 
 55 Pavlič, Ljubezen in sovraštvo, 204 in 214. 
 56 Pavlič, Ljubezen in sovraštvo, 24. 
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Cel popoldan so grmeli
Granate, mine in šrapneli.
Mi se nismo hoteli vdati
za domovino hočemo ostati.
Zdaj sem vedel kaj velja
Kri domovine Austrija
Ta dan mi ostane za spomin
kako se brani austrijski sin […].
Kmalu dvignejo se novi [Italijani]
tekli proti nam so kot volkovi
mi veselo smo streljali
pot v večnost jim kazali […].
Vedno več se jih nahaja,
mislijo, da njih bo zmaga.57

A najsvetlejši primeri pravega junaštva so vendarle ostali »čini« sloven-
skih vojakov (predvsem iz 87. pehotnega in 2. strelskega polka), storjeni 
med 11. ofenzivo na »vogalnem stebru soške fronte«, na Škabrijelu. »[…] 
svinjski občutek. Obstreljevani smo od vseh strani. To ni več vojna, kakor 
gonijo ljudi v klavnico na hribu. Naš regiment je izkrvavel in veliko dru-
gih. Vse skupaj ni več človeško,« je obupaval Jagodič,58 čeprav je tam kljub 
nenehnim napadom in na trenutke slabim izgledom smelo vztrajal vse do 
konca. Tudi njegov sotrpin Egon Jezeršek, ki je tam preživljal najstrašnejše 
trenutke svojega življenja, se je z grenkobo pohvalil, da je velikim izgubam 
navkljub »deset napadov Lahov […] odbilo […] par junakov«. Istočasno pa 
je že koval maščevanje: »Nas že kar pesti srbe, še jih bomo.«59

Na »krvavo osveto«60 res ni bilo treba več dolgo čakati. Le slaba dva 
meseca kasneje, oktobra 1917, se je namreč začela zadnja, tokrat avstrijsko-
nemška ofenziva na soški fronti. V ozračju naveličanosti in hrepenenja 
po miru so od nje veliko pričakovali tudi vojaki. Njen morebitni uspeh 
bi lahko slovensko ozemlje obranil pred neposredno italijansko grožnjo, 
hkrati pa bi lahko prispeval k zmagi nad zahodno sosedo ter s tem tudi 
h hitrejšemu koncu vojne: »Da bi le dobro izpadlo zopet to pot. To bo ja 
menda že enkrat zadnje klanje ob Soči«.61

 57 Franc Kranjc, citirano po: Mirko Kurinčič, Dnevnik Franca Kranjca 1915–1916, v: Voj-
nozgodovinski zbornik (2003), 12, str. 36–37; v: Vojnozgodovinski zbornik (2003) 13, str. 
108. 

 58 Jagodič, Med življenjem in smrtjo, str. 701. 
 59 Egon Jezeršek, citirano po: Miomir Križaj, Pisma poročnika Jezerška s soškega bojišča, 

Vojnozgodovinski zbornik (2002), 4, str. 8–9. 
 60 Matičič, Na krvavih poljanah, 192. 
 61 Rueh, Moj dnevnik, str. 162. Povsem optimističnim napovedim pred obračunom z Italija-

ni Rueh ni zapadel, saj se je istočasno črnogledo spraševal: »A kdaj bo šele konec vojske? 
Neče biti konca in ga neče biti. Mi pa vsi naprej neprestano trpimo, trpimo brezmejno.« 
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Uspešen preboj fronte pri Kobaridu in nato hitro prodiranje do Piave 
sta precej pripomogla, da se je razpoloženje izboljšalo: »Sovražnik beži. 
Vsem se je zdelo, kakor da smo se prebudili iz spanja. Vsi smo bili veseli, 
najraje bi vriskali. Spet smo lažje korakali naprej«.62 Bolj veselo so korakali 
tudi zaradi hrane, katere pomanjkanje so na avstro-ogrski strani že močno 
občutili, medtem ko jo je bilo za italijanskimi položaji obilo,63 predvsem pa 
zaradi vzplamtele domoljubne evforije nad osvoboditvijo in zagotovljenim 
varnejšim življenjem na vseh obmejnih področij: »Tu berem z velikim vese-
ljem, da so zavzele naše čete […] moje ljudi, ki so že težko čakali odrešenja 
iz italijanskega žrela […] zdaj sem gotov in pomirjen, da mi je dom že prost 
nesramnih Italijanov, da je dom zopet naš in združen s Slovenijo – in tudi 
z našo bodočo Jugoslavijo.«64

nekaj drobcev o poslednjih veličinah habsburške vladarske hiše

21. novembra 1916 ob 21.05 zvečer je umrl stari cesar Franc Jožef. Vest 
o njegovi smrti, ki bi v mirnih časih zagotovo povzročila veliko razbur-
jenja, je med vojaki zbudila malo zanimanja. Ker je svet zaradi vojne že 
popolnoma otrpnil, se ta novica vojakov ni zelo dotaknila, pa tudi jih ne 
pretirano prizadela.65 Tudi zato je bila v zapiskih omenjena bežno in z le 
nekaj besedami, ki so se povrhu še izogibale vsakršnemu vrednotenju in 
ocenjevanju pokojnika.

Pravzaprav je bil že prej stari cesar, drugače kot njegov naslednik, le 
redkokdaj omenjan v zapiskih vojakov. Četudi se je to vendarle zgodilo, je 
bila to kvečjemu le mimogrede zapisana notica, vezana na praznovanje nje-
govega rojstnega dne, godu ali obletnice vladanja.66 Zanimivo bi bilo vedeti 
več o debatah, kritikah ter šalah, ki so se na račun cesarja in dinastije med 
vojaki gotovo pojavljale. Na osnovi teh bi morebiti dobili oprijemljivejšo 
sliko, ki so si jo ustvarili vojaki o vladarski hiši ter njeni odgovornosti za 
vojno in sploh za situacijo, v kateri se je monarhija znašla. Zamišljati si, s 
kakšnim komentarjem bi se vojaki odzvali na preprosto vprašanje o mne-
nju in sodbi o Francu Jožefu ter sploh habsburški rodovini, je sicer zelo 

 62 Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno, str. 105; glej tudi: Matičič, Na krvavih poljanah, 
str. 196. 

 63 Vauhnik, Pe-Fau, str. 116. 
 64 Čebokli, Pesnik in pisatelj iz Kreda, 141–142. Velik uspeh na soški fronti je Čebokli očit-

no presojal drugače kot npr. Pavlič, Ki ga je italijanska polomija navdajala s »strahom 
in grozo«, saj je pretila, da se načrti Jugoslovanskega odbora ne bodo mogli uresničiti. 
Pavlič, Ljubezen in sovraštvo, 405. 

 65 Rueh, Moj dnevnik, 76. 
 66 Včasih so bile te notice podkrepljene tudi z omembami zdravic vladarju. Zupančič, Dnev-

nik, 35. 
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mikavno, a kot je znano že iz ugotovitev v prejšnjih poglavjih, nemogoče, 
saj izčrpnih tovrstnih zapisov, še posebej neposrednih o monarhu, ni. Se-
veda so se pojavljale splošne in posredne kritike »visokih krogov«, vendar 
samo to naše radovednosti, kakšen ugled naj bi uživala, ne more povsem 
potešiti. Je morebitne negativne kritike preprečeval strah pred ovaduštvom 
ali hujših zamer, ki bi te graje opravičevale, preprosto ni bilo? Ali je bilo, 
kar je še najbolj verjetno, beleženje občutkov do vladarja na bojiščih prav-
zaprav nebistveno početje?

Kakor koli že, občutka, da je vladarski kult med vojno slabel, se vseeno 
ni mogoče znebiti. Ravnodušen sprejem, na katerega je naletela smrt cesar-
ja, precejšnja brezbrižnost vojakov ter že omenjene splošne kritike »viso-
kih krogov«, kamor bi lahko brez velike domišljije stlačili tudi habsburško 
rodbino, so tej tezi v prid: »Vnovič moramo priseči novemu cesarju […]. 
Jaz izvršim prisego le bolj z mrzlim čutom, saj ne morem biti navdušen, 
ker sem ljubezen do avstro-ogrske domovine izgubil skoraj popolnoma. 
Jaz sem za svojo osebo le prisiljen vojak, ker nisem navdušen za Avstrijo in 
cesarja, kajti vsepovsod vidim nepravično ravnanje z nami.«67

Arnejčeva ne preveč navdušena zaprisega je bila plod več kot dve leti 
trajajoče vojne. V tem času se je porazgubil večji del njegovega patriotizma 
in navezanosti na avstro-ogrsko domovino, to pa predpostavlja, da je bila 
predtem ta samoumevna. Tudi nepravično ravnanje, ki ga je omenjal, se 
je verjetno bolj navezovalo na položaj vojakov, ki so bili prepuščeni suro-
vemu vedenju nadrejenih, ne pa nacionalnemu zapostavljanju. Tudi sicer 
ni omenjal, da bi bile za slabe odnose krive nacionalne zamere, nasprot-
no, pripomnil je, da je moštvo živelo, kot da bi bili »ena družina« – in 
to v nacionalno mešanem koroškem 7. pešpolku.68 Nikakor ni mogoče 
oporekati njegovemu slovenskemu pa tudi koroškemu domoljubju, ven-
dar v njegovem dnevniku (oziroma spominih) ni sledu, da bi se zamere 
krepile na račun narodnosti ali pa nacionalnih idej. Prej bi lahko rekli, da 
je posurovelost življenja v strelskih jarkih prinesla precejšnjo otopelost in 
nezanimanje glede nadaljnje usode monarhije. Hkrati pa je trpel tudi ugled 
vladarja, ki pa so ga očrnili predvsem pisci spominov po vojni. Pri tem bi 
omenil le besede, ki jih je Matičič sicer položil na jezik nekoga drugega, in 
ki so cesarja označevale kot »ničvrednega plesnivca«, ki se skupaj z drugi-
mi ničvredneži – ministri in generali – »poja« po Dunaju in Badnu, pri tem 
pa ne ve niti, zakaj je vojno začel.69 V kolikšni meri so bile te besede plod 
avtorjeve domišljije, ne vem, lahko le zatrdim, da je kljub zaničevanju, ki so 

 67 Arnejc, Od Dnestra do Piave, 63. 
 68 Arnejc, Od Dnestra do Piave, 125. 
 69 Matičič, Na krvavih poljanah, 125. 
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ga stresali na odgovorne, in tiste, ki so se okoriščali z vojno, neposrednega 
omenjanja vladarja ob tem presenetljivo malo.

Po drugi strani pa je treba upoštevati tudi neprisiljene žalne manifesta-
cije v spomin na preminulega vladarja – zelo zgovorne so bile tiste, ki so jih 
v ruskih taboriščih priredili vojni ujetniki70 – ter zlasti globoko zaupanje v 
novega cesarja in njegovo politiko, ki naj bi v kratkem pripeljala do premir-
ja. Ob tem je treba dodati, da je to upanje vendarle slonelo tudi na drugih 
notranjepolitičnih premikih (slabitev vojnega absolutizma in obnova par-
lamentarnega življenja v Cislajtaniji) ter v zunanjih okoliščinah (mirovnih 
pobudah, revoluciji v carski Rusiji ter nenazadnje tudi vstopu ZDA v vojno) 
in ne samo spremembi na prestolu. Kajpak je k optimističnim obetom ne-
malo prispeval tudi sam cesar Karel, ki je skupaj z nemškim zaveznikom, 
kasneje pa tudi mimo njega, skušal navezati stike z antantnimi silami. 
Njegovi poskusi niso bili uspešni, a tudi ne neopaženi. Prav zato je bil Karel 
v korespondenci in dnevnikih slovenskih vojakov omenjan precej pogosto, 
mnogo več kot njegov predhodnik.

Simpatije in spoštovanje je novi cesar žel tudi zaradi svoje priljudnosti. 
»To je bilo za Te veselje, kajne, ljuba ženka, ko si mogla videti tako visokega 
gosta v Ljubljani. Sicer pa je naša cesarica vsem prav simpatična, ravno 
tako tudi cesar. Posebno vojakom, katerim je na tem ležeče, da vlada v 
nekaterih ozirih boljši red kot preje, cesar zelo imponira. Jaz ga sicer še 
nisem videl, a slišal sem tem več o njem,« je v pismu ženi sredi leta 1917 
pisal Rueh, ki je že predtem ponosno omenil, da je 17. polk dobil novega 
»lastnika«, cesarjeviča in prestolonaslednika Franca Jožefa.71 Verjetno so 
tudi njega cesarjevi pogosti obiski čet na frontah, ki so bili deležni ganljivih 
sprejemov, zlasti ker se je menda trudil govoriti z vojaki tudi v njihovem 
maternem jeziku,72 ter govorice (npr., da potuje »inkognito« z namenom, 
da se prepriča, kako živijo njegovi podaniki) prepričali, da bo ustoličenje 

 70 Povzeto po: Walter Lukan, Die politische Meinung der slowenischen Bevölkerung 
1917/18 im Spiegel der Zensurberichte des Gemeinsamen Zentralnachweisbureaus für 
Kriegsgefangene in Wien (mit besonderer Berücksichtigung des Verfassers der Berichte 
– Milan Hodža). Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropé 19. a 20. století. 
Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeniam / Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in 
Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag, 
Praha 2007, 243. 

 71 Rueh, Moj dnevnik, 136. Cesarjevič in prestolonaslednik Franc Jožef je seveda bil Oto 
Habsburški. 

 72 »V vasi Romagnano nas je prišel pregledat tudi cesar Karel. Vsi, ki smo imeli odlikovanja, 
smo ga čakali posebej na cesti. Z vsakim vojakom je spregovoril po nekaj besed. Ko je 
prišel do mene, me je vse izprašal. Kako da sem tudi jaz prišel med Tirolce. Vprašal me 
je tudi, kaj sem naredil, da sem dobil tako veliko odlikovanje. Vse sem mu moral pove-
dati … Z menoj je govoril po slovensko. Preden je šel od mene naprej, me je prosil, naj 
ostanem tudi za naprej tako hraber in mi stisnil roko.« Grahek, Spomini na prvo svetovno 
vojno, 97; glej tudi Arnejc, Od Dnestra do Piave, 104; Pivko, Proti Avstriji, 236–237. 
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»ljudskega vladarja« naposled le prineslo konec vojne ter novo obdobje v 
preurejanju monarhije.73

»jugoslovanom se jasnijo vremena«74

Nekaj izletov na področje, povezano s slovenskim nacionalnim položa-
jem, je bilo že opravljenih. Omenjene so bile občasne napetosti med vojaki 
različnih narodnosti, protislovenske akcije avstro-ogrskih vojaških oblasti 
ter bolj ali manj razširjena (jugo)slovanska čustva. A kot je možno skle-
pati iz avtobiografskih zapisov, so teme, ki so se dotikale narodnostnih 
nesoglasij ter možnih rešitev notranjih (predvsem nacionalnih) protislovij 
habsburške države, postale številčnejše šele v drugi polovici vojne. Pogo-
stejši zapisi seveda niso pomenili, da je narodnostna snov ogrozila primat 
zapisov o protivojnem razpoloženju, pomanjkanju in vseh drugih tegobah, 
ki so pestile vojake, dajejo pa vedeti, da so narodnostne razlike postajale 
pomembnejše, napetosti pogostejše, prav tako pa tudi zahteve po presnovi 
notranjega ustroja habsburškega imperija.

Prva stvar, na katero smo posebej pozorni ob prebiranju zapiskov, na-
našajočih se na opisovanje nacionalnih tem, je precejšnje slovensko do-
moljubje njihovih piscev. Včasih, sicer redko, je bilo v senci avstrijskega 
patriotizma, zato pa se je pogosteje bohotilo skupaj z njim ali pa celo z 
jugoslovanskimi in slovanskimi čustvi. Posledice te nacionalne čuječnosti 
so kmalu postale vidne v medsebojnih (besednih) obračunih vojakov in še 
posebej častnikov različnih narodnosti, v komentarjih na postopke obla-
sti, ki so se dotikali kakega pomembnega segmenta nacionalne politike, v 
kritikah notranjih razmer v monarhiji ter nenazadnje v kritikah Avstro-
Ogrske nasploh.

Dosti piscev se je s komentarji dotikalo zgolj medsebojnih odnosov in 
nacionalnih navzkrižij v lastnih vojaških enotah. Svoje zapostavljenosti 
so se sicer zavedali, niso pa razpravljali o položaju Slovencev ter o nujnih 
spremembah v državi. So pa ta osebna nesoglasja, še bolj pa ravnanje obla-
sti v prvih dveh letih vojne ter ignoriranje slovenskih in jugoslovanskih 
političnih zahtev v naslednjih dveh, povzročala, da se je o širšem ozad-
ju neurejenih nacionalnih razmerij in prikrajšanosti slovanskih narodov, 
sploh začelo govoriti:

»In mi Slovenci se tako hrabro bojujemo. Ali mar za sebe, ali je radi nas bila potrebna 
vojska, ali mi nismo mogli živeti brez nje? Koliko smo že žrtvovali! Ni nas skoraj nič več. 

 73 Milčinski, Dnevnik, 244 in 278. 
 74 Naslov poglavja Jugoslovanom se jasnijo vremena je vzet po: Čebokli, Pesnik in pisatelj iz 

Kreda, 98. 
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Žalostna usoda! Da spravijo skupaj pri 17. polku par kompanij, jih morajo nadomeščati z 
Bosanci, Ogri in Nemci. Iz teh ostankov obstaja sedanji slavni »Kronprinz« regiment. Za 
koga se bojujemo? Mar zato, da bi nas Nemci še bolj zatirali, kot so nas do sedaj? Zatirali 
nas bojo tako gotovo! A ne borimo se zanje, pač pa za veliko, prosto, dobro, vsem pravično, 
mogočno Avstrijo. To je naš ideal, zato prelivamo kri.« 75

Neposredni povod za ta ogorčeni zapis so bile zaničljive opazke »na-
dutih in domišljavih« nemških častnikov o slovanskih narodih, ki naj bi 
kljub svoji manjvrednosti v monarhiji »zatirali« Nemce, ter stališče istih 
častnikov, da mora Avstro-Ogrska propasti, saj bi se samo tako avstrij-
ski Nemci lahko združili z nemškim rajhom. Ta natolcevanja in tovrstne 
politične pretenzije nemške strani so imele takojšen in porazen učinek 
na moralo slovenskih vojakov, saj so ti začeli pojmovati vojno tudi kot 
spopad za nemško prevlado v Evropi in s tem tudi znotraj habsburške mo-
narhije. Na nemško prevlado so opozarjale že običajne zahteve, da se med 
vojaki prepove ali omeji uporaba slovenskih zastav, knjig in časopisov,76 
predvsem pa dvojna merila pri obravnavanju nemških in slovenskih nacio-
nalnih terjatev. Slednje so bile kaj hitro izrabljene za dokazovanje sloven-
skega »iredentizma« in domnevne slovenske veleizdaje. Tovrstno ščuvanje 
nemških nacionalistov so slovenski vojaki žolčno označevali za »višek 
nesramnosti«.77

Ta podtikanja so jih prizadela in vznejevoljila, a hkrati tudi izostrila 
njihove optimistične osnutke o »lepši in srečnejši bodočnosti v svobodni 
in vsem narodom pravični Avstriji«.78 Zaradi teh osnutkov lahko brez za-
držkov zatrdimo, da so si vojaki notranje preurejeno in utrjeno monarhijo 
predstavljali kot idealno državo, samo Avstro-Ogrsko pa kot edino možno 
domovino.

Kako naj bi bila ta preurejena domovina videti, si je pred politično od-
jugo v Cislajtaniji spomladi 1917 le malokdo jasneje predstavljal. Šele Maj-
niška deklaracija je s svojo zahtevo po zedinjenju vseh južnoslovanskih 
narodov monarhije pod žezlom habsburške dinastije v samostojno držav-
no telo postala konkreten in širše sprejet narodni program, na katerega 
so se lahko sklicevali zagovorniki preureditve monarhije. Južnoslovanska 
enota v okviru monarhije je v njihovem imaginariju postala zagotovilo 
boljše prihodnosti. »Iz zbornice odseva tudi nam svit svobode in enako-
pravnosti: bogate bodočnosti. Naši jugoslovanski zastopniki se krepko in 
hrabro bojujejo za svoje pravice, za svoje narode,« je z zanosom pozdravil 
deklaracijo rezervni kadet (kasneje podporočnik) Čebokli.79 Optimističen 

 75 Rueh, Moj dnevnik, 91, zapis 7. 3. 1917. 
 76 Zupančič, Dnevnik, 188; Matičič, Na krvavih poljanah, 67. 
 77 Zupančič, Dnevnik, 164. 
 78 Zupančič, Dnevnik, 165, zapis 16. 11. 1916. 
 79 Čebokli, Pesnik in pisatelj iz Kreda, 105. 
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je bil zaradi aktivnejšega in samozavestnejšega delovanja poslancev tudi 
Rueh:

»Naš parlament deluje zelo dobro. Imamo pa tudi dobre poslance. Vendar so se enkrat 
našli in združili vsi slovenski in hrvaški poslanci v svoj »jugoslovanski klub«. Postopajo 
popolnoma enotno, stavili so si visoke ideje, visoke cilje: hočejo sodelovati pri preustroju 
Avstrije, iz katere naj nastane demokratična, vsem narodom enako pravična država. Konec 
je z nemško nadvlado […] Avstrijski narodi se morajo sporazumeti, drugače ni mogoč 
nadaljnji obstoj Avstrije. To polagoma uvidevajo tudi Nemci. Zato pa v svoji onemoglosti 
še tembolj besne! Zunanje razmere so sedaj za nas zelo ugodne. Mi smo bili do sedaj sicer 
zmagoviti. Ali pomanjkuje nam hrane. Zato moramo priti do miru. In zato je neobhodno 
potrebno, da se urede naše notranje razmere.«80

Ureditev nacionalnih razmer, obrzdanje nemškega nacionalizma in 
nemške nadvlade ter čimprejšnji konec vojne niso bile samo pobožne že-
lje; kot kaže, so se nekateri že zavedali, da je njihovo udejanjenje za to, da 
se obdonavska monarhija lahko še z lastnimi silami obdrži pri življenju, 
nujno potrebna zadevščina. Nevarnost, da se najbolj črn scenarij uresni-
či, je postala otipljivejša, čeprav še vedno ne preveč verjetna. Vendar je 
že spoznanje, da minimalna možnost za to obstaja, pomenilo odmik od 
prejšnjega prepričanja v samoumevnost in danost stoletja stare habsburške 
države. Vera v njeno življenjsko moč še zdaleč ni izpuhtela, še več, Slovenci 
so sebe postavljali za branik monarhije – drugače si iskrenega in energič-
nega zagovarjanja sprememb za znosnejše sobivanje različnih narodov in 
pritiskov po sklenitvi miru v času, ko so centralne sile bile v »boljšem« 
položaju, ni mogoče razlagati.

Če se je po eni strani zdelo, da razmah narodnega in političnega delo-
vanja s svojimi zahtevami stremi h krepitvi notranje kohezivnosti monar-
hije, pa je vendarle treba na stvar pogledati še z drugega zornega kota. Z 
Majniško deklaracijo in povezovanjem z drugimi južnoslovanskimi narodi 
sta namreč rasli tudi slovenska samozavest in neomajnost pri zagovarjanju 
lastnih koristi, hkrati pa tudi odkrito nasprotovanje nemštvu kot glavnem 
krivcu za nezavidljiv položaj Slovencev in drugih nenemških narodov v 
habsburški državi.

Deklarativno združevanje Jugoslovanov je krepilo slovanske pozicije 
v monarhiji oziroma – kot je malce evforično zapisal Čebokli – z Maj-
niško deklaracijo je rasla »mogočna slovanska falanga proti nemškemu 
nasilstvu«.81 Čebokli je sicer slovel po svojih protinemških sentimentih in 
izraziti jugoslovanski usmerjenosti; v razumevanju slednje je bil mnogo 
bolj radikalen kot drugi – ne samo da je verjel, da se jugoslovansko vpra-
šanje lahko reši le z »združitvijo enakorodnih drobcev« južnoslovanskih 

 80 Rueh, Moj dnevnik, 145–146, zapisa 31. 6. in 2. 7. 1917. 
 81 Čebokli, Pesnik in pisatelj iz Kreda, 97. 
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narodov (brez Kraljevine Srbije), temveč je celo dopuščal možnost, da se 
ta rešitev ne »izvrši v in z donavsko monarhijo«, ampak lahko tudi »izven 
nje in proti njej«.82

Glede na to, da je ta drzna formulacija nastala še pred Majniško de-
klaracijo, je ta Čeboklijev ali – ali presenetljiv, saj se do sredine leta 1917 
niti zamisli o nujnosti jugoslovanskih državotvornih povezav v drugih 
zapiskih vojakov (če odmislimo Pavliča, Pivka in dobrovoljce) niso poja-
vljale.83 Šele čas po deklaraciji je jugoslovansko »osamosvojitev« izpostavil 
kot nujno, zavračanje njene uresničitve s strani oblasti pa pravzaprav za 
samomor monarhije. Vseeno upanje, da bosta država oziroma cesar, ki je 
tudi težil k temu, »da se razmere na jugu spremene«, izpolnila njihove želje, 
ni usahnilo.84 

Čeprav se je z Majniško deklaracijo jugoslovanska ideja nedvomno za-
čela krepiti, nas nekatere zanosne besede ne smejo zmesti, da bi narodno-
stno, jugoslovansko evforijo posploševali na večino vojakov. Življenje na 
bojiščih je namreč še naprej teklo po ustaljenih tirih in zakonitostih ter v 
precejšnji odrezanosti od novic iz zaledja. Komentarji z nacionalno tema-
tiko so bili zato še vedno sorazmerno redki.

Precej »preprostih« ljudi deklaracije tudi ni dojelo oziroma, kot je pravil 
Milčinski, besede Jugoslavija niti ni razumelo.85 Sem ter tja so se celo našli 
posamezniki, ki so na poudarjanje jugoslovanskih idealov z grožnjami: 
»Vsakogar bi dal zapreti, kdor bi na vprašanje, kaj je, kaj drugega odgovoril 
nego: Avstrijec.«86 No, priznati je treba, da sta se pod vplivom razmaha 
deklaracijskega gibanja tovrstna indiferentnost in sovražnost hitro poraz-
gubili.

Bolj nepopustljivega nasprotnika je deklaracija našla v Pivku. Kljub ju-
goslovanski usmeritvi je bila zanj deklaracija nov pokazatelj neodločne 
narodne politike, ki se je valjala v izrazih lojalnosti habsburškemu vladar-
ju in še naprej vezala »naš narod z Dunajem«.87 Vsaka srednja pot je bila 
zanj nesprejemljiva, pristajal je samo na dokončno razrušenje obdonavske 
monarhije. V tej svoji nekompromisnosti je včasih zavzemal prav never-
jetna stališča. Posebej je tu izpostaviti njegov odziv na mirovno pobudo 
ameriškega predsednika iz decembra 1916. V nasprotju s tolikimi vojaki, 
ki so Wilsonov poziv sprtim stranem sprejeli v upanju, da bo pripomogel h 
koncu vojne, je Pivko upal, da vojskujoče države nanj ne bodo odgovorile 

 82 Čebokli, Pesnik in pisatelj iz Kreda, 90–91. 
 83 Slovenskih zahtev po enakopravnosti ter morebitnih simpatij do južnoslovanskih naro-

dov to dejstvo ne izključuje. 
 84 Rueh, Moj dnevnik, 194–195. 
 85 Milčinski, Dnevnik, 284. 
 86 Tone (priimek neznan), citirano po: Milčinski, Dnevnik, 307. 
 87 Pivko, Proti Avstriji, 138. 
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in pristale, saj bi se s tem sovražnosti sicer končale, a ohranila bi se tudi 
Avstro-Ogrska.88 Razlika med njim in drugimi vojaki je torej očitna; prvi 
si je prvenstveno želel razpada monarhije in v ta namen hočeš nočeš pod-
piral tudi nadaljevanje vojne do dokončnega poraza centralnih sil, ostali 
pa so stremeli samo k čim hitrejšemu koncu vojne.

Med dobrovoljci in silovoljci

Možnost aktivnega sodelovanja v dobrovoljskem gibanju je bila pred 
letom 1916 omejena le na redke posameznike, ki so se z begom iz Avstro-
Ogrske ter njene armade oziroma prek srbskega vojnega ujetništva pridru-
žili dobrovoljskim odredom v Srbiji. Tisti, ki so se v istem času znašli malce 
severneje na ruski fronti, te možnosti, razen nekaj izjem, niso imeli, zato 
se je njihov prispevek pri razbijanju »ječe narodov« omejil na prostovoljno 
prehajanje v rusko ujetništvo. Šele v drugem letu vojne so ruske oblasti 
končno dovolile formiranje srbskih prostovoljskih enot in njihovo popol-
njevanje z avstro-ogrskimi vojnimi ujetniki srbske, hrvaške in slovenske 
narodnosti.89

Kot državljani Avstro-Ogrske naj bi Slovenci v teh dobrovoljskih vrstah 
sodelovali praviloma na podlagi lastne opredelitve in skorajda izključno 

 88 Pivko, Proti Avstriji, 98. 
 89 Nekateri slovenski vojaki v ruskem ujetništvu so sicer že pred formiranjem dobrovoljskih 

enot pošiljali peticije in prošnje za sprejem v srbsko vojsko, ki pa so bile, razen nekaj 
izjem, neupoštevane in zavrnjene. Na vztrajno prigovarjanje srbskih oblasti je Rusija na 
balkansko bojišče poslala le manjše število prostovoljcev, pa še to v glavnem Srbe. Rusija 
se namreč dolgo ni odločila za zbiranje prostovoljcev, saj se je bala, da bi nasprotniki 
formiranja dobrovoljskih odredov označili kot kršitev haaških pogodb, ki so prepove-
dovale ustanavljanje vojaških enot iz vojnih ujetnikov druge države, bala pa se je tudi 
povračilnih represalij nad ruskimi vojaki v avstro-ogrskem ujetništvu. Šele konec leta 
1915, ko je postalo jasno, da lahko ob srbskem porazu jugoslovanski ujetniki predstavljajo 
pomemben vir za izpopolnitev šibkih srbskih enot, je ruska vlada dovolila organiziranje 
prostovoljskih enot. Njihovo zbirno mesto je postala Odesa, kjer je bila v prvi polovici leta 
1916 sestavljena tudi prva dobrovoljska divizija. Ta se je pozno poleti in jeseni istega leta 
že nahajala v Dobrudži, kjer se je kot del antantnih sil borila proti združenim nemškim 
in bolgarskim enotam. Istočasno z boji na romunski fronti se je v Odesi že formirala 
druga divizija, ki je skupaj z ostanki prve sestavljala novoustanovljeni Srbski dobrovoljski 
korpus. Ko so ga zapustili številni silovoljci in disidenti, so bili korpus oziroma njegovi 
posamezni deli poslani na solunsko fronto. Manjšina (Jugoslovanski dobrovoljski bata-
ljon) je bila sicer tja poslana že v začetku leta 1917, a glavnina je vendarle prišla tja po 
dolgih ovinkih šele konec leta 1917 oziroma v letu 1918. Več o tem glej: Janez J. Švajncer, 
Vojna in vojaška zgodovina Slovencev. Ljubljana 1992, 123–130; Ernest Turk, Zgodovinski 
oris pokreta jugoslovanskih vojnih dobrovoljcev v svetovni vojni. Dobrovoljci kladivarji 
Jugoslavije 1912–1918 [v nadalj. DKJ], Ljubljana/Maribor 1936, 50–75 in 85–102; Ernest 
Turk, Dobrovoljci proti Avstro-Ogrski med prvo svetovno vojno 1914–1918. Ljubljana 1978, 
5–73 in 99–129. 
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zaradi radikalnih nacionalnih in političnih teženj: »Storil sem to čisto iz 
svojega lastnega nagiba in istotako tudi drugi. Hotel sem se kratkomalo 
boriti proti avstrijski vladi, ki nas je že stoletja zatirala, in za zedinjenje 
vseh Srbov, Hrvatov in Slovencev v eno, neodvisno državo«.90 Le v manjši 
meri je k odločitvi za pridružitev k dobrovoljcem prispevalo tudi upanje, 
da se bodo rešili slabih razmer v ujetništvu, kjer so gospodovali »glad, 
trpljenje in zaničevanje«.91

Vendar udeležba »skrajnih« Jugoslovanov v vojni proti centralnim silam 
ni bila vedno samoumevna odločitev. Da se je treba bojevati proti Avstro-
Ogrski, sta največkrat prepričali šele dejavna propaganda prvih dobrovolj-
cev, ki so začeli izdajati celo svoje glasilo Slovenski Jug, in agitacija srbskih 
ter drugih jugoslovanskih (pa tudi drugih slovanskih, predvsem ruskih in 
čeških) častnikov po ujetniških taboriščih. Šele podrobnejša predstavitev 
smotrov dobrovoljskega gibanja je mnoge prepričala, da so kot dobrovoljci 
okrepili vrste antante:

»Ta vest [o zbiranju dobrovoljcev] je bila popolnoma nova in presenetljiva in napravila 
je na nas tako globok vtis, da smo nekaj dni na tihem in diskretno samo o tem govorili. 
Ostalim nesimpatičnim črnožoltim častnikom-ujetnikom nismo smeli zaupati, s kakšnim 
navdušenjem nas je navdala ta novica iz Odese. Bilo nam je takoj jasno, da ta vest pomeni 
za nas usoden življenski preokret in da nam je podana kot obupen klic našega trpečega 
naroda, ki v sredi vojne vihre kliče svoje sinove v borbo za svoje osvobojenje.«92

Navdušenja nad »borbo za osvobojenje« Srbije in južnoslovanskih 
dežel Avstro-Ogrske niso omajala niti razočaranja, ki so sledila včasih 
nerazum ljivo dolgemu čakanju na ugodno rešitev njihovih prošenj za spre-
jem med dobrovoljce, niti pogoste napetosti z drugimi vojnimi ujetniki, 
ki so nasprotovali »jugoslovanskim avanturam«. Nasprotno, zanesenja-
štva slovenskim prostovoljcem ni nikoli manjkalo, pa naj si je šlo za potr-
pežljivo čakanje in premetavanje po raznih ruskih krajih ali pa za boje na 
dobruškem in solunskem bojišču. Prav pri opisovanju prigod s teh bojišč 
so pokazali svoj največji zanos. Avtobiografska poročila o »sfanatizirani« 
dobrovoljski vojski, ki se je v Dobrudži z »nepopisnim junaštvom vrgla 
na sovražnika«,93 ali pa poročila o Slovencih dobrovoljcih, katerih židane 
volje ni moglo pregnati niti »grozeče bobnenje, niti blisk pokajočih […] 
šrapnelov«,94 so nastala večinoma po vojni, zato ni čudno, da so bila včasih 
precej nestvarna. Opisi istih dogodkov iz dostopnih pisem in dnevnikov 
iz medvojnega obdobja – ki jih je sicer samo za vzorec – se od zgornjih 
 90 Vekoslav Heric, Zadnje pismo materi. DKJ, 664. Heric je proti koncu leta 1917 postal tudi 

srbski državljan in je prisegel srbskemu kralju. 
 91 Anton Kovačič, Pota dobrovoljca-kmeta. DKJ, 575. 
 92 Josip Hudina, Kocka je padla. DKJ, 232–233. 
 93 Jože Gole, Predhodniki majniške deklaracije. DKJ, 334–335. 
 94 Ivan Laharnar, Amzača. DKJ, 271. 
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ločujejo le po tem, da so bolj realistični in poleg običajnih pogumnosti 
vsebujejo tudi zapise o občasnih grozovitostih, plenjenju, bežanju, velikih 
izgubah, dolgčasu, domotožju in redkih novicah s soške fronte, ki se jim 
včasih pridruži še kaka pikra opazka o zaveznikih, flegmatičnih Rusih in 
nesposobnih Romunih, pa tudi o kulturno strašno zaostalih balkanskih 
narodih, ki se »bijejo povprek in navzdol«.95

Med te fanatične slovenske borce za novo Jugoslavijo so vstopali pred-
vsem častniki, pa še to v glavnem mladi idealisti, medtem ko je bilo moštva 
zanemarljivo malo.96 Prav zaradi pomanjkanja zadostnega števila zadnjih 
so novake kmalu skušali nabirati tudi proti njihovi volji. Agresivnejšemu 
novačenju je sledil silen odpor prizadetih, tj. slovenskih ujetnikov, ter si-
lovoljcev, ki so jih, kot že ime pove, uspeli rekrutirati v dobrovoljske enote 
pod prisilo. Povrhu so se »pravi« slovenski dobrovoljci na negodovanja 
rojakov odzvali še s precejšnjo mero nerazumevanja in brezbrižnosti, kar 
je netilo nova nesoglasja in medsebojna obtoževanja. Zmerljivke, ki so le-
tele na »avstrijakarske zaslepljence« in »denunciante« ter na izdajalce in 
»verolomnike«,97 so lep dokaz, kako zelo različni so lahko bili nazori o 
prihodnosti habsburške monarhije ter o (ne)smotrnosti vojevanja za takrat 
še neobstoječo jugoslovansko državno tvorbo.

Kot vzrok medsebojnih nasprotij so dobrovoljci omenjali predvsem do-
mnevno zaslepljenost in nizko narodno zavednost sonarodnjakov. Po nji-
hovem mnenju naj bi se ti še vedno »bali Franca Jožefa«, hkrati pa naj v njih 
še ne bi bil »razvit pravi narodni čut«, zato se tudi niso mogli »zavedati, da 
je napočil važen trenutek za odločitev borbe proti Avstriji. Ostali so zvesti 
Nemcem in rajši lenarili po Rusiji, kakor pa da bi pomagali graditi skupno 
jugoslovansko državo«.98 Nekateri so z obsodbami šli še dlje in so »rodne 
brate«, ki naj bi v svoji patriotsko-lojalistični vnemi »sestavljali protokole« 
in jugoslovanskim prostovoljcem ob vrnitvi domov »grozili z vislicami«, 
celo označili za »najhujše nasprotnike dobrovoljske ideje«.99

Tudi silovoljcev se je držal sloves nezanesljivih – kaj drugega od na silo 
nabranih vojakov res ni bilo pričakovati – in celo nevarnih vojakov, ki bi 
ob prvi priložnosti lahko streljali na vse tiste, ki so jim orožje vsilili.100 Ta 
strah je bil po svoje razumljiv, a kljub temu pretiran, saj si ni mogoče pred-
stavljati, da bi se na silo mobilizirani na tak način drznili upreti množici 
ruskih, srbskih in drugih dobrovoljskih vojakov. Rajši so iz dobrovoljskih 
vrst zbežali nazaj v ujetništvo ali pa se samo bodrili, da bodo, če bodo 

 95 Milko Gnezda, Dnevnik o pohodu v Dobrudžo. DKJ, 289–309. 
 96 Gole, Predhodniki majniške deklaracije. DKJ, 330. 
 97 Kovačič, Pota dobrovoljca-kmeta. DKJ, 576.
 98 Josip Bitenc, Ne ubijaj, saj vidiš, da je ranjen!. DKJ, 312. 
 99 Gole, Predhodniki majniške deklaracije. DKJ, 325. 
 100 Turk, Dobrovoljci proti Avstro-Ogrski, 25. 
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res poslani na bojišče, streljali v zrak ali pa dezertirali na avstro-ogrsko 
stran.101 To nezainteresiranost mnogih so poskušali premostiti z okreplje-
no agitacijo po ujetniških taboriščih ter ustanavljanjem vzgojnih tečajev 
za silovoljce v Odesi, a njihov uspeh je bil le delen, saj je precejšen del na 
jugoslovansko dobrovoljsko gibanje še vedno gledal s:

»[…] silnim odporom, rekel bi, s fanatičnim sovraštvom in mržnjo proti vsemu, kar je bilo 
proti njih cesarju in Avstriji. Če niso mogli drugače, ko jim je zmanjkalo psovk in groženj 
proti vsem, ki so delali za Jugoslavijo, so zvečer, prej ko so legli k počitku, skupno molili 
rožni venec za sivolasega cesarja Franca Jožefa. Ti so pozneje zapustili četo in se vrnili 
nazaj v ujetništvo, ker jim je bilo na prosto dano, ali hočejo ostati dobrovoljci ali ne.«102

Vzkipljive reakcije dobrovoljcev dajejo slutiti, da sta ključna razloga za 
nasprotovanje dobrovoljskemu gibanju tičala v nerazumevanju jugoslo-
vanske ideje in (pre)velikem avstro-ogrskem patriotizmu precejšnega dela 
slovenskih vojnih ujetnikov. Korespondenca slednjih do neke mere temu 
pritrjuje, saj v njej ne manjka ogorčenih pripomb na račun »lumparij« slo-
venskih dobrovoljskih častnikov oziroma »pokvarjenih študentov«103 ter 
groženj prebežnikom in »odpadnikom« z »zasluženim plačilom«.104 Svoje 
kljubovanje so dokazovali tudi z vzkliki Avstriji in cesarju,105 s sovražnimi 
opazkami o Srbih in s privoščljivim omenjanjem njihovih neuspehov.106 
Zavoljo takšnih izpadov lahko nedvomno potrdimo, da je bila zamisel o 
nastanku nove države izven habsburške monarhije, o državni skupnosti s 
Kraljevino Srbijo ter o potrebnosti boja proti Avstro-Ogrski slovenskim 
ujetnikom in silovoljcem zvečine tuja in nesprejemljiva.

Vendar tako energičnega nasprotovanja, da bi sodelovali v (srbskih) 
dobrovoljskih enotah, ni možno vedno zadovoljivo razložiti samo z upo-
števanjem njihovega domnevno visokega patriotizma, ki ga je uokvirjal 
avstro-ogrski horizont, temveč je treba upoštevati tudi to, da je večina njih 
menila, da bo vojna še dolga, zato se je skušala izogniti vnovičnem pogi-
njanju v strelskih jarkih.107

Prav tako vzrok ostrih inkriminacij ni bil samo v protijugoslovanstvu 
ali predisponirani srbofobiji vojnih ujetnikov in silovoljcev,108 ampak v 
surovem novačenju in kasneje v nasilnem uvajanju stroge discipline v sa-

 101 Povzeto po: Lukan, Die politische Meinung, 246 in 255. 
 102 Valentin Kejžar, Ne »jungšic« pač pa dobrovoljec. DKJ, 584. 
 103 Franc Papež, citirano po: Lukan, Die politische Meinung, 242. 
 104 Povzeto po: Lukan, Die politische Meinung, 240 in 258. 
 105 Povzeto po: Lukan, Die politische Meinung, 243. 
 106 Povzeto po: Lukan, Die politische Meinung, 248 in 261. 
 107 Npr. Muc, ki je priznal, da se med dobrovoljce ni prijavil, ker za vojskovanje ni bil nikoli 

navdušen in je bolj cenil mir. Martin Muc, Skozi Sibirijo. Zgode in nezgode slovenskega 
vojaka v svetovni vojni. Ljubljana 1933–1934, 16. 

 108 Turk, Dobrovoljci proti Avstro-Ogrski, 25–26. 
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mih dobrovoljskih enotah. Prav slednje je izstopalo po svoji brutalnosti, 
pretepanju in grožnjami s hudimi kaznimi. V posameznih primerih so 
se dogodili celo umori: »Slovence in Hrvate so odgnali v Odeso, pa ko so 
se približali kasarni, so slutili, kaj bo, in so se upirali, pa so jih Srbi kar s 
kopiti pobili in pometali v morje. V kasarni so jih pustili 3 dni stradati, da 
so se slednjič podpisali, da vstopijo v srbsko armijo. Pri zaprisegi so stali 
v dolgi vrsti, njim nasproti Srbi s puškami in če ne bi prisegli, bi jih Srbi 
postrelili«.109

Zaradi vseh teh zlorab njihova sovraštvo zoper dobrovoljce Srbe, Slo-
vence, pa tudi Čehe in Ruse ni bila osupljiva: »Rusi nas silijo, da naj vsto-
pimo v njihovo vojsko in da naj se bojujemo proti Avstriji. Vsak Slovenec 
je lahko uvidel, da nas Rusi niso sprejeli bratsko […] z nami ravnajo kot 
z živino, kar zaslužimo, nam vzamejo, pustijo nam samo trudne roke in 
prazen želodec […]. A v svojo past nas lahko spravijo samo z zvijačo«.110 
Zelo verjetno je pisec, ko je omenil rusko vojsko, pravzaprav mislil na srb-
ske oziroma jugoslovanske dobrovoljske enote (pri popolnjevanju katerih 
so dejavno sodelovali tudi Rusi), morebiti pa tudi enote čeških legionarjev, 
ki so bile zaradi svoje samovolje pri nabiranju »prostovoljcev« prav tako 
pogosta tarča razburjenih in vročekrvnih groženj – najbolj prizadeti so 
celo obljubljali, da bodo potem, ko se vrnejo v Avstrijo, »zaklali vsakega 
Čeha, ki ga bodo dobili«.111

Kot je že bilo rečeno, so po grobosti izstopali odnosi v dobrovoljski 
diviziji (in kasneje korpusu), katerih pa niso občutili samo silovoljci – ki 
so tarnali, da jih je nasilno obnašanje predpostavljenih (večinoma srbskih 
častnikov) postavilo pred izbiro, ali naj »zbežijo ali pa umrejo«112 – temveč 
tudi drugi dobrovoljci, ki so sicer bili jugoslovansko usmerjeni. Zaradi 
tovrstnega postopanja in zlorab, predvsem pa izkazovanja velikosrbskega 
koncepta povojne ureditve južnoslovanskega vprašanja, se je tudi med nji-
mi porajalo nezadovoljstvo in odpor.113 Razvilo se je disidentsko gibanje, 

 109 Hugo Kozlevčar, citirano po: Milčinski, Dnevnik, 439. 
 110 Mihael Purgaj, citirano po: Lukan, Die politische Meinung, 242. 
 111 Citirano po: Zupančič, Dnevnik, 210. 
 112 Povzeto po: Lukan, Die politische Meinung, 263. 
 113 Da razmere v dobrovoljskem korpusu niso bile najboljše, je moč videti tudi na osnovi 

obsojajoče izjave disidentov: »Mi, dobrovoljci, zlasti Hrvati in Slovenci, ki smo stopili v 
srbsko dobrovoljsko vojsko, smo, žal, v korpusu doživeli veliko razočaranje. Iskali smo 
svobodo, a smo našli suženjstvo, ponižanje in nasilje, ki prekaša celo nasilje, pod kate-
rim smo bežali iz Avstrije. Še nikdar v življenju nismo bili tako brezpravni, kakor smo 
zdaj v srbskem dobrovoljskem korpusu kot borci za svobodo. Morali smo biti molčeče 
priče najbolj neverjetnih zločinov, ki so se dogajali nad vojaki, našimi rojaki. Če smo 
začenjali naša narodna vprašanja, zaradi katerih smo se pravzaprav zapisali v korpus, 
so nam očitali separatizem, vohunstvo in podobno. Če naj bi naš korpus predstavljal v 
majhnem merilu sliko prihodnje Jugoslavije, tedaj nas naj bog obvaruje takšne svobode, 
kajti prišli bi iz enega jarma v drugega, še hujšega. Naše življenje je postajalo neznosno 
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ki je spomladi leta 1917 številne častnike in vojake spodbudilo k izstopu 
iz enote. Med odhajajočimi niso bili samo tisti disidenti, dobrovoljci, ki so 
ves čas svoje akcije ostali zvesti jugoslovanski ideji in ki so se po odhodu 
povečini pridružili ruski vojski oziroma različnim prostovoljskim formaci-
jam, ampak tudi drugi vojaki in silovoljci, ki se niso želeli kompromitirati 
v jugoslovanskem dobrovoljskem gibanju in so težko prenašali strogo in 
včasih surovo vojaško disciplino, hkrati pa so bili bolj dojemljivi za revo-
lucionarno in protivojno propagando.114

V drugačnih okoliščinah kakor v Rusiji je potekalo gibanje vojnih do-
brovoljcev v Italiji. Tam italijanske oblasti zaradi lastnih interesov niso bile 
naklonjene oblikovanju jugoslovanskih prostovoljnih vojaških formacij, 
prav tako je bilo tam zaradi manjšega števila vojakov v italijanskih ujetni-
ških taboriščih in znanih protiitalijanskih občutkov med Slovenci manj 
potencialnih interesentov za udeležbo v dobrovoljskih podvigih.

Verjetno dobrovoljsko gibanje v Italiji sploh ne bi zaživelo, če se ne bi 
zgodila »carzanska noč«, ki je neločljivo povezana z imenom Ljudevita 
Pivka. Ta velikokrat odlikovani mož »nenavadnih kvalitet, najvišje in-
teligence, neomajne hladnokrvnosti in energije«, ki je povrhu slovel še 
kot »najboljši oficir v bataljonu«,115 se je namreč septembra 1917 spustil 
v drzno akcijo, s katero je po predhodnem dogovoru nameraval dovoliti 

in v prihodnost smo gledali, kakor bi nas ves svet zavrgel […]. Vemo, da nas hočejo čim-
prej odpraviti v ujetniška taborišča in tako preprečiti naš sporazum s tovariši iz 1. in 2. 
divizije, da bi gospodarili po starem naprej. Vsak med nami je pripravljen dati življenje 
v vrstah ruske armade za svobodo ruskega naroda, za svobodo, ki bo tudi naša svoboda. 
Najbrž nas bodo kmalu aretirali ter odpeljali nekam daleč v Rusijo in nihče ne bo več 
zvedel za naše življenje in požrtvovalnost, za našo pripravljenost žrtvovati se za slovensko 
stvar.« Ureditev razmer, pravno in materialno ureditev statusnih vprašanj dobrovoljcev 
ter izenačitev vseh častnikov s srbskimi, prav tako pa tudi, da se korpus ne šteje za srbsko 
vojsko, ampak za jugoslovansko, so bile glavne zahteve disidentov. Čeprav so v vodstvu 
korpusa pristali na nekatere koncesije, le-te številnih niso zadovoljile, zato so začeli spo-
mladi 1917 korpus zapuščati. Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina, 125–128; glej tudi 
Turk, Dobrovoljci proti Avstro-Ogrski, 15–47; Edvard Prinčič, Moji vojni spomini. DKJ, 
562. 

 114 Po dostopnih podatkih je bilo v začetku leta 1917 v korpusu nekaj nad 1700 Slovencev. 
Spomladi je 42 častnikov iz korpusa izstopilo in se v glavnem pridružilo ruski vojski, prav 
tako se je povečini v ujetniška taborišča vrnilo 1241 vojakov (največ silovoljcev), tako da 
je v korpusu ostalo le še nekaj stotin Slovencev (po Švajncerju 234). Če so številke o blizu 
štiri tisoč nanovačenih slovenskih vojakov do začetka leta 1917 resnične, potem je morala 
dobra polovica dobrovoljcev in silovoljcev že pred disidentskem gibanjem in spomladan-
skim osipom dezertirati oziroma se vrniti nazaj v ujetniška taborišča. Damijan Guštin, 
Slovenci v antantnih vojskah. Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjene Slo-
venije do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, zv. 1, Ljubljana 2005, 
141; Turk, Dobrovoljci proti Avstro-Ogrski, 15–47; Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina, 
125–128. 

 115 Ocena Pivka kot avstro-ogrskega častnika s strani nadrejenega podpolkovnika Vidala je 
povzeta po: Pivko, Proti Avstriji, 342. 
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italijanski vojski prehod položajev na tirolski fronti in s tem »zadati Av-
striji […] udarec«, ki bi prispeval k njenemu hitrejšemu zlomu.116 Čeprav 
se ambiciozen scenarij zaradi omahljivosti Italijanov ni uresničil, je Pivku 
in drugim zarotnikom uspelo dezertirati na nasprotno stran, kjer jim je 
bilo dopuščeno, da iz vojnih ujetnikov ustanovijo oddelek prostovoljcev, v 
katerem je bilo do konca vojne tudi vsega skupaj nekaj nad sto Slovencev, 
ki so v okviru italijanske vojske izvajali predvsem izvidniške in propa-
gandne naloge.117 

Že sam po sebi je carzanski dogodek dovolj, da izpriča Pivkovo vero v 
pravilnost svoje prostovoljne »borbe zoper krivico, utelešeno v avstrijski 
državi«.118 Kako odločen je bil v tej borbi, potrjujejo že njegove namere, da 
bi s podobnim manevrom pretrgal bojno linijo na soški fronti že v prvem 
letu vojne z Italijo,119 prav tako nista nič manj skrajna njegov strah, da bi ga, 
potem ko prebegne, Italijani ne vtaknili v ujetništvo – sam je zatrjeval, da 
se hoče aktivno boriti na antantini strani120 – in mnenje, da je treba Italija-
ne kljub obžalovanja vredni nezanesljivosti, malodušnosti in nebojevitosti 
njihovih vojakov, jemati kot zelo koristne zaveznike.121

Ostale potencialne jugoslovanske prostovoljce so italijanske oblasti na-
mestile v taborišče Nocera Umbra. Njim prav do konca vojne ni bilo dano 
boriti se proti Avstro-Ogrski. Svojo nelojalnost do habsburškega vladarja 
so lahko izražali le z odstranjevanjem starih oficirskih in drugih vojaških 
znakov, negovanjem prisrčnih odnosov z Jugoslovanskim odborom, pisa-

 116 Pivko je v noči iz 17. na 18. september na avstrijski tirolski fronti pri kraju Carzano pove-
ljeval stotniji, ki so jo sestavljali Bosanci in Čehi. V okviru te stotnije je Pivko organiziral 
in skoval zaroto proti Avstro-Ogrski, strateško in taktično je za preboj tirolske fronte 
izdelal načrt, ki ga je čez fronto po svojem zaupniku dostavil italijanskemu poveljstvu. 
Po tem načrtu naj bi zarotniki odprli fronto pri Carzanu in v Suganski dolini in s tem 
prekinili povezave med ostalimi avstro-ogrskimi enotami, italijanska vojska pa naj bi z 
naglo in močno ofenzivo lahko globoko prodrla v južno Tirolsko. Septembra so zarotniki 
sprostili vse dohode in dezertirali, a do pričakovane ofenzive ni prišlo. Turk, Dobrovoljci 
proti Avstro-Ogrski, 75–76. 

 117 Oktobra 1917 je bil po večini iz čeških vojnih ujetnikov ustanovljen Samostojni odde-
lek Pivko, ki so ga januarja 1918 preimenovali v Češko-jugoslovanski odred, po izstopu 
čeških prostovoljcev aprila pa v Jugoslovanski dobrovoljski bataljon kapetana Pivka. V 
njem je bilo 118 (oziroma 130) Slovencev. Guštin, Slovenci v antantnih vojskah. Slovenska 
novejša zgodovina I, 141–142; Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina, 130–133; o izvidni-
ških in propagandnih nalogah glej tudi Ignac Bukovec, Pesem in puška v službi vojnega 
dobrovoljca. DKJ, 699; Pivko, Proti Avstriji, 395. 

 118 Pivko, Proti Avstriji, 266. 
 119 Pivko, Proti Avstriji, 61. 
 120 Pivko, Proti Avstriji, 160–161. 
 121 Pivko, Proti Avstriji, str. 165. 
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njem prošenj za sprejem v srbsko armado ter nenazadnje s prisego kralju 
Petru in kraljevini Srbiji.122

DiE slowEnischE solDatEn iM ErstEn wEltkriEg:  
2. tEil: DEr höhEPunkt DiEsEs grossEn kriEgEs 
Zusammenfassung

Nach den demoralisierenden Erfahrungen des ersten Kriegsjahres an der russischen und 
der Balkanfront bedeutete der Kriegseintritt Italiens an der Seite der Entente einen wei-
teren Einbruch für den Kampfgeist und die Moral der slowenischen Soldaten. Ihr Einsatz 
und Kampfgeist bei der Verteidigung slowenischen Bodens sind der beste Beweis, dass der 
Kampf gegen Italien gleichsam als persönliche Verpflichtung gesehen wurde. Zudem ist 
festzuhalten, dass dabei der slawische Gegner kein Hindernis bedeutete, war doch die Idee 
einer Vereinigung der Südslawen, außer bei verständigen Offizieren und Reserveoffizieren, 
unter der Mannschaft nicht sonderlich verbreitet. Den ersten Abschnitt des Krieges kenn-
zeichnete daher eine weitgehende und kaum erschütterte Loyalität zum habsburgischen 
Staat. Die innenpolitische Situation in Cisleithanien, in der Fragen einer Neugestaltung 
der Monarchie zunehmend diskutiert wurden, brachte ab 1917 jedoch auch eine erste 
Änderung in der Haltung der slowenischen Soldaten mit sich. Die Frage einer Vereinigung 
mit den anderen südslawischen Völkern gewann zunehmend an Raum, vorerst jedoch auf 
Grundlage einer Reform der habsburgischen Monarchie und nicht vor dem Hintergrund 
einer Auflösung des bisherigen Staatsverbandes.
Dazu kam, dass sich die slowenischen Soldaten auf ihre mustergültige Haltung berufen 
konnten und zugleich auch darum sorgten, dass ihr guter Ruf und ihr Ansehen erhalten 
blieben. Ihre Ausdauer und die Zahl der Opfer waren durch alle Jahre gleichsam der 
Beweis für ihre loyale Pflichterfüllung. Dies war zudem der Grund, dass weder im Krieg 
gegen Russland noch gegen Italien die slowenischen Soldaten von ihrer loyalen Grund-
haltung abwichen. So finden sich auch in autobiographischen Quellen kaum Hinweise 
auf Desertionen oder Überläufe zum Gegner. Neben dieser und anderen Formen des Pa-
triotismus, war trotz der Pflichterfüllung und Loyalität eine Tendenz zu bemerken, den 
Fronteinsatz auf unterschiedliche Art zu meiden, wenngleich es eine Tatsache ist, dass die 
Niederlage und der Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie bis ins 
letzte Kriegsjahr nicht für möglich gehalten wurden.
Dies bedeutete jedoch nicht, dass sich nicht zunehmend eine Antikriegsstimmung und 
eine Niedergeschlagenheit breit machten. Dazu kam, dass zusätzlich zu den verschiedenen 
politischen und nationalen Forderungen, die zunehmend auch in die Armee Eingang 
gefunden hatten, das überhebliche Verhalten der Obrigkeit dazu beitrug, dass sich die 
traditionellen Bindungen in dem Ausmaß lösten, in dem die bisherigen Autoritäten an 
Ansehen verloren. Den Verlust ihres Ansehens und ihrer Autorität hätten Monarchie und 
Regierung in zweierlei Hinsicht verhindern oder unterbinden können: zum einen durch 
allgemein erhoffte und rasche Maßnahmen für eine Beendigung des Krieges, zum anderen 
durch die notwendigen inneren Reformen.

 122 Viljem Sfiligoj, Krst dobrovoljske zastave v Italiji. DKJ, 705; Franc Grafenauer, Od Gorice 
do Soluna. DKJ, 694–697. Šele po preboju solunske fronte je italijanska vlada dovolila, 
da je iz taborišča na solunsko fronto odšlo nekaj nad 300 dobrovoljcev, med njimi 43 
Slovencev. Turk, Dobrovoljci proti Avstro-Ogrski, 91. 
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slovEnE solDiErs in worlD war i,  
Part ii.: thE PinnaclE oF thE grEat war  
summary

After the demoralisation on Russian and Balkan front in the first war year, the Italian 
war declaration towards Habsburg Monarchy aroused the Slovene soldiers’ fighting spirit. 
Their enthusiasm and relentlessness at defending the Slovene territory prove that they 
took the war against Italians very personally. Nevertheless one must admit that the Slavic 
enemy before Italians was also not a very important obstacle, for the Yugoslav ideas, with 
exception of rationalists and reserve officers, were not widely spread. The loyalty towards 
the Habsburg Monarchy stayed almost unshakable in the first half of the war. Not before 
1917 with the political thaw in Cisleithania new ideas on binding with other South Slavic 
nations began to mature among the soldiers. Those ideas were understood as the beginning 
of the Monarchy’s reorganisation and not as appeals for its destruction.
All of this made it for Slovene soldiers possible to refer to their exemplary behaviour and 
to suspiciously take care of preserving their good reputation and respectability. Their 
patience and numerous victims served as proof of their faithful performance of their du-
ties through all these years. On top of it all the Slovene soldiers did not massively join the 
volunteers, not in the Russian and not in the Italian war captivity. There are almost no 
notes on deserters and escapes in autobiographical records available. Beside different kinds 
of patriotism, senses of duty or loyalty and beside staying away from the front at all costs, 
the fact that the defeat or destruction of the Monarchy were all the way to the last year of 
the war very unlikely, were reasons for there being no deserters or escapes.
This does not mean that the anti-war and discouraging atmosphere was not spread. On 
the contrary, besides the explicit political and national demands that became among the 
soldiers very quickly deep-rooted and the arrogant behaviour of (German) authorities, 
it helped a great deal that the traditional authorities started losing their influence. The 
Monarchy and the sovereign could only stop losing influence and reputation in two ways: 
by successful endeavour to stop the war as soon as possible and by internal reforms.
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Marko Žuraj: Diferenciacija liberalnega tabora z vidika njegovega delovanja na Štajer-
skem v letih 1919–1923. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 80=45(2009), 
2–3, str. 113–143
Prispevek obravnava diferenciacijo liberalnega tabora na Štajerskem v letih 1919–1923, 
ko si je predvsem najstarejša slovenska liberalna stranka Jugoslovanska demokratska 
stranka (JDS) prizadevala za skupen nastop vseh (treh) liberalnih strank (še Samo-
stojne kmetijske stranke SKS – in Narodno socialistične stranke – NSS). Slednji sta 
to (sodelovanje) odklanjali zaradi ideoloških oziroma programskih razhajanj, čeprav 
so vse tri stranke zaradi poraza, ki so ga doživele na skupščinskih volitvah marca leta 
1923, bile prisiljene pričeti proces zbliževanja.
Ključne besede: Štajerska, politična zgodovina, politične stranke, JDS, politični libe-
ralizem
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UDC 329.12(497.12Štajerska)"1919/1923" 

Marko Žuraj: Differentiation of the Liberal Party from the Point of View on its Activities 
in Styria between 1919 and 1923. Review for History and Ethno graphy, Maribor 
80=45(2009), 2–3, pp. 113–143 
The article discusses the differentiation of the liberal parties in Styria between 1919 
and 1923, when the oldest Slovene liberal party, the Yugoslav Democratic Party (Ju-
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goslovanska demokratska stranka – JDS) strived for the joint election campaigns of all 
three liberal parties (besides the JDS also the Independent Agricultural Party – SKS 
and the National Socialistic Party – NSS). The latter two refused this (cooperation) be-
cause of ideological or programme differences, although all three parties were, because 
of the defeat they experienced in the parliamentary elections in March 1923, forced to 
begin with the process of convergence.
Ključne besede: Styria, political history, political parties, Yugoslav Democratic Party, 
political liberalism

Razcep med članstvom političnih strank je (bil) v zgodovini strankar-
skega življenje dokaj pogost pojav. Disidenti določene stranke, slabšalno 
tudi odpadniki, so stranke večinoma zapuščali zaradi nesoglasij glede 
strankarskih programov, nesoglasij glede politične taktike ob pomemb-
nejših, prelomnih odločitvah, večkrat pa tudi zaradi osebnih sporov ali 
antipatij med (vodilnim) članstvom. Že skorajda pregovorni so bili razkoli 
med socialističnimi oziroma levičarskimi strankami po svetu; največkrat 
so nastali kot posledica programskih neskladij, verjetno pa je bilo (večkrat) 
v ozadju še kaj drugega.

V Kraljevini Srbov Hrvatov in Slovencev (v Kraljevini SHS) je delovalo 
v obdobju formalnega parlamentarizma (do leta 1929) precejšnje število 
strank.1 Tudi slovenski politični prostor na takratno strankarsko inflacijo 
ni bil imun. Tako naj bi leta 1925, ko je bil v Sloveniji očitno čas največje 
politične konjunkture, delovalo kar 25 političnih strank.2 Istega leta je bilo 
npr. na Štajerskem za februarske državnozborske volitve vloženih kar 14 
kandidatnih list.3 Omenili smo že notorično razcepljene socialiste; ti (Soci-
alistična stranka Jugoslavije, SSJ) so imeli npr. v letih 1922–1923 (sočasno) 
kar 4 organizacije. (V Ljubljani sta delovali krajevna in oblastna organiza-
cija SSJ, v Mariboru pa okrožna organizacija; prav tako je delovala še t. i. 
Bernotova skupina). Na liberalnem polu slovenske politike pa je v obdobju 
1918–1924 delovalo 6 strank.4

 1 Tako je npr. za prve skupščinske volitve v tedanji Jugoslaviji, ki so bile 28. novembra 
leta 1920 kandidiralo nekaj čez 40 strank oziroma političnih skupin. (Ferdo Čulinović: 
Državnopravna historija jugoslovenskih zemalja XIX. i XX. vijeka. Druga knjiga. Srbija–
Crna gora–Makedonija–Jugoslavija 1918.–1945. Zagreb 1959, str. 230.) 

 2 Melita Pivec: Programi političnih strank in statistika volitev. Slovenci v desetletju. Zbornik 
razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine. Uredil dr. Josip Mal. Ljubljana 
1928, str. 357. 

 3 Metod Mikuž: Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941. Ljubljana 1965, str. 
310. 

 4 Jurij Perovšek: Programi političnih strank, organizacij in združenj na Slovenskem v času 
Kraljevine SHS (1918–1929). Ljubljana 1998, str. 22, 92 (dalje: Perovšek, Programi politič-
nih strank 1918–1929). – V Koroščevem glasilu Straža so glede razkola med socialisti ozi-
roma socialdemokrati zapisali (oziroma povzeli besede nekega delavca, ki naj bi izjavil): 
»Razkolu je krivo zlato tele.« (Razpad socijaldemokratske stranke, Straža, 19. 2. 1923, str. 
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Razkol v liberalnem taboru je že kmalu po nastanku (nove) države naj-
prej doletel Jugoslovansko demokratsko stranko (JDS), ki je s tem izgubila 
(dotedanji) monopolni položaj predstavnice slovenskega političnega libe-
ralizma. Proces diferenciacije oziroma razpadanja slovenskega liberalnega 
tabora se je sicer začel že pred prvo svetovno vojno, intenziviral pa se je 
po njej.5 Takrat sta namreč nastali dve novi, samostojni stranki, ki ju prav 
tako uvrščamo v liberalni pol (takratnega) slovenskega političnega prosto-
ra. To sta bili Samostojna kmetijska stranka (SKS), ki je nastala prva, za 
njo pa še Narodno socialistična stranka (NSS). »Njuna ustanovitev je bila 
po eni strani neposredna posledica boja JDS proti SLS (Slovenski ljudski 
stranki, op. p.), po drugi pa je pomenila jasno opredeljen politični odgovor 
na takratno stanje v slovenski družbi.«6

Kakor je v političnih strankah do razkola (ali razpada) prihajalo zaradi 
različnih vzrokov, je tudi njihovo delovanje motiviralo in zaznamovalo več 
dejavnikov. Mednje so največkrat sodili osebni interesi akterjev in (vsaj) 
dela volilne baze, ki so se prepletali z ideološkimi opredelitvami le-teh; 
seveda ne smemo zanemariti niti načina, kako se je stranka »prodajala« 
v javnosti oziroma ustvarjala všečno, želeno podobo, ki naj bi jo (u)videli 
tudi drugi, volivci.

Prva, SKS, je svoj ideološki profil zajemala iz (sorazmerno) dolge tra-
dicije agrarizma, agrarnega ali kmečkega gibanja oziroma ideologije. Na 
Slovenskem se je v dvajsetih letih uspela uveljaviti kot predstavnica »av-
tohtonega slovenskega agrarizma«; vodil jo je »tovariš« Ivan Pucelj.7 Pri 
njenem nastanku so imeli velik vpliv takratni demokrati (JDS), ki so po-
skušali predvsem s finančno (in tudi moralno) podporo preko novousta-

1). – Resnična ali ne, trditev (sploh) za socialdemokratske stranke ni bila najbolj laskava, 
a je bila za tedanje (politične) razmere gotovo povedna. 

 5 Vasilij Melik: Slovenski liberalni tabor in njegovo razpadanje. Prispevki za zgodovino de-
lavskega gibanja (dalje: PZDG), št. 1–2, XXII, 1982, str. 21. 

 6 Jurij Perovšek: Liberalizem in vprašanje slovenstva. Nacionalna politika liberalnega ta-
bora v letih 1918–1929. Ljubljana 1996, str. 114; dalje: Perovšek, Liberalizem in vprašanje 
slovenstva). – SKS je nastala 1. junija leta 1919, NSS pa 7. decembra istega leta. (Prav tam, 
str. 114, 116.) – Več o vzrokih za nastanek in njunih programskih izhodiščih, s poudar-
kom na analizi nacionalnega vprašanja glej Perovšek, Liberalizem in vprašanje sloven-
stva, str. 114–124. – Programi strank so objavljeni v Perovšek, Programi političnih strank 
1918–1929; str. 23–28 (program JDS), str. 30–31 (program SKS), str. 33–36 (program NSS). 

 7 Igor Grdina: Preroki, doktrinarji, epigoni. Idejni boji na Slovenskem v prvi polovici 20. 
stoletja. Ljubljana 2005, str. 67 (dalje: Grdina, Preroki, doktrinarji, epigoni). – Člani SKS 
so se v dvajsetih letih namreč ogovarjali kot tovariši, za razliko npr. od komunistov, ki 
so bili sodrugi. (Prav tam, op. 14. str. 67.) – S tem so poudarjali svojo (izvorno) ideološko 
drugačnost, tudi ekskluzivnost. 
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novljene stranke parirati vplivu (daleč) najmočnejše SLS, ki je popolnoma 
obvladovala slovensko podeželje.8

Kadar govorimo o agrarnem gibanju, agrarizmu ali kmečki ideologiji, 
je treba zapisati, da so na razvoj, mišljenje in politično izobrazbo (večine) 
agrarnega prebivalstva vplivali določeni specifični pojavi. Za področje sre-
dnje- in vzhodnoevropskega prostora je bil gotovo najbolj odločujoč pojav 
agrarna reforma. »Nastala je iz kmetove davne želje po zemlji, po razdelitvi 
veleposesti, iz možnosti, da se ta želja uresniči, ki se je pokazala v ruski re-
voluciji, v vrtincih vojne in ob omajanem položaju stare družbe.«9 Iz Rusije, 
kjer so nastajali (prvi) kmečki nemiri, so idejo raznašali predvsem vojni 
ujetniki, tako je po Evropi prihajalo do kmečkih uporov oziroma nemirov. 
Na slovenskem ozemlju so bili največji kmečki nemiri te vrste v Prek-
murju, kjer je bilo največ veleposestniške zemlje, v vzhodnih Slovenskih 
goricah in Halozah.10 Poudariti je treba, da se je agrarizem v Evropi razvil 
večinoma na področjih, ki so jih urbanizacijski procesi zajeli v manjši meri 
(ali pa sploh ne), kjer se je industrija razvijala počasi in je odvečna delovna 
sila na podeželju, ki je bilo agrarno prenaseljeno, eksistenčno vegetirala in 
tako postajala socialni problem.11 Zaradi strahu pred ponovnimi nemiri 
je bila v nekaterih državah obljubljena agrarna reforma (ponekod že med 
vojno), čeprav so t. i. kmečke stranke nastajale že prej, ob prelomu stoletja 
(npr. češka, hrvaška in bolgarska). Zaradi omenjenih vzrokov je namreč 
podeželje postajalo tudi vedno večji politični problem; o izvedbi preven-
tivnih ukrepov in kasneje o agrarni reformi pa je odločala vlada oziroma 
parlament, torej (državna) oblast.12

Predvojna Jugoslavija je bila (skupaj z Romunijo) ena izmed držav, kjer 
so se agrarne reforme lotili najbolj radikalno; med več kot 600 000 kmetov 
so razdelili nekaj čez dva milijona hektarov zemlje, čeprav je bil velik del 
zemljišč nerodoviten.13 Njena izvedba pa se je zaradi politične konstelacije 
v državi in posledičnih interesov odločujočih akterjev zavlekla za 14 let, tj. 
od januarja leta 1919 pa do junija leta 1933.

Na Slovenskem podeželju so se že v obdobju pred prvo svetovno vojno 
pričeli pojavljati posamezni kandidati, večinoma kmečki veljaki, ki niso 

 8 Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 114; Grdina, Preroki, doktrinarji, epi-
goni, str. 67. 

 9 Vasilij Melik: Kmečko vprašanje v evropskem in panonskem prostoru v času 1919–1929. 
Mednarodni kulturno-zgodovinski simpozij Modinci 1981. 13 zvezek. Maribor 1981, str. 
80 (dalje: Melik, Kmečko vprašanje 1919–1929).

 10 Prav tam. 
 11 Janko Prunk: Racionalistična civilizacija 1776–2000. Ljubljana 2008, str. 360 (dalje: 

Prunk, Racionalistična civilizacija). – Več o ideologiji agrarizma glej Melik, Kmečko 
vprašanje 1919–1929, str. 90–97; Grdina: Preroki, doktrinarji, epigoni. str. 67–68. 

 12 Melik, Kmečko vprašanje 1919–1929, str. 80–81. 
 13 Prunk, Racionalistična civilizacija, str. 361–362. 
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hoteli veljati za (že takrat) kompromitirane liberalce, ampak (samo) za 
zastopnike kmečkih interesov. Zaradi tega so nastopali kot »samostojni 
kmečki kandidati« in so (večinoma) propagirali geslo »kmet za kmeta«.14 
Pri kasnejšem nastanku SKS pa je bila »liberalna naveza« (kot že omenje-
no) opazna v tem, da so demokrati (JDS) v začetku SKS nudili izdatno 
finančno, logistično (in tudi moralno) podporo.15

Druga (nova) predstavnica, ki je po vojni nastala na liberalnem polu 
slovenske politike, NSS, ni imela tako širokega idejnega zaledja; slovenski 
narodni socializem se je v glavnem zgledoval po češkem; tam so narodni 
socialisti obsojali napačna stališča (tamkajšnje) socialne demokracije do 
narodnega vprašanja oziroma t. i. internacionalizem.16 Takšno stališče je 
tudi na Slovenskem NSS ločevalo od socialdemokracije; v bistvenem so za-
govarjali desni evolutivno-reformni socializem oziroma nazore meščanske 
liberalne levice. To pa je bilo v glavnem tudi vse, kar bi lahko zapisali o 
njihovih programskih stališčih oziroma odstopanjih. S tem je bila stran-
ka (bolj) zanimiva zaradi svojega idejnega profila; organizacijsko namreč 
ni imela (večjega) pomena ali vpliva.17 Uspešneje je bilo razvito oziroma 
organizirano njeno strokovno-sindikalno gibanje; pod njen vpliv je sodila 
leta 1907 ustanovljena Narodna delavska organizacija (NDO), iz katere je 
leta 1909 izšla samostojna strokovna organizacija železniških delavcev in 
uradnikov Zveza jugoslovanskih železničarjev (ZJŽ). Ta je imela že pred 
prvo svetovno vojno organizacije po vsem slovenskem ozemlju in Istri.18

Diferenciacija slovenskega liberalnega tabora je bila opazna tudi pri 
nastanku krajevnih organizacij, regionalnih podružnic, ki so jih takrat 
(dokaj zavzeto) ustanavljale (oziroma so to vsaj poskušale) vse vodilne po-
litične stranke, če so želele pridobiti volivce v kar največ volilnih okrajih 
na Slovenskem. Takrat so namreč odločilno in edino sredstvo (samo)pro-
mocije predstavljali (zgolj) časniki in delo na terenu. Na vseslovenski profil 
pa sta računali tudi obe liberalni »odpadnici«.

V glasilu SKS, Kmetijskem listu, so že konec julija leta 1919, v drugi šte-
vilki, poročali o ustanovitvi Izvršnega odbora SKS za Štajersko. V izvršnem 
odboru SKS za Štajersko so bili zastopani (bolj ali manj) neprofilirani, ne-
znani posamezniki iz raznih krajev (Slovenskih Goric, Žalca, Marenberga 
(Radelj), Brežic, Jurkloštra), medtem ko sta bila dva vidna predstavnika s 
Štajerske (Ivan Urek in Josip Drofenik) v (slovenskem) načelstvu stranke. 

 14 Melik, Kmečko vprašanje 1919–1929, str. 80, 85. 
 15 Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 114; Grdina, Preroki, doktrinarji, epi-

goni, str. 67. 
 16 Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 117. 
 17 Momčilo Zečević: Na zgodovinski prelomnici. Slovenci v politiki jugoslovanske države 

1918–1929. Maribor 1986, str. 108 (dalje: Zečević, Na zgodovinski prelomnici). 
 18 Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 117.
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Iz raznih dopisov je bilo moč razbrati, da je imela stranka v načrtu shode 
po Štajerskem, na katerih bi ustanavljali njene krajevne odbore. Na ne-
katerih shodih naj bi bile že tudi (soglasno) sprejete resolucije o agrarni 
reformi, o ureditvi rednega prometa in podobne.19 V osrednjem stranki-
nem glasilu so kmalu poročali še o sestanku zaupnikov SKS za brežiški 
okraj,20 o ustanovitvi lokalnega odbora v Rogatcu21 in o shodu stranke pri 
Sv. Jakobu v Slovenskih goricah. Tam je bil eden izmed govornikov Ivan 
Mermolja, shoda pa naj bi se udeležili povečini (bivši) pristaši SLS, so za-
trjevali v poročilu. Piscu se je zdelo vredno izpostaviti, da so na shodu po-
grešali pristaše demokratov oziroma liberalce. »No, zdi se jim bolj častno 
biti pristaš mestne doktorske stranke, kakor pa nas, preprostih kmetov,« je 
tozadevno zaključil.22 S tem je lepo nakazal tako bistvo strankine doktrine 
kot tudi način s, katerim se ji je uspelo ideološko distancirati od (osovraže-
nih) demokratov. Če k tej politični retoriki dodamo še videz nove, neoma-
deževane stranke, se je zdelo, da uspeh ne bi smel izostati. Nekaj kasneje, 
novembra leta 1919, je SKS pripravila shod v Cvenu pri Ljutomeru. Na njem 
so sprejeli resolucijo, v kateri so izrazili pretežno gospodarske zahteve: 
odprava izvozne carine, protest proti draginji, odprava zvišanih izvoznih 
cen, zahteva po nadomestilu odpadlih dohodkov, zahteva po pravično 
razdeljenem dohodninskem davku, ustanovitev kmetske zbornice; izmed 
političnih zahtev pa je bila izpostavljena (le) zahteva po čim prejšnjem raz-
pisu občinskih in skupščinskih (državnozborskih) volitev, češ da bi z njimi 
oblast končno prešla v roke zakonito izvoljenih zastopnikov, ki da pred-
stavljajo večino prebivalstva.23 Takšna, dokaj samozavestna zahteva je bila 
(verjetno) posledica dejstva, da je ustanavljanje krajevnih organizacij SKS 
na Štajerskem dokaj hitro napredovalo24 in da je zaradi tega (že) 29. janu-
arja leta 1920 pričelo poslovati tajništvo SKS v Celju, katerega delokrog je 
(oziroma naj bi) obsegal »bivšo Štajersko«. Člane stranke in somišljenike so 
pozvali, naj se odtlej glede vseh organizacijskih vprašanj, prošenj, pritožb 
ipd. obračajo na to novoustanovljeno tajništvo, ki bo delovalo v tesni zvezi 
s tistim (centralnim) v Ljubljani.25 Poleg tajništva v Celju pa je delovalo še 
»Mariborsko tajništvo SKS«, ki je imelo sedež v Krčevini pri Mariboru. 
Pod delokrog tega tajništva so spadali sodni okraji Maribor, Slovenska Bi-
strica, Sv. Lenart, Ljutomer, Radgona, Ptuj, Ormož, Rogatec, Marenberg 

 19 Načelstvo SKS; Dopisi, Kmetijski list (KL), 24. 7. 1919, str. 3. 
 20 Dopisi, KL, 31. 7. 1919, str. 3. 
 21 Dopisi, KL, 7. 8. 1919, str. 3. 
 22 Dopisi, KL, 21. 8. 1919, str. 3. 
 23 Zahteve slovenskih kmetov na Štajerskem, KL, 18. 12. 1919, str. 4. 
 24 Novi krajevni odbori SKS, KL, 29. 1. 1920, str. 2. – Krajevne organizacije naj bi tako na-

stale v Jurkloštru, Sevnici, Sv. Marjeti na Dravskem polju, Frankolovem in Sv. Juriju ob 
Ščavnici. (Prav tam.) 

 25 Strankine vesti. Tajništvo SKS v Celju, KL, 29. 1. 1920, str. 2. 
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(Radlje) in Prekmurje.26 SKS pa ni povzročil le razkola v liberalnem taboru, 
ampak je postajala tudi vse pogostejša tarča obtožb najmočnejše politične 
stranke, SLS. Tudi ta je SKS (kakor že JDS) na Štajerskem očitala izredno 
»ohlapne kriterije« pri sprejemanju novega članstva. SKS naj bi sprejemala 
v svoje vrste vsakogar, precej naj bi bilo zlasti (bivših) štajercijancev. V SKS 
pa so na te očitke odgovarjali, da je do vstopa v njihovo stranko upravičen 
vsakdo, tudi (bivši) pripadniki katere koli politične stranke, torej tudi šta-
jercijanske, čeprav so hkrati zatrjevali, da so v prvi vrsti stranka, ki zdru-
žuje kmete oziroma predvsem tiste kmete, ki se zavedajo svoje stanovske 
pripadnosti.27 Vidimo, da do (marksistične) teze o delavskem razredu, ki se 
zaveda svojega poslanstva (t. i. razred za sebe) ni prav daleč. Glede nacio-
nalne problematike, takrat prvovrstne politične teme, to je na Štajerskem 
pomenilo predvsem odnos do nemške manjšine, ki je bila še vedno vplivna 
v gospodarstvu oziroma kar v vseh družbenih sferah, so v (sicer takrat ob-
če priljubljenem) populističnem stilu zapisali: »Nočemo se prepirati med 
seboj za gosposke meščanske stranke. Kakor prejšnji pristaši klerikalne ali 
liberalne stranke spadajo tudi štajercijanci v našo SKS. Nemškutarjenje je 
danes brezpredmetno. Gotovo je, da bodo s časom to opustili vsi tisti, ki 
so bili temu privajeni in so si šteli v čast, če so znali nemško. To je vleklo 
zlasti vsled tega, ker so bila oblastva le nemška in ker je imel pri njih veljavo 
in boljšo postrežbo v prvi vrsti le tisti, ki je nemškutaril. V Jugoslaviji pa 
je danes ravno nasprotno. Jugoslavija namreč ni država narodov, marveč 
narodna država, v kateri se uraduje samo jugoslovansko. To vedo ne samo 
nemškutarji, ampak tudi Nemci. Vedo, da bo imel veljavo le tisti, ki govori, 
kakor uraduje. […] Z razmerami se spreminjajo tudi nazori. Mi dobro ve-
mo, da bi tudi klerikalna stranka ne odklanjala nobenega štajercijanca če 
bi pristopil k nji. […] Posebno za kmeta in posestnika je važno, da se čim 
preje napravi red v naši državi in vzpostavi pravo gospodarstvo. In to hoče 
naša stranka. Hoče in mora biti državotvorna, gospodarska stranka reda. 
Zatorej se kot takšni ne bomo prav nič ozirali pri sprejemu v stranko na to, 
kaj je preje kdo bil, ampak kaj hoče od sedaj naprej biti.«28 Po ovinku so v 
zapisu (posredno) tudi priznali, da sprejemajo oziroma priznavajo tedanji, 
precej nepriljubljen centralistični državnopravni sistem.

Pri nastanku druge stranke, ki je razcepila liberalni tabor, NSS, članstvo 
JDS ni sodelovalo in nanjo tudi ni imelo nobenega vpliva. Prav tako je NSS 
svoje krajevne organizacije na Štajerskem zaradi svojega socialističnega 
programa širila predvsem po mestih (in ne po podeželju kot SKS). Že de-
cembra leta 1919 je nastala krajevna organizacija NSS v Mariboru, 1. febru-

 26 Delokrog naših tajništev, KL, 14. 8. 1920, str. 2. 
 27 Vsem kmetom, KL, 14. 8. 1919, str. 2. 
 28 V pojasnilo in zagovor. (O štajercijancih in drugo), KL, 5. 2. 1920, str. 1. 
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arja leta 1920 pa je bil na Ptuju ustanovni sestanek somišljenikov NSS, na 
katerem so po poročanju izvolili pripravljalni odbor, ki ga je sestavljalo 20 
članov.29 Osrednje tajništvo v Ljubljani pa je 1. marca leta 1920 sklenilo, da 
bodo poleg tajništva v Mariboru ustanovili še drugo tajništvo za Štajersko, 
in sicer v Celju.30 Na občnem zboru krajevne organizacije NSS, ki je bil 28. 
marca leta 1920 v Mariboru, je njen predsednik Franc Jarh zbranim opisal 
dotedanji organizacijski razvoj, glede prihodnjih načrtov pa je poudaril, 
da bodo posebno pozornost posvetili prav reorganizaciji NSS na Štajer-
skem, pri čemer jim bo v pomoč predvsem novo (strankarsko) glasilo Nova 
pravda.31 Na omenjenem občnem zboru so sprejeli tudi osnutek razdelitve 
krajevnih organizacij na Štajerskem v Dravsko in Savsko okrožje. Dravsko 
okrožje bi obsegalo Podravje, Prekmurje, Medjimurje in del Koroške, ki bi 
ga (kasneje) določila centrala. Zlasti tu naj bi članstvo v polni meri izva-
jalo narodnostni program stranke in s tem prevzelo nase najtežjo nalogo, 
namreč vlogo »obmejne narodnostne straže napram dvema narodnima 
sovražnikoma: Nemcem (ob štajersko-koroški meji)« in proti »Ogrom (ob 
meji Prekmurja in Medjimurja)«. Sedež Savskega okrožja bi bil v Celju, 
mejo pa da bodo določili kasneje, so še tozadevno sklenili. Sočasno z usta-
navljanjem okrožij naj bi izvedli tudi notranjo reorganizacijo stranke ozi-
roma spremenili nekatere organizacijske pristojnosti in pravice krajevnih 
organizacij, zlasti tiste, ki so se nanašale na sklicevanje občnih zborov in 
konferenc.32

S takšnim političnim profilom je bila NSS na Štajerskem (deklarirana 
narodnostna orientacija in socialistični gospodarski program) usmerjena 
predvsem proti nemški manjšini in socialdemokratskemu gibanju, ki je 
bilo prav tako pod močnim nemškim vplivom. Dejansko pa je (še) diferen-
cirala liberalni tabor oziroma kar celoten politični prostor; k obstoječim 
političnim programom pa ni doprinesla ničesar novega oziroma takega, za 
kar se ne bi (na Štajerskem) deklarativno zavzemali že pri JDS ali tudi (vsaj 
delno) pri SLS. A pri NSS so se trudili prikazovati ravno nasprotno. Tako 
so nejevoljno zatrjevali, da imajo npr. Nemci na Štajerskem za vprašanja 
občinske samouprave več smisla kot Slovenci (oziroma njihovi politiki), 
ki so po nepotrebnem sprti (med seboj). Prav tako so Nemci po njihovem 
mnenju zgledno organizirali tudi (svoje) delavstvo, zlasti železničarje, ki 
pa so bili večinoma ponemčeni, tj. da niso znali niti (pravilno) nemško, 
ampak so bili (le) vzgojeni v nemškem duhu; ti železničarji so bili deloma 
organizirani tudi v Jugoslovanski socialnodemokratski stranki (JSDS), so 

 29 NSS, Krajevna organizacija na Ptuju, Jugoslavija, 5. 2. 1920, str. 3. 
 30 Tajništva NSS na Štajerskem, Jugoslavija, 27. 2. 1920, str. 3. 
 31 Iz naših organizacij. Maribor, Nova pravda (NP), 3. 4. 1920, str. 4. – Ta je nato (res) začela 

izhajati aprila, vendar se je uredništvo že po nekaj številkah preselilo v Ljubljano. 
 32 Iz naših organizacij. Dravsko in Savsko okrožje NSS, NP, 5. 5. 1920, str. 4. 
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zatrjevali. Tako naj bi se zaradi slovenske kratkovidnosti in medsebojne 
sprtosti združevali pod vodstvom iz Gradca proti slovenskim interesom 
tako nemški kapitalisti, obrtniki in tudi delavci, ki so uživali še dodatno 
podporo socialdemokratov s Koroške, iz Celja, zlasti pa tistih iz Maribora, 
ki naj bi hoteli povečati svojo moč skupaj z Nemci. Nemci naj bi namreč 
po začetni zadržanosti začeli kar uradno vstopati v JSDS, da bi lahko v 
imenu stranke nemoteno hujskali dalje. Tako naj bi bili Nemci tisti, ki 
so dejansko vodili socialistično politiko v Mariboru, centrala v Ljubljani 
pa naj bi bila tozadevno brez vpliva oziroma moči.33 Zaradi številčnosti 
delavstva v Mariboru so si pri NSS posebej prizadevali, da bi ga pridobili 
v svoje vrste, kar je bilo razvidno na njihovih shodih, predvsem v raznih 
udarnih (levičarskih) parolah.34

Tako je SKS demokratski stranki prevzemala potencialno agrarno vo-
lilno bazo na podeželju, kjer se je (izredno) hitro širila, medtem ko je NSS 
gravitirala k (narodno osveščenemu) delavstvu in primorskim beguncem, 
ki jih je bilo na Štajerskem kar precej. Do SKS je JDS sčasoma vzpostavila 
odkrito sovražen odnos, medtem ko se je do NSS (vsaj javno) vedla indi-
ferentno, oziroma kar omalovaževalno. Takšna drža se je po volitvah v 
skupščino 28. novembra leta 1920 (morda) pokazala kot opravičljiva, saj 
je NSS dobila le dva poslanska mandata (enega na Štajerskem oziroma v 
mariborskem volilnem okrožju), medtem ko je bil poveden in presenetljiv 
uspeh SKS, ki je na Štajerskem dobila štiri mandate (v celotni Sloveniji pa 
kar osem). Tako je postala najmočnejša predstavnica na liberalnem polu 
slovenske politike in kmalu tudi vladna stranka. JDS je, kljub velikim pri-
čakovanjem, dobila le tri mandate, od tega le enega na Štajerskem, kjer je 
bil izvoljen Vekoslav Kukovec.35

Naslednja (volilna) preizkušnja je sledila kmalu; za 26. april leta 1921 
so bile namreč za štajerske mestne občine, Maribor, Celje in Ptuj (prav 
tako pa še za mestni občini Ljubljano in Kočevje) razpisane občinske volit-
ve.36 Kljub temu da je večino občin pestila predvsem ena sama (temeljna) 
problematika, namreč finančna, so zaradi zaostrenih političnih razmer 

 33 Pokrajinske vesti. Mariborski nemškutarji, Jugoslavija, 5. 4. 1919, str. 3. 
 34 Npr. NSS. Narodno socialističen shod v Mariboru, Jugoslavija, 9. 3. 1920, str. 2. 
 35 Marko Žuraj: Ustanovitev in delovanje Jugoslovanske demokratske stranke na Štajer-

skem v letih 1918–1920. Časopis za zgodovino in narodopisje (ČZN) 78=43, 2007, 2–3, str. 
151. – Več o odnosu JDS do SKS in NSS in medsebojnem volilnem boju za skupščinske 
volitve leta 1920 glej prav tam, str. 138–139, 141–143, 149–151. – Največ glasov na Šta-
jerskem je sicer dobila socialnodemokratska stranka (JSDS), ki je dobila največ glasov v 
Mariboru in v Celju, na Ptuju pa je bila druga. (Izidi volitev v štajersko-prekmurskem 
okrožju, SN, 30. 11. 1920, str. 1.)

 36 Razno. Občinske volitve, Domovina, 25. 3. 1921, str. 4. – Za vse druge kraje oziroma 
občine so bile volitve razpisane za začetek maja, izvedene pa so morale biti najkasneje do 
20. maja leta 1921. (Prav tam.) 
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ob pričakovanju sprejetja ustave tudi občinske volitve postale prvovrsten 
politični dogodek.

Kljub temu da so se tega zavedali vsi (ključni) akterji, je bil uvoden, 
programski nastop demokratov (JDS) še vedno spravljiv; njihov program 
je v glavnem temeljil na ideji državotvorne, »vsestransko kompetentne« 
stranke. Temeljne poudarke, programske smernice za občinske volitve, je 
preko njihovega glasila Jutra podal kar njihov vodja Gregor Žerjav. Že na 
začetku je poudaril, da so glavni nasprotniki JDS komunisti in socialisti, s 
čimer je že nakazal možnost, da je JDS pripravljena sodelovati praktično s 
komer koli razen z omenjenimi. To pa je bilo tudi vse, kar je (navidezno) v 
njegovem zapisu dajalo videz »političnega«.37 Glede slovenskih mest je ugo-
tavljal, da potrebujejo predvsem nov dohodek od obrti in trgovine oziroma 
tovaren in delavnic. To je poimenoval kot njihovo »zlato podlago«; mesta 
bi morala postati predvsem pomembni gospodarski in obrtni centri, kar 
pa naj bi preprečevali edino socialdemokrati in komunisti. Sicer je Žerjav 
zatrjeval, da morajo vsa mesta delavstvu nuditi ustrezne življenjske pogo-
je, te pa lahko zagotovijo le ob prosperirajoči trgovini, obrti in industriji. 
Tega pa ne bo ustvarjal le socializem. V skladu s centralistično državno-
upravno politiko, ki jo je zagovarjala stranka (zlasti v luči sprejetja ustave), 
je Žerjav zapisal, da Ljubljana in Maribor ne moreta biti glavni mesti (v 
smislu npr. pokrajine, tj. Slovenije) in da bodo temeljne državne odločitve 
(npr. finančne, glede davkov ali carin) sprejemali drugje, ne pa v Sloveniji. 
»Mi rabimo le možnost, da sami po svoji glavi pospešujemo pridobitvene 
pogoje produktivnih slojev, tj. poljedelstva, obrtništva, trgovine in indu-
strije. Tu naj država in samouprava tekmujeta. Kar država ne zmore, naj 
doseže samopomoč. V tem okviru je v novi ustavi za vselej zagotovljena 
zadostna moč občin in oblasti.«38 Glede mestnih občin je še dodal, da bodo 
tem zagotovljene posebne avtonomne pravice, ki bodo njihovim (izvolje-
nim) občinskim svetom dale moč, primerljivo s tisto, ki je nekoč obstajala 
na ravni med deželnimi zbori in okrajnimi zastopi. S tem naj bi se tudi 
končale žalostne borbe med mesti in deželo; dobili bi svobodna mesta, npr. 
veliko Ljubljano, veliki Maribor pa tudi Celje in Ptuj naj bi imela glede tega 
možnosti za razvoj avtonomije na temelju ustave, je tozadevno zaključil 
Žerjav. Na koncu je še zapisal, da bi morali vsi dobro misleči posamezniki 
delovati proti (raz)cepljenju strank (v manjše stranke), ki se v medsebojnih 
političnih bojih (le) izčrpavajo in ovirajo druge (večje) stranke.39 S tem je 
previdno nakazal pripravljenost kompromisa s SKS in NSS oziroma mož-
nost sodelovanja z njima. V gospodarskem delu programa bi z njegovimi 

 37 Dr. Gregor Žerjav, uvodnik z dne 24. 4. 1921, Jutro, 25. 4. 1921, str. 1. 
 38 Prav tam. 
 39 Dr. Gregor Žerjav, uvodnik z dne 24. 4. 1921, Jutro, 25. 4. 1921, str. 1. 
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ugotovitvami najverjetneje soglašali tudi pripadniki drugih strank (ne le 
tistih iz liberalnega pola); obljube glede t. i. mestne avtonomije pa so pač 
sodile v (tipično) predvolilno retoriko in so skušale omiliti oziroma po-
pularizirati centralistično politiko, ki jo je poosebljala stranka. Podobno 
kot Žerjav so nato (bolj ali manj) zatrjevale tudi druge stranke, namreč; s 
kom bi hotele (oziroma s kom ne) sodelovati, kakšen naj bi bil prihodnji 
razvoj mestnih občin in vprašanja njihovega političnega oziroma ustavno-
pravno določenega statusa. Razlika je bila le glede konkretnih problemov 
v posameznih (mestnih) občinah, ki pa so vsi, kot že rečeno, imeli skupni 
imenovalec, namreč finance.

Tako so npr. v celjski Novi dobi ob pričakovanih občinskih volitvah 
(ponovno) opozorili na nevarnost socialdemokracije; podobni (komuni-
stični) poizkusi naj bi namreč propadli že v Rusiji. »Zato ne more dopustiti 
(JDS, op. p), da pride celjska mestna občina v roke soc. demokracije, ki 
bi na račun in stroške meščanskih krogov skušala uveljaviti Marxove in 
Ljeninove nauke.«40 Odločno so poudarili, da celjsko meščanstvo ne sme 
dopustiti, da bi se v mestu oziroma v občinskem gospodarstvu uveljavila 
diktatura proletariata na škodo vseh drugih gospodarskih krogov. Nadalje 
so ugotavljali, podobno kot Žerjav, da namreč razvoja mest ni brez trgo-
vine, obrti in industrije, to pa da je tudi predpogoj oziroma garancija za 
dober položaj delavstva. Članstvo oziroma simpatizerje so ob koncu še 
pozvali, da naj povsod, kjer obstaja možnost, da stranka pride v občinske 
zastope, postavijo samostojne kandidatne liste. Kjer pa to res ne bi bilo mo-
goče, zlasti v t. i. kmečkih občinah, pa naj se priključijo »sorodni napredni 
stranki«, SKS, in skušajo preko njene liste priti v občinske odbore.41

Nekoliko bolj konkretni oziroma informativni so bili glede nadaljnjega 
političnega, gospodarskega in družbenega razvoja člani JDS na Ptuju. Svoj 
program za občinske volitve so predstavili v lokalnem (liberalnem) glasilu 
Ptujski list; ker je bila ptujska občina od prevrata naprej ves čas pod obla-
stjo JDS (kot vladni komisar je bil najprej imenovan Fran Jurtela, nato pa 
dr. Matej Senčar, ki je bil tudi nosilec liste za občinske volitve), so bili pri 
JDS na Ptuju mnenja, da so pravzaprav veliko naredili, a bi lahko ob boljših 
(finančnih) razmerah še več; pretirano kritični do lastnega dela (seveda) 
niso bili. Na prihodnji razvoj so zato gledali z optimizmom.

Občinske volitve naj bi pomenile nov začetek političnega in gospodar-
skega življenja, kakor tudi (po)vrnitev občinskih pravic. Zadnje občinske 
volitve so bile namreč na Ptuju še v Avstriji, 1911. leta, vmes pa je bilo 
obdobje medvladja, brez izvoljenih občinskih odbornikov; dodatno so se 
pravice občinskih zastopov skrčile še med vojno. Po prevratu, leta 1918, ko 

 40 Strnimo narodne meščanske vrste, Nova doba (ND), 16. 4. 1921, str. 1. 
 41 Prav tam. 
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je nekdanji osovraženi župan Ornig pobegnil v Avstrijo, je Narodna vlada 
razpustila občinski svet in imenovala vladnega komisarja. »Ostali pa so še 
stari mestni uslužbenci, ki so slutili, da tudi njim ne bo dolgo obstoja v me-
stni službi. Temu primerno so opravljali svoje delo,« so opravičevali (svojo) 
neučinkovitost vladanja po prevratu demokrati iz Ptuja.42 Posledično so 
imela vsa ptujska mestna podjetja v obdobju 1918–1919 velik primanjkljaj, 
medtem ko so življenjski stroški naraščali; mestna uprava pa ni poskrbela 
(ali ni znala poskrbeti) za sorazmerno povišanje dohodkov. Avgusta leta 
1919 so (le) odpustili vse nemške uslužbence, ki so jih nadomestili sloven-
ski. Ti pa naj bi na občini nasledili izredno neurejeno stanje (manjkali so 
razni akti, zapiski itd.); kar naj bi bilo povzročeno nalašč po nalogu bivše-
ga župana Orniga, so zatrjevali. Prav tako naj bi tudi imenovani vladni 
komisar skupaj z mestnim (oziroma vladnim) sosvetom, ki se je pogosto 
menjaval, naletel na nerazumevanje oziroma celo na sovražno razpolože-
nje (ptujskih) meščanov, ki da niso pravilno dojeli pomena takega (občin-
skega) sveta. Zaradi takšnega stanja naj bi bilo pri bodočem delu ključno 
ravno gospodarsko in politično delo. A odločilno je bilo (očitno) slednje, 
saj so volivce opozorili, da na čelu občine ne bodo trpeli »mednarodnih 
strank« oziroma (nobenih) nemških »četudi pod krinko internacijonal-
nosti«, saj bi s tem volivci tvegali nevarnost, da bi bil ponovno imenovan 
vladni komisar oziroma sosvet.43 Glede gospodarske politike so zapisali, 
da naj bi bili na tem področju odvisni predvsem od vlade, zlasti zaradi 
večmilijonskega posojila, ki ga je dobila mestna hranilnica in za katerega je 
jamčila mestna občina s svojim premoženjem. »Pričakovati smemo, da bo 
vlada podpirala gospodarske želje odločno narodnega in državi zvestega 
zastopa, nemškutarskemu internacionalizmu pa bo odrekla svojo pomoč,« 
so (le) še zaključili.44 Na področju gospodarske politike so se (ponovno) 
zavzeli za varovanje zasebne lastnine, saj naj bi se posamezniki za njeno 
pomnožitev bolj potrudili, kakor pa če gre za skupno, družbeno lastnino. 
Oba, tako narodni, kakor tudi mednarodni socializem pa naj bi odklanjala 
zasebno lastnino; zato so zapisali, da je »blazno«, če se obrtniki in trgovci 
gredo socialiste.45

Glede programskih skladnost med strankami na liberalnemu polu (to 
pa je glede na razpisane občinske volitve pomenilo možnost morebitnih 
pred- in povolilnih koalicij), je razmišljal tudi predsednik ptujske krajev-
ne organizacije dr. Tone Gosak.46 Sodil je, da je zaradi neurejenih vojnih 
in povojnih razmer v splošnem oziroma zaradi neurejenega upravnega 

 42 Pomen občinskih volitev, Ptujski list (PL), 17. 4. 1921, str. 1. 
 43 Prav tam. 
 44 Prav tam. 
 45 Pomen občinskih volitev, PL, 17. 4. 1921, str. 1. 
 46 Dr. T. G. (dr. Tone Gosak): Pogled na občinske volitve v Ptuju, PL, 24. 4. 1921, str. 1. 
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aparata in delovanja vlade posebej (in ker je tudi JDS premalo storila za 
uradništvo) nastala struja, kakor je zapisal, NSS. Vendar naj bi ta stranka 
svoj zenit dosegla že pred volitvami v skupščino, zato je Gosak sodil, da 
je bilo njeno kasnejše delovanje nepotrebno, češ da NSS ne more biti »bolj 
narodna« kot JDS, ki naj bi edina izvajala narodni program tako v teoriji 
kot v praksi. Prav tako je Gosak sodil, da je socialni program, ki ga je za-
govarjala NSS lahko le utopičen (kakor pri socialistih); realno izvedljiv mo-
deren socialni program naj bi namreč (že) imela (le) JDS. V obeh primerih 
(z vidika narodnostnega in gospodarskega oziroma socialnega) programa 
je Gosak sodil, da je NSS nepotrebna. Ostro je zavrnil tudi komunistični 
oziroma socialistični sistem, ki sta se mu oba zdela (prav tako) preživela, 
zopet z vidika njunega gospodarskega programa, saj sta se v praksi z raz-
lastitvijo zasebne lastnine izkazala kot škodljiva tako za kakovost kot tudi 
za količino produkcije. »Proletariat se je izkazal nesposoben za diktaturo 
drugim stanovom. Oba sistema se vračata zgrevana iz prakse v teorijo, ker 
bosta pri svojih dogmah obljubljala teoretično nebesa na zemlji.«47 Posle-
dično je zato sodil, da so socialdemokrati za upravljanje občinskega go-
spodarstva škodljivi; prav tako pa naj bi tudi ti po skupščinskih volitvah 
že izgubili precej pristašev, ki so jih uspeli pridobiti predvsem z raznimi 
republikanskimi frazami. »Ta demagogija sedaj ne more priti v poštev, ker 
se v mestnem sosvetu mora znati varčno gospodariti, ne pa delati politike 
praznih pen. Trezno bi zaupali svoje imetje nam demokratom, ki hočemo 
čuvati zasebno lastnino, ne pa NSS in socijalcem, ki po svojem programu 
hočejo lastnike razlastiti,« je zaključil svoje (pred)volilno razglabljanje To-
ne Gosak.48

Največjo štajersko (mestno) občino, mariborsko, so pestile podobne 
težave kot ptujsko, torej dediščina vojnega posojila, neurejene mestne fi-
nance in velik finančni primanjkljaj. Razmere v mariborskem mestnem 
gospodarstvu naj bi bile tako obupne (kot so ugotavljali pri Taboru, glasilu 
demokratov), da za gospodarja ni bilo drugega izhoda kot »konkurz ali 
pa vrv«. Priznali pa so, da za takšno stanje niso bili krivi dotedanji vladni 
komisarji, ampak so ga ti že podedovali od (prejšnjih) nemških županov. 
»Če smo prav poučeni, so (nemški župani, op. p.) v svoji patriotični vroče-
krvnosti zmetali 13. mio. mestno-hranilničnega denarja na račun vojnega 
posojila.«49 Ena izmed prioritetnih nalog mestnih občin je bila tudi zahteva 

 47 Prav tam. 
 48 Dr. T. G. (dr. Tone Gosak): Pogled na občinske volitve v Ptuju, PL, 24. 4. 1921, str. 1. 
 49 Mariborsko mestno gospodarstvo, Tabor, 15. 1. 1921, str. 1. – Pri Straži so seveda zatr-

jevali, da so bili demokrati izključni krivci za slabo finančno stanje mariborske občine 
oziroma njenega gospodarstva. (Demokrati zapravili mariborski občini v enem letu 3 
miljone kron, Straža, 22. 4. 1921, str. 1.) 
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po vrnitvi občinske avtonomije,50 ki so jo v volilnem boju najbolj izpostav-
ljali prav demokrati v Mariboru. Dr. Vladimir Sernec, nosilec kandidat-
ne liste JDS, je tako poudaril, da je mariborska mestna občina z izgubo 
pristojnosti iz t. i. avtonomnega delokroga, ki so jih prenesli na okrajno 
glavarstvo, izgubila zelo pomembne pravice, ki so ji dajale tudi veliko po-
litično moč. S tem naj bi bila (zgolj) izenačena z navadno podeželsko vasjo 
v svoji okolici, kjer je bil glavni gospodar v vseh pomembnejših zadevah 
okrajni glavar. Sernec je zato sodil, da gotovo vsi Mariborčani stremijo 
za tem, da bi občina (ponovno) pridobila te pravice; Mariborčani naj bi 
se namreč čutili zapostavljene za Ljubljančani, kjer je te pravice obdržal 
mestni magistrat, ki je bil odgovoren izvoljenemu občinskemu odboru. Se-
veda Sernec ni pozabil poudariti, da bi bila vrnitev omenjenih avtonomnih 
občinskih pravic najboljše zagotovilo za »državno in narodno upravo«, kar 
pa bi lahko dosegla le JDS, ker je bila izmed vseh strank, ki so kandidirale 
na občinskih volitvah, edina zastopana tako v deželni kot tudi v državni 
vladi.51 Glede politične taktike so demokrati iz Maribora poudarjali, da so 
sicer z NSS za volitve v skupščino bili oster boj, saj je takrat šlo za glasove 
v velikem (mariborskem) volilnem okrožju, pri občinskih volitvah pa naj 
bi šlo (predvsem) za usodo naprednega in jugoslovanskega Maribora. Za-
to bi morali obe stranki stremeti k temu, da bi se ohranila kontinuiteta z 
državno upravo mesta oziroma bi morali preprečiti, da bi to prišlo »v črne 
oziroma rdeče roke«. Kot že večkrat so ponovno zagotovili, da odklanjajo 
medsebojni boj, čeprav je kazalo, da bo NSS v Mariboru nastopila samo-
stojno.52 Pri JDS so se glede na izide zadnjih skupščinskih volitev in glede 
na razpoloženje med bazo na terenu oklepali vsake možnosti sodelovanja, 
zlasti pri (vsaj do neke mere) programsko sorodnih strankah, ki so ga lah-
ko brez (prevelikih) težav opravičili.

Pri najmanjši (liberalni) stranki NSS pa so glede neuspeha na zadnjih 
skupščinskih volitvah ugotavljali, da so zanje med begunci (v nasprotju z 
večinskim prepričanjem) volili le prepričani socialisti, medtem ko jih je 
večina tako ali tako ostala doma ali pa je bila zavedena od demokratskih 
glasil. Podobno naj bi veljalo tudi za drugi del njihove (domnevne) volilne 

 50 Z demokratizacijo občinskega volilnega reda so bile v letih 1920–1921 z uredbami Dežel-
ne vlade nekdanjim avtonomnim mestnim občinam (Mariboru, Celju in Ptuju) odvzete 
pravice iz t. i. prenesenega delokroga (šolske in zdravstvene zadeve, povezane z državljan-
stvom in popisom prebivalstva, z volitvami v skupščino, z vojaško službo, s pristojnostmi 
na področju trgovine in obrti ter še nekatere). Te upravne posle so v skladu z mestnimi 
statuti do tedaj opravljale mestne občine, dokler jih niso z omenjenimi odloki prenesli na 
okrajna glavarstva. (Antoša Leskovec: Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941. Maribor 
skozi stoletja. Razprave I. Maribor 1991, str. 282.) 

 51 Dr. Vladimir Sernec: Ob volitvah v Mariboru, Tabor, 19. 4. 1921, str. 1. 
 52 Politične vesti. Proti narodno-socialističnemu demagoštvu, Slovenski narod (SN), 27. 4. 

1921, str. 1. 
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baze, uradništvo. To naj bi prav tako v večini volilo JDS, ker je nasedlo 
propagandi njihovih glasil, češ da NSS ne bo dobila nobenega mandata in 
da bodo vsi (njej) oddani glasovi šli v izgubo oziroma v prid klerikalcem. 
Zato naj bi jim manjkala vera v zmago, kakor so se izrazili.53

To so sklenili spremeniti na občinskih volitvah. Opozarjali so, da se 
bo na njih odločalo, kdo bo gospodaril v (slovenskih) mestih; do tedaj so 
namreč vladale le »buržujske stranke«; delavci, torej tisti, ki so živeli od 
ročnega dela pa so bili od vladanja izključeni oziroma so imeli le dolžno-
sti, ne pa pravic. Volilni red je bil po njihovem mnenju namreč takšen, da 
»delovno ljudstvo ni prišlo do besede«.54 Nadaljevali so v stilu svoje prole-
tarske retorike; buržujske stranke so povsod po mestih gospodarile slabo, 
kar naj bi dokazovale zanemarjene mestne ulice in rastoča draginja, najbolj 
pa stanovanjska beda. Opozarjali so, da naj (zato) volivci ne nasedajo bur-
žoaznim strankam, ki se na ljudstvo obračajo le v času volitev. »To je dokaz, 
da buržoaznih strank ni ničesar sram, ko bi imele te stranke količkaj po-
štenja v sebi bi se morale zariti globoko v zemljo in izginiti. Ko so bile na 
vladi niso napravile ničesar, pač pa so napravile vse, da so imeli bogatini 
vse pravice, delovno ljudstvo pa je moralo plačevati.«55 Spraševali so se 
tudi, kako je sploh mogoče, da zaradi takšnih razmer uradniki, obrtniki 
ali delavci sploh volijo JDS, ki temelji na doktrini starega liberalizma, ki 
pojmuje svobodo v smislu zatiranja močnejšega nad šibkejšim. Liberalizem 
naj bi prav tako zaničeval vsako moralo, državo pa naj bi liberalci razu-
meli (in izrabljali) zgolj kot policista, ki ima nalogo, da ščiti bogataše. »Ta 
nauk liberalizma je kriv, da je nastalo verižništvo in koristolovstvo, ki bode 
uničilo celokupen narod, ako pravočasno ne zatremo ves liberalizem.«56 
Ravno zaradi takšnih uničujočih posledic naj bi se liberalci preimenovali v 
demokrate, ker naj bi jih namreč bilo sram. Glede konkretnih programov 
so bili pri NSS manj zgovorni, zapisali so le, da hočejo »pošteno delati; 
stranka je namreč ves čas obstoja […] delala tiho in mirno za dobrobit 
slovenskega ljudstva«.57 Svoje somišljenike so opozorili, da nameravajo na 
občinskih volitvah v mestih nastopiti samostojno, zato naj se ti ne pustijo 
zbegati morebitnim vestem o raznih kompromisih, ki bi prihajale iz katere 
koli strani.58

Na dan občinskih volitev, dne 26. aprila leta 1921, je v treh štajerskih 
mestnih občinah (in Ljubljani) JDS od skupno 144 občinskih mandatov 

 53 Preteklost in bodočnost, NP, 4. 12. 1920, str. 2. 
 54 Občinske volitve, NP, 23. 4. 1921, str. 1. 
 55 Prav tam. 
 56 Prav tam. 
 57 Prav tam. 
 58 Narodno socialistična stranka, Jugoslavija, 6. 4. 1921, str. 3. 
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dobila 44 mandatov, JSDS 39, komunisti 10, SLS 21, NSS 23 in SKS enega.59 
Glede omenjenega rezultata so v demokratskem taboru ugotavljali, da je ta 
pokazal, da so »štiri največja slovenska mesta trdno zatočišče jugoslovan-
ske ideje. Res je, da ni dobila demokratska stranka absolutne večine, česar 
pa pri visoko razviti socialni diferenciaciji in pri splošni in enaki volilni 
pravici v mestih z visoko razvito industrijo nobena stranka ne bi mogla 
doseči«.60 Zadovoljstvo nad doseženimi volilnimi izidi na Štajerskem so 
izrazili tudi v Slovenskem narodu, so pa opozorili, da kandidatne liste niso 
bile povsod dobro izbrane in da bo morala stranka (JDS) v prihodnosti 
bolj upoštevati želje volivcev, če bo hotela konkurirati drugim (strankam). 
Opozorili so tudi, da zlasti ne bi (več) smeli omalovaževati narodno-soci-
alističnega gibanja, ki se je vedno bolj uveljavljalo v javnem življenju, kot 
so ugotavljali.61

Popoln neuspeh pa je na občinskih volitvah doživela (še vedno najmoč-
nejša) članica liberalnega pola slovenske politike (in vladna stranka) SKS. 
Izgovarjali so se, da niso razvili zadostne agitacije, ker so pač poslanci 
morali biti v Beogradu, strankini pristaši pa so na terenu razvijali agitacijo, 
kolikor se je komu izmed njih pač zdelo potrebno (zapisano je bilo očitno 
evfemizem za to, da agitacije sploh niso razvijali). Ivan Mermolja, poslanec 
SKS v Beogradu je to, strankino »nemarnost«, kakor jo je imenoval, skušal 
opravičevati z raznimi dejstvi; tako je zapisal, da so občinske uprave tako 
ali tako brez kakršnega koli političnega vpliva oziroma da gre v občinah 
le za odločanje o tem kdo, bo popravljal občinske poti, čistil jarke in za 
podobne posle, ki spadajo pod naloge občinske uprave. O vseh teh vpra-
šanjih pa je bilo po mnenju Mermolje možno doseči sporazum (občinskih 
odbornikov) ne glede na njihovo strankarsko pripadnost. Prav tako je opo-
zoril, da je v vseh krajih, kjer SKS ni razvila dovolj agitacije, SLS predlo-
žila vse kompromisne kandidatne liste kot svoje; največ občin. v katerih 
je svojo kandidatno listo predložila samo SLS. pa naj bi bilo ravno v tistih 
krajih, kjer SKS ni razvila nobene agitacije.62 Tehtnejše razloge oziroma 
odločilnejše vzroke za neuspeh SKS na občinskih volitvah pa so privo-
ščljivo navedli pri Straži, ko so zapisali: »Ko pa so gospodje samostojniki 
prišli v Beograd, so med potom popolnoma pozabili na svojo slovensko 
samostojnost ter vstopili v klub (politično skupino) srbskih poljedelcev, 
koder tvorijo veliko manjšino. Naša ljudska stranka ima v ustavotvorni 
skupščini lasten klub, slovenski samostojniki pa so vstopili v klub, ki je 
po veliki večini srbski. […] In kaj so pokazali? Da so obžalovanja vreden 

 59 Nekaj besed k občinskim volitvam Nova doba (ND), 28. 4. 1921, str. 1. 
 60 Prav tam. 
 61 Politične vesti. Izidi volitev v mariborskem sodnem okraju, Slovenski narod (SN), 11. 5. 

1921, str. 5. 
 62 Ivan Mermolja: Občinske volitve na Štajerskem, KL, 28. 4. 1921, str. 1. 
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privesek demokratov – siljen od svojih voditeljev, da glasuje tako, kakor 
demokratski kolovodje to zahtevajo. Težko je človeku, ki mora tako plesati, 
kakor drugi muzicirajo, zlasti, če se tisti človek imenuje samostojneža. Po-
kazali so, da niso v stanju izpolniti niti ene točke iz dolge vrste obljub, ki so 
jih dajali slovenskemu kmetskemu ljudstvu. Kaj znajo ti naši samostojniki 
v Beogradu in kaj hočejo doseči,« so se (retorično) spraševali. Zaključili 
so: »Slovenska samostojnost je torej po Savi priplavala do Beograda, tukaj 
pa se ni upala stopiti na suho in na trdna tla, marveč so jo valovi Donave 
odnesli naprej nekam proti Črnemu morju.«63

V Celju je postala v občinskem svetu, ki je štel 32 članov, najmočnejša 
stranka JDS. Dobila je 304 glasove in 12 občinskih mandatov, druga naj-
močnejša stranka je postala JSDS, ki je dobila 265 glasov in 10 mandatov, 
sledila je NSS, ki je dobila 136 glasov in 6 mandatov, zadnja pa je bila 
SLS s 108 glasovi in 4 zastopniki.64 Prvi slovenski župan je brez posebnih 
zapletov postal starosta celjskih liberalcev dr. Juro Hrašovec, ki je bil pri 
ožjih volitvah v tretjem krogu dne 14. maja leta 1921 izvoljen z glasovi JDS 
in NSS proti kandidatu JSDS; NSS je dobila podžupana. Pri NSS so sicer 
priznali, da so se najprej dogovorili z JSDS, da bi ta dobila župana, NSS pa 
podžupana, vendar naj bi socialdemokrati sklenili tajni pakt s SLS, da bi 
ta dobila podžupana; zato so sodili, da jih je SLS izigrala in da jim pač ni 
preostalo (nič) drugega, kot da iščejo druge povezave. Za Hrašovca so gla-
sovali, ker naj bi bil ta zaslužen narodnjak, ki ni bil nikdar izrazit liberalec, 
ampak slogaš. Končen povod za glasovanje pa naj bi jim dal prav Hrašovec 
sam, ko jim je zagotovil, da ne bo izvajal ekstremne demokratske politike, 
ampak si bo v občinskem svetu prizadeval za politiko sporazuma. Prav za-
radi tega med JDS in NSS ni bil sklenjen noben kompromis ali sporazum, 
ampak sta obe le izvolili »Slovenca-narodnjaka-slogaša«, so zatrjevali.65 V 
taboru demokratov so z zadovoljstvom ugotavljali, da so se pri NSS zavedli 
dejstva, da potrebuje Celje na čelu občine človeka, ki bo (za)gotovil njegov 
narodni značaj, zato so v zadnjem trenutku zapustili stališče, na katerega 
so se postavile vse stranke v mestnem svetu, da namreč demokrat ne bi 
smel biti župan. Glede JSDS so zapisali še, da proti njihovemu kandidatu za 
župana nimajo nič, saj ga spoštujejo kot poštenjaka, vendar vedo, da je pod 
vplivom raznih nemškutarjev, ki so se zatekli v JSDS zgolj zaradi sovraštva 
do vsega slovenskega. V stranki naj bi (po)kazali do teh ljudi preveliko ob-
zirnost in zato (morebitni) socialdemokratski župan v Celju »ne bi mogel 
zadostno zavarovati nacijonalnih intencij« celjskega prebivalstva.66

 63 Kaj delajo naši samostojneži? Straža, 21. 1. 1921, str. 1. 
 64 Nekaj besed k občinskim volitvam, ND, 28. 4. 1921, str. 1; Volitve v Celju, SN, 28. 4. 1921, 

str. 1. 
 65 Volitev župana v Celju, Jugoslavija, 20. 5. 1921, str. 1. 
 66 Beseda k županski volitvi v Celju, ND, 21. 5. 1921, str. 1. 
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V Mariboru je od 4183 vpisanih volivcev glasove oddalo 2939.67 V 
40-članskem občinskem svetu je najmočnejša stranka (kot že na skup-
ščinskih volitvah) postala JSDS, ki je dobila 940 glasov in 13 občinskih 
odbornikov, sledila je NSS s 679 glasovi in 9 odborniki, JDS je dobila 499 
glasov in 7 odbornikov, SLS 496 glasov in prav tako 7 odbornikov; ko-
munisti (oziroma Delavska skupina, kakor so se uradno imenovali) pa so 
dobili 325 glasov in 4 odbornike.68 Skladno z volilnim izidom so v Taboru, 
glasilu JDS hitro ugotovili, da je JSDS res najmočnejša stranka, vendar da 
je v manjšini proti meščanskim strankam. Presenetil pa jih je zelo dober 
volilni izid NSS, to pa so pripisovali dejstvu, da je ravno v Mariboru največ 
(primorskih) beguncev oziroma raznih nezadovoljnežev, ki da so politič-
no nestabilni. So pa izrazili zadovoljstvo, da je uspeh NSS hkrati pomenil 
manj glasov za komuniste in socialdemokrate, ki naj bi bili v Mariboru 
(skorajda) istovetni z Nemci oziroma drugimi protidržavnimi rovarji. Nad 
volilnim izidom so izrazili zmerno zadovoljstvo, zlasti glede na to, kakor so 
poudarjali, da so vse stranke nastopile družno proti demokratom.69

Omenjeni volilni izid je glede (bodoče) večine v občinskem svetu puščal 
odprte vse možnosti. Pri JDS, ki sicer na zaveznike pravzaprav (sploh) ni 
mogla računati, je prišla v ožji izbor le NSS, s katero so se sicer hoteli po-
vezati že pred volitvami. Takšna povezava bi bila tudi najlažje opravičljiva 
pred volilno bazo obeh strank. Vendar pa so delegati NSS s Štajerske (teh 
je bilo 34, iz Ljubljane so prišli štirje) na svojem zboru dne 29. aprila 1921 
sklenili, da bodo člani oziroma občinski svetniki NSS pri volitvah županov 
v Ljubljani, Mariboru, Celju in na Ptuju glasovali proti JDS in proti SLS 
in da bodo povsod postavili svoje kandidate za župane in podžupane. Kot 
razlog za takšno odločitev so štajerski zastopniki NSS navajali, da so dotlej 
člani JDS na Štajerskem delovali izrazito protislovensko, celo sovražno zo-
per (narodno zavedno) delavstvo in obrtnike. Tako naj bi razne koncesije 
in obrtne liste podeljevali le Nemcem in nemškutarjem, medtem ko jih 
slovenski obrtniki niso mogli dobiti; podobno naj bi bilo tudi na stano-
vanjskem področju. Prav tako so (že ničkolikokrat, kakor so zatrjevali) 
poudarili, da so bili njihovi sklepi o samostojnih kandidatih za župane 
objavljeni (povsod) pravočasno, a da JDS tega v svoji »jerobski domišliji ni 
hotela priznati«.70

Zaradi takšnih sklepov je JDS tudi uradno ostala brez zaveznikov oziro-
ma potencialnih koalicijskih partnerjev v mariborskem občinskem svetu. 
A ni odnehala; zoper potek občinskih volitev so vložili ugovor (šlo je za 
proceduralno napako glede razglasitve volilnih rezultatov, ki pa je bila s 

 67 Občinske volitve v slovenskih mestih, Jutro, 27. 4. 1921, str. 1. 
 68 Rezultati občinskih volitev, Tabor, 26. 4. 1921, str. 1. 
 69 Po občinskih volitvah, Tabor, 26. 4. 1921, str. 1. 
 70 Nečuven narodni škandal, Jugoslavija, 10. 5. 1921, str. 2. 
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strani okrajnega glavarstva kmalu popravljena), s čimer je hotela doseči 
razpis novih (občinskih) volitev, to pa da bi odgovarjalo večinskemu raz-
položenju vseh političnih strank v Mariboru.71 To je bila seveda le zadnja, 
rešilna bilka, da bi zavlekli izvolitev župana oziroma da bi na svojo stran 
poskušali pridobiti (katere koli) stranke oziroma njihove glasove v prid 
svojega županskega kandidata.72

Ugovor JDS je bil zavrnjen, zavezniki pa so izostali; volitve župana so 
bile dne 13. junija 1921; vse stranke v občinskem svetu so (glede na pred-
hodne dogovore) glasovale za svoje kandidate. Prvi in drugi krog nista pri-
nesla dokončne odločitve, v tretjem krogu pa je bil izvoljen kandidat JSDS 
Viktor Grčar. Odborniki JDS so svoje glasove v tretjem krogu oddali za 
kandidata NSS, medtem ko so odborniki SLS del glasovnic oddali praznih, 
del pa za Grčarja.73 Pri JDS so posledično rohneli, da je omenjeno glasova-
nje oziroma izvolitev socialističnega župana s pomočjo SLS jasno pokazala 
na »klerikalno socialstično zvezo« v mestu, da so stranke s tem zaigrale 
slovenski Maribor, da bo odslej v mestu vladala stranka, ki je dosledno 
ščitila nemškutarje, da SLS sodeluje z »brezversko« stranko in podobno. 
Užaljeno so tudi sklenili, da bodo bojkotirali delo v (trinajstih) občinskih 
odsekih, češ da je nova koalicija (JSDS in SLS) JDS popolnoma izključila 
iz občinskega sveta, čeprav je ta imela isto število odbornikov kot SLS.74

Pri NSS so post festum ugotavljali, da pravzaprav položaj nikjer ni bil 
bolj jasen kot ravno v Mariboru. Slovenske stranke so dobile večino, med-
tem ko naj bi socialdemokrati in komunisti, ki so združevali vse nemške, 
nemškutarske in protidržavne elemente, ostali v manjšini. Prav tako se 
jim je zdelo samoumevno, da bi kot najmočnejša »slovenska stranka« v 
Mariboru imeli svojega župana, kar pa se zaradi podpore SLS Grčarju ni 
uresničilo. Poudarili so, da sicer proti Grčarju osebno, kot bivšemu jugoslo-
vanskemu prostovoljcu, nimajo nič. »Toda žalibog on ni stranka in socijal-
na demokracija, ki je na njeni listi kandidiral, je v narodnem oziru vse prej 
kot zanesljiva in zaupanja vredna. In Maribor je mesto, ki bi ga radi videli 
v sigurnih rokah v tem oziru.«75 Na dan zaprisega novega župana, dne 26. 
julija leta 1921, je na občinski stavbi zaplapolala rdeča zastava, ki pa naj bi 

 71 Vprašanje mariborskega župana, SN, 4. 5. 1921, str. 2; V Mariboru je bil vložen rekurz, 
Jutro, 5. 5. 1921, str. 2; Ugovor proti občinskim volitvam v Mariboru, SN, 5. 5. 1921, str. 
2. 

 72 Naprednost, Jugoslavija, 5. 5. 1921, str. 2.
 73 Novi občinski svet, Tabor, 15. 6. 1921, str. 2. 
 74 Občinski svet mariborski, Tabor, 7. 8. 1921, str. 2; Iz seje občinskega sveta, Tabor 10. 8. 

1921, str. 2. 
 75 Slovesna zaprisega župana in podžupana v Mariboru. Maribor socijalističen, Jugoslavija, 

14. 6. 1921, str. 1. 
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jo na zahtevo nekaterih narodno zavednih Slovencev kmalu (sicer spora-
zumno z županom) nadomestili s slovensko oziroma državno zastavo.76

Na Ptuju je od 598 registriranih volivcev svoje glasove oddalo 455. Naj-
močnejša stranka je postala JSDS, ki je dobila 212 glasov in 11 odbornikov, 
druga je bila JDS, ki je dobila 123 glasov in 7 mandatov, NSS in SLS, ki 
sta vložili skupno kandidatno listo, pa sta dobili 120 glasov in 6 manda-
tov v 24-članskem občinskem svetu.77 Kmalu, dne 6. maja leta 1921, je bil 
za ptujskega župana izvoljen pek Tomaž Lozinšek, član JSDS. V skladu z 
uveljavljeno taktiko so vse stranke glasovale za svoje (županske) kandida-
te, pri zadnjem, tretjem glasovanju pa je NSS oddala prazne glasovnice, 
ker njen kandidat ni prišel v ožje volitve, in tako omogočila, da je ptujski 
župan postal socialdemokrat Lozinšek. V JDS so (tudi že videno) napo-
vedali pritožbo zoper volitve župana, vlado pa so hiteli opozarjati, da je 
Lozinšek neprimerna oseba za župansko funkcijo, ker da je bil že kazensko 
obsojen, da je večkrat zmerjal Slovence in da ima na vesti še precej drugih 
nečednosti, ki da bi sedaj (končno) morale priti v javnost. O Lozinšku so 
pisali kot o »novopečenem socialistu«, ki je bil pred kratkim obsojen, kot 
nemškutarju s sramotno preteklostjo, o tem, da je JSDS zlasti na Štajer-
skem demagoška stranko zato neresna, da se nenehno spogleduje z Nemci 
itd. O članstvu NSS na Ptuju so zapisali, da gre večinoma za begunce, ki 
jih je tja pripeljala država in ki sedaj za to izkazujejo svojo »hvaležnost«.78 
Sodili so tudi, da bi morale vse slovenske stranke delovati složno vsaj glede 
narodnih zadev, vodstvu JSDS v Ljubljani pa zagrozili, da so pripravljeni 
braniti slovenski Ptuj »pod nestrankarsko čisto narodno firmo. Vsekakor 
pa bo poskrbljeno za to, da ptujska nemškutarska drevesa ne bodo rastla 
do nebes, četudi jim ljubljanski ‘jugoslovanski’ socijalni demokrati še tako 
skrbno prilivajo.«79 Ponovno so predlagali, da bi bil potreben sporazum 
vseh (vsaj deklarativno) narodnih strank, ki bi sestavile eno samo kan-
didatno listo za (ponovne) občinske volitve. Ta ideja je bila živa že pred 
volitvami; v skladu s tem dogovorom naj bi JDS dobila župana, NSS pa 
podžupana, vendar naj bi NSS omenjen predlog zavrnila. Dodali so še: 
»Od 24 glasov so dobili NSS 6 glasov, javno pa so zahtevali po časopisih, 
da jim mora voliti socijaldemokratična stranka, ker je socijalistična, mi pa 
ker smo narodna stranka – kandidata za župana in podžupana! […] Šli so 
skupno proti nam a so podlegli.«80

Pri NSS so, nasprotno (kaj pa drugega), zatrjevali, da se je dvotretjinska 
večina na Ptuju izrekla za socialistično usmeritev v občinski politiki, torej 

 76 Slovesna zaprisega mariborskega župana, SN, 27. 7. 1921, str. 2. 
 77 Izid občinskih volitev v Ptuju, PL, 1. 5. 1921, str. 1; Volitve v Ptuju, SN, 28. 4. 1921, str. 1. 
 78 Volitev župana v Ptuju, Jutro, 7. 5. 1921, str. 1. 
 79 Nemškutarji v Ptuju omagujejo, PL, 15. 5. 1921, str. 1. 
 80 Volilcem v Ptuju, PL, 22. 5. 1921, str. 2. 
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proti politiki JDS, ki je hotela uveljaviti »kapitalistični liberalizem meščan-
ske buržoazije«.81 Tega pa da pri JDS niso hoteli uvideti in so brezpogojno 
vztrajali, da mora biti župan iz njihovih vrst, zato so se pri NSS odločili 
drugače, so zatrjevali. Nadaljevali so s kritiko JDS. Zapisali so, da so se v 
JDS vedno zavzemali za odpuščene nemške železničarje, ki so napadali 
slovenske delavce v delavnicah Južne železnice v Mariboru in da so svojimi 
intervencijami (vedno) dosegli, da so te (nemške) železničarje sprejemali 
nazaj v službo; da so celo slovenskim delavcem ukazovali, naj stopajo v 
JSDS, in ne v NSS (v času, ko so s socialisti sestavljali vladno koalicijo), in 
da so takrat popolnoma podpirali socialdemokrate. Konkretno pa so JDS 
očitali, da je imela od prevrata naprej ptujski magistrat v svojih rokah in 
da za Slovence ni storila nič; da so takrat, recimo, Nemci dobivali razne 
koncesije in trgovske lokale, ki jih Slovenci iz »višjih ozirov« niso mogli ipd. 
Kljub vsemu pa so bili prepričani, da si je JSDS napravila slabo uslugo, ko 
je za župana izvolila kandidata, ki je (bil) narodnostno oporečen. Izdali so 
še, da so imeli od JSDS ponujeno tudi župansko mesto, kar pa da so pre-
prečili pri JDS, kjer so kasneje kričali o narodnem škandalu. Niso namreč 
hoteli dopustiti, da bi neka (nova) »strančica« dobila ptujskega župana, ne 
pa »mogočna JDS«, so zatrjevali.82

Vendar pa Lozinška za župana ni potrdila Deželna vlada, zato so bile 
ponovne volitve (šele) dne 12. septembra leta 1921. Vse je potekalo po (že) 
znanem scenariju; vse stranke so glasovale za svoje kandidate in v tretjem 
krogu je bil ponovno (z glasovi najmočnejše JSDS) izvoljen Lozinšek, ki 
pa tudi ponovno ni bil potrjen. Takšno stanje naj bi nastalo zgolj zato, 
ker so si pri JSDS vbili v glavo, da bodo trdovratno vztrajali pri svojem 
kandidatu za župana, čeprav naj bi vedeli, da ima sporno preteklost, so 
zatrjevali pri JDS. »Sicer Slovenec po rodu je zmerjal Lozinšek Slovence 
v Ornigovih časih, kakor so to delali narodni odpadniki. Ni se torej raz-
likoval od proslulega Orniga. Kako naj mesto Ptuj v današnjih časih trpi 
na čelu mestnega starešinstva takega človeka?«83 Razglabljali so tudi, da 
NSS predstavlja izredno zanimiv pojav; šlo naj bi za stranko z najmanjšim 
številom glasov v ptujskem mestnem svetu, ki pa trdovratno vztraja na 
svojem (županskem) kandidatu. »Utemeljitev je klasična. Oni so socialni, 
kakor socialni demokrati, večina je torej socialna, zato bodi tudi župan 
socialist. A ne socialni demokrat, nego narodni socialist, ker tvorijo gle-
de slovenske narodnosti narodni socialisti z demokrati večino.«84 Kmalu 
zatem, dne 8. oktobra 1921, so demokrati na Ptuju sprejeli resolucijo, ki je 
njihovim občinskim odbornikom naročala, da naj odklanjajo vsako sode-

 81 Nečuven narodni škandal, Jugoslavija, 10. 5. 1921, str. 2. 
 82 Prav tam. 
 83 Županske volitve v Ptuju, PL, 18. 9. 1921, str. 1. 
 84 Prav tam. 
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lovanje v občinskem svetu, ki mu načeluje Lozinšek (Losinschegg, kakor so 
zapisali).85 Ta je kot ptujski župan nato (končno) zaprisegel šele 7. januarja 
leta 1922, kar pa (očitno) več niti ni bilo tako pomembno, saj so se do takrat 
nasprotja že pomirila.86

Naslednjo (politično) preizkušnjo so za liberalni tabor predstavljale 
skupščinske volitve, ki so bile razpisane čez slabi dve leti, tj. 18. marca leta 
1923. Samozvano voditeljico oziroma reprezentantko liberalnih strank JDS 
pa je medtem oslabil še razcep v lastnih vrstah, saj jo je zapustil del t. i. sta-
rinov pod vodstvom Vladimirja Ravniharja, ki je januarja leta 1923 usta-
novil (ali ponovno obudil) nekdanjo Narodno napredno stranko (NNS). 
Ob ustanovitvi so sporočili, da želijo nadaljevati politično delo tam, kjer 
so ga pred štirimi leti nehali (ko so se zlili z JDS); čas, ki so ga prebili v 
JDS, pa naj bi jim dal dragocene izkušnje, kako se strankarska in državna 
politika ne bi smela voditi, so še dodali. NNS razen tega, da je deklarativ-
no zatrjevala, da bo opustila dotedanjo kulturno-bojno politiko t. i. struje 
mladinov (JDS) in da si bo prizadevala za utrditev države, ni ponudila 
ničesar takšnega, kar bi (potencialno) volilno bazo prepričalo o nujnosti 
njene ustanovitve oziroma razcepa z njeno dotedanjo pokroviteljico, JDS.87 
Oblastna organizacija JDS na Štajerskem je sicer ostala trdno navezana na 
politiko t. i. mladinov oziroma JDS (ta je Taboru, glasilu JDS iz Maribora, 
ki je sicer prinašal izgubo, namenjala tudi izdatna finančna sredstva) in 
je razcep ni oslabil.88 Tako se zdi, da je šlo bolj za (pogojno) generacijski 
prepad med predstavniki starega predvojnega liberalizma in njegovimi 
povojnimi protagonisti, v veliki meri raznimi priskledniki, koristolovci 
oziroma tistimi, ki so jih takrat poimenovali kot »nenačelne«; teh je bilo 
sicer v vseh strankah dovolj, čeprav jih je bilo v JDS zaradi neskladja med 
deklarativno vlogo državotvorne, vladne stranke (kar je prinašalo precej 
koristi) in dejansko podporo volilnega telesa po zatrjevanju raznih strani 
precej.

 85 Z demokratskega sestanka, v Ptuju, PL, 30. 10. 1920, str. 1. 
 86 Zaprisega našega župana, PL, 15. 1. 1922, str. 1. – Na prvi seji ptujskega občinskega sve-

ta so namreč svetniki JDS predložili izjavo, v kateri so poudarili, da bodo sodelovali z 
občinskim svetom oziroma županom, če bo ta s svojim delovanjem dokazoval, da stoji 
vedno na »narodnem stališču«. Prav tako so se pri JDS zadovoljili s tem, da je župan v 
svoji spomenici poudaril, da je Slovenec (?), ki bo deloval v narodnostnem oziru za do-
brobit občine in države. (Izjava krajevne organizacije JDS v mestnem zastopu, PL, 22. 1. 
1922, str. 1.) 

 87 Narodno-napredna stranka oživljena, SN, 23. 1. 1923, str. 1. – Podrobneje o vzrokih raz-
cep v JDS oziroma (ponovni) obuditvi NNS glej Marko Žuraj: Liberalni tabor na Šta-
jerskem v letih 1918–1923. Magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 
Oddelek za zgodovino. Maribor 2006, str. 222–224. – Več o delovanju NNS od januarja 
leta 1923 glej Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 245–257. 

 88 Umazana konkurenca, SN, 11. 11. 1922, str. 13. 
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Kakor koli že, omenjeni problem, torej pomanjkanje volilne podpore, je 
postal za JDS ob razpisu skupščinskih volitev leta 1923 (ponovno) središč-
no, celo eksistencialno vprašanje. In kakor ob vseh volitvah dotlej, je tudi 
tokrat pričela iskati zaveznike; javno so razglašali, da je koncentracija vseh 
(treh) liberalnih strank potrebna, ker da je njihov medsebojni boj škodljiv 
tako za same stranke kot za (slovenski) liberalizem. Vse to pa naj bi krepilo 
le njihovo (skupno) konkurentko, SLS. O drugih (dveh) »sorodnih« stran-
kah so zapisali, da SKS kot vladna stranka resda ni brez vpliva in moči, a ta 
naj še zdaleč ne bi bil takšen kot vpliv, ki ga je imela JDS kot članica vsedr-
žavne Demokratske stranke iz Beograda. Za NSS pa so ponovili že znano 
(pravzaprav na vseh straneh uveljavljeno) mnenje, da sta njihova poslanca v 
beograjski skupščini »čista izguba za napredno misel«.89 V vladni (in temu 
primerno samozavestni) SKS so takoj odgovarjali, da demokrate skrbijo 
predvsem njihovi mandati (kar je držalo); glede sorodnosti političnih pro-
gramov pa, da so demokrati njihovi načelni nasprotniki in da zato v SKS 
nimajo interesa, da bi jim zagotavljali mandate. »Mi branimo podeželje, 
oni pa nastopajo zaradi mest proti podeželju. Zato smo si nasprotni in zato 
moremo iti z njimi le toliko, kolikor nas veže ista ljubezen do domovine in 
kolikor ne škodujemo s tem interesom podeželja.«90

Medtem ko je bila ideja koncentracije na dnevnem redu demokratov, 
zlasti tistih iz Štajerske, ki so bili njeni »pobudniki«, tako se vsaj zdi, gle-
de na količino prostora, ki so ji ga posvetili zlasti v Taboru, je bila ideja 
pravzaprav (dokončno) pokopana že na samem začetku volilnega boja. Za 
razliko od javnega razpredanja o programskih sorodnostih oziroma kori-
stih takšne povezave so namreč v JDS »privatno« vključevali (oziroma so 
hoteli vključiti) vsakogar, ki se jim je zdel za to primeren, zlepa ali zgrda.

Tako si je npr. vodja štajerskih demokratov Kukovec glede ideje kon-
centracije neobvezujoče dopisoval s poslancem (in članom načelstva) SKS 
Josipom Drofenikom. Ta je Kukovcu v pismu 27. decembra leta 1922 med 
drugim zapisal: »Jaz bi pristal na skupen nastop z JDS in NSS, nikakor pa 
ne s soc. dem., ker bi taka zveza pognala vse pridobitne kroge v tabor SLS. 
Poznavši razmere pri nas, v mariborski oblasti, bi jaz osebno pristal na to, 
da kandidira na naši listi neobvezno za grupiranje po volitvah 1 siguren 
od NSS in izven Prekmurja še en siguren od JDS. NSS kandidat bi imel 
najbrž šanse v srezu Maribor–Slov. Bistrica ali Vaš kandidat bi prevzel ali 
Sevnico–Brežice in srez Laško ali pa pohorska dva sreza Slovenj Gradec in 
Marenberg. Samoumevno bi bila Vaša stranka kot NSS obvezana zastaviti 
se v vsej pokrajini za celotno našo listo. Prepričan sem, ako bode zadosti 
uvidevnosti na vseh straneh in dosti intenzivnega dela, ne bomo v skupni 

 89 Ali ni škoda da se napredne vrste tako cepijo? Domovina, 13. 1. 1922, str. 1. 
 90 Račun brez krčmarja, KL, 9. 3. 1922, str. 1. 
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fronti zaostajali za uspehi zadnjih volitev, ako pa gremo vsak za sebe, bomo 
pa v medsebojnem klanju pripomogli klerikalizmu do popolne zmage, kar 
gotovo ni v Vašem ne v našem interesu.«91 Bralcu najbrž ni ušlo, da je Jutro 
objavilo privatno korespondenco dveh (resda) strankarskih voditeljev, ki 
sta se oba pogajala (kar) v imenu strank, da so se v SKS (brez kakršnih koli 
pokazateljev s strani volilne baze) očitno nadejali enakega uspeha kot ob 
prvih skupščinskih volitvah (čeprav bi se morali zamisliti že nad izidi ob-
činskih volitev), da so bili »v igri« tudi domnevno tako osovraženi in nem-
škutarski socialdemokrati in da »čisto izgubo za liberalno misel« (NSS), 
kot kar so jo (očitno) vsi obravnavali, nihče od vpletenih sploh ni ničesar 
vprašal oziroma obvestil. Tako so že kmalu po omenjeni korespondenci, 
na sestanku krajevne organizacije JDS (udeležili so se ga tudi zastopniki t. 
i. pridobitnih slojev, obrtnikov) v Celju dne 7. januarja leta 1923, sklenili, 
da bodo pozvali vse »napredne stranke« v mariborsko-celjskem volilnem 
okrožju, da naj se v osmih dneh združijo (za skupen volilni nastop). Kra-
jevna organizacija JDS iz Celja je ob tem sklepu izrazila še zahtevo za kan-
didaturo svojih članov v dveh največjih volilnih okrajih (Celje–Vransko, 
Maribor–Lenart). Če do omenjenega sporazuma (ki je bil za JDS, morda 
zgolj na podlagi Drofenikovega pogojnega pritrdila očitno že gotova stvar) 
vseeno ne bi prišlo, pa so sklenili, da se bodo pridobitni sloji pridružili 
tistim skupinam, ki so za sporazum in ki bodo omogočile izvolitev njiho-
vih kandidatov.92 Kratko torej: podpirali so tiste, ki so jih bili pripravljeni 
(iz)voliti. Nosilec liste v mariborskem volilnem okrožju je (pričakovano) 
postal Kukovec, v volilnem okrožju Celje – Vransko pa Ivan Rebek.93 Na 
omenjenem zborovanju je eden izmed udeležencev, Fran Novak iz Maribo-
ra, takrat formalno (še) član NSS, predlagal sklep, da omenjene odločitve 
oziroma sklepi niso dokončni, če bi se morda le še v zadnjem trenutku 
dosegla »kooperacija s sorodnimi naprednimi strankami«.94

Okrožno načelstvo SKS pa je kmalu, dne 12. januarja leta 1923, zavrnilo 
kakršnokoli sodelovanje z JDS in (posledično) sklenilo, da bo stranka na 
skupščinskih volitvah nastopila samostojno. Poudarili so še, da sicer ne od 
JDS, niti ne od NSS niso dobili nobene uradne ponudbe. V Taboru, kjer 

 91 Korespondenca Drofenik: Kukovec, Jutro, 5. 1. 1923, str. 1. 
 92 Zborovanje d. s. v Celju, ND, 9. 1. 1923, str. 1. 
 93 Prav tam. 
 94 Prav tam. – Novak je kmalu zatem izstopil iz NSS in izjavil, da hoče ostati »izven strank«. 

Ostal pa je odbornik NSS v mariborskem občinskem svetu; mandata ni hotel odložiti; 
izgovarjal se je, da se mora najprej posvetovati z obrtniki, ki so mu zagotovili izvolitev 
oziroma mandat. Pri NSS pa so volivce opozarjali, da Novak ni več njihov član in da ne 
zastopa njihovih mnenj oziroma političnih stališč. (G. Fran Novak izstopil iz NSS, NP, 
20. 1. 1923, str. 6.) – Novak je občinski mandat odložil (ali pa je bil v to prisiljen) šele po 
porazu JDS na skupščinskih volitvah, konec marca leta 1923. (Tedenske novice, NP, 31. 
3. 1923, str. 2.) 
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so objavili omenjeno notico, pa so (domnevno) začudeni ugotavljali, da so 
bila pisma med Kukovcem in Drofenikom »pač dovolj oficijelna. Kdo naj 
bo oficijelen, če ne voditelji stranke?«95 Zaradi omenjenega sklepa SKS so 
zastopniki JDS in pridobitni sloji na sestanku, ki so ga imeli v Mariboru 
dne 17. januarja leta 1923, sklenili, da se bodo ti (pridobitni sloji) pridružili 
JDS, ker da jim lahko ta edina zagotovi obrtniško kandidaturo v maribor-
skem volilnem okrožju. Kot edini pogoj so postavili le zahtevo, da naj JDS 
na kandidatni listi prevzame naziv »in pridobitni sloji«.96 Na sestanku je 
bil kot kandidat pridobitnih slojev (ponovno) potrjen Ivan Rebek, ki je 
pri tem z zadovoljstvom izjavil, da so obrtniki po temeljitem premisleku 
opustili zamisel o samostojni kandidaturi, ker niso hoteli delati še večjega 
razdora med strankami.97 JDS je nato v prizadevanju, da bi rešila, kar se 
je pač še rešiti dalo, in da bi javno izpadla kot verodostojna stranka, ki si 
je vseskozi prizadevala za kompromis, le še poudarjala, da je pripravljena 
na pogajanja o skupnem narodnem bloku JDS, SKS in NSS, kar pa naj ne 
bi prejudiciralo nobenih obveznosti glede nadaljnjega delovanja omenje-
nih strank v parlamentu. Nazadnje so celo javno zagotavljali, da bi bili 
načeloma pripravljeni tudi na pogovore s socialisti (Socialistično stranko 
Jugoslavije, SSJ), čeprav temu očitno niso verjeli niti sami, saj so hkrati 
izjavljali, da bi bil v tem primeru potreben pristanek vseh (liberalnih in 
socialističnih) strank, to pa bi bilo izredno težavno doseči.98 SKS pa so 
(drugega jim pač ni preostalo) obtožili, da nosi izključno krivdo za razkol 
na liberalnem polu in da širi neresnične vesti o šibkosti demokratov, češ 
da so preslabi za samostojen (volilni) nastop; prav tako so ji očitali, da ima 
pri njih odločilen vpliv le »nekaj nekmetovalcev« ter da stranka s svojo 
ozko oziroma izključno kmečko-stanovsko profiliranostjo odbija druge 
(potencialne) volivce, zlasti obrtnike.99

Takrat najmočnejšo liberalno stranko na Slovenskem, SKS, sta volilni 
uspeh na prvih skupščinskih volitvah novembra leta 1920, kakor tudi do-
nosna pozicija vladne stranke navdajala s precejšnjo samozavestjo, kar je 
ta v volilnem boju tudi vseskozi (odkrito) kazala. (Neuspeh na občinskih 
volitvah je bil medtem zaradi časovne distance in morda še česa, očitno že 
pozabljen.) Vendar pa njen organizacijski razvoj (predvsem) na Štajerskem, 
s pretežno agrarnim volilnim telesom, (razen treh največjih mest) po prvih 

 95 V borbi za napredni blok, Tabor, 19. 1. 1923, str. 1. 
 96 Prav tam. – Kandidatna lista se je nato uradno imenovala Napredna kmečko-obrtna 

zveza. (Kandidatna lista Napredne kmečko-obrtne zveze za mariborsko-celjsko volilno 
okrožje za volitev poslancev dne 18. 3. 1923, Tabor, 8. 2. 1923, str. 1.) 

 97 Izjava, ND, 27. 1. 1923, str. 1. 
 98 Ustvarjanje napredne fronte, Jutro, 14. 1. 1923, str. 1. 
 99 SKS onemogočila napredni blok. Demokrati nastopijo samostojno, Domovina, 19. 1. 1923, 

str. 1. 
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skupščinskih volitvah ni (več) doživljal takšne konjunkture kot pred tem 
oziroma kakor so se tega nadejali v stranki. Tako SKS v začetku leta 1922 na 
Štajerskem razen že omenjenih okrožnih tajništev v Mariboru in Celju ni 
imela nobenih okrajnih odborov oziroma organizacij, zato je somišljenike 
preko oglasov pozivala, naj ob pomoči obeh tajništev (čim prej) ustanovijo 
krajevne organizacije.100 Čeprav je dobila na prvih skupščinskih volitvah 
na Štajerskem kar štiri poslance, so na občnem zboru novembra leta 1922 
v Ljubljani članstvo opozarjali, da zlasti na Štajerskem še ni v celoti »pro-
drla misel kmetske politične osamosvojitve«.101 Najslabše rezultate so na 
prvih skupščinskih volitvah zaznali v slovenjegraškem volilnem okraju in 
v Prek murju; priznali so tudi, da so imeli, recimo, na bivšem Kranjskem 
239 krajevnih organizacij, na Štajerskem pa je bilo pod pristojnostjo tajni-
štva iz Celja 78 krajevnih organizacij, pod pristojnostjo okrožnega tajništva 
v Mariboru pa 66. Kot vzroke za tamkajšnji slabši oziroma nezadosten 
razvoj so navedli organizacijske težave (večkratne selitve tajništev, kakor 
so zapisali), predvsem pa pomanjkanje zadostnega števila (zanesljivih) lju-
di.102 Glede omenjenega (nezadostnega) razvoja na Štajerskem je poslanec 
Ivan Mermolja (ki je bil izvoljen na Štajerskem) priznal, da so tam glavno 
ofenzivo načrtovali spomladi leta 1920, saj so bili do takrat organizirani le 
v celjskem, brežiškem in sevniškem okraju in na Dravskem polju. Takrat 
naj bi bil tudi položaj za razvoj stranke (zelo) ugoden, saj so na terenu celo 
mnogi člani SLS razmišljali o prestopu v SKS, saj naj bi spoznali, da je (bila) 
njena politika za podeželje edina pravilna oziroma primerna. Zato naj bi 
bilo že precej članov SLS s podeželja pripravljenih na prestop, vendar pa je 
sledil pritisk članstva SLS iz mest, kar je spremenilo oziroma zavrlo ome-
njeno tendenco (podeželskega članstva). Še posebej naj bi razvoj SKS na 
Štajerskem preprečeval takratni predsednik Deželne vlade dr. Janko Brejc, 
to pa je imel zaradi svojega položaja za to vse možnosti (prepovedoval je 
shode ipd.). Krivdo za pomanjkljivo organizacijo stranke pa je Mermolja 
(samokritično) videl tudi v poslancih, ki so po izvolitvi odšli v Beograd in 
se (posledično) niso dovolj posvečali delu v volilnih okrajih oziroma na 
terenu. Stranko naj bi pestilo tudi pomanjkanje finančnih sredstev, kljub 
temu da je imela med članstvom precej premožnih posameznikov, ki pa naj 
bi bili v njej bolj zaradi časti, ker je bila stranka samostojna, kakor je zapisal 
Mermolja. Druga vrsta (nekoristnega) članstva pa naj bi bile »izdajice. […] 
Oportunisti, ki gredo v stranko le, če imajo kaj koristi«; takšnih primerov 
naj bi bilo precej predvsem v Slovenskih goricah, je še zapisal.103

 100 KL, 2. 2. 1922, Občni zbor, str. 1. 
 101 Občni zbor SKS, KL, 29. 11. 1922, str. 1–3. 
 102 Prav tam. 
 103 Nar. posl. Ivan Mermolja, Položaj naše stranke, KL, 22. 11. 1922, str. 1. 
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Glede bistva, ideje skupnega volilnega nastopa oziroma t. i. koncentraci-
je, kot so jo proklamirali demokrati, so pri SKS sodili, da bi bila ta možna 
le ob sodelovanju vseh (treh) liberalnih strank in socialnih demokratov 
(JSDS). Vodja demokratov Kukovec naj bi si z idejo koncentracijo oziroma 
skupnega nastopa naprednih strank, kakor jih je vseskozi poimenoval, le 
(po)skušal zagotoviti mandat in nič drugega. »Pri tem nastopa tako nero-
dno, tako žaljivo, da je že vnaprej izključeno, da bi si mogel pridobiti pri-
stašev za svojo ‘koncentracijo’,« so glede njegovega načina pogajanj sodili 
pri SKS. Najbolj so mu (seveda) zamerili objavo korespondence z Drofeni-
kom: »Gospodu Kukovcu bodi še enkrat povedano! Če bi bili za njegovo 
‘koncentracijo’, smo vseeno absolutno proti njej, ker ne moremo prebaviti 
načina, s katerim se propagira.«104 Zdi se, da je torej šlo predvsem za oseb-
na nasprotovanja med posamezniki oziroma predvsem za (problematično) 
pokroviteljsko držo demokratov (JDS), ki so si (iz znanih razlogov) lastili 
primat nad liberalnim taborom oziroma njegovimi strankami. Še zlasti na 
Štajerskem, kjer je bil daleč najbolj prepoznavna in tudi vplivna osebnost 
ne le pri demokratih, ampak na celotnem liberalnem taboru (zgolj) Kuko-
vec, o tem pravzaprav sploh ni bilo (oziroma ni smelo biti) dvoma. Kakor 
koli že, pri SKS so (samozavestno) zatrjevali, da bodo sami premagali SLS 
in da bodo tisti, ki bodo utrdili liberalni tabor, kar da je tudi edina pot za 
zmago nad klerikalizmom.105

Pri najmanjši stranki liberalnega tabora, NSS, do katere so se vsi vple-
teni vedli dokaj prezirljivo, so (najbrž iz tega razloga) idejo skupnega volil-
nega nastopa že od začetka odločno zavračali. Tudi razlogi so bili skorajda 
podobni kot pri SKS; Kukovec naj bi nastopal diktatorsko, obe, JDS in SKS, 
pa naj bi bili v notranji krizi in sta si zaradi tega prizadevali za skupen vo-
lilni nastop vseh (treh) liberalnih strank. Omenjena, inkriminirana kore-
spondenca med Kukovcem in Drofenikom naj bi (le) preprosto dokazovala, 
da so med demokrati in zaupniki SKS na Štajerskem obstajali stiki; oboji 
pa naj bi s kandidaturami NSS trgovali (kar) brez njene vednosti oziroma 
privolitve.106 Iz čisto načelnih stališč so poudarili, da odločno odklanjajo 
kakršno koli sodelovanje z režimskimi (vladnimi) strankami, torej JDS in 
SKS. Ti naj bi namreč nasprotovali nedeljivosti Slovenije in njeni široko 
(legislativno) zasnovani samoupravi, s podpiranjem oziroma sodelovanjem 
z režimom pa sta JDS in SKS sodelovali pri zapravljanju premoženja prebi-
valstva. Ti stranki naj bi bili preprosto »protiljudski«, zato z njima skupen 
nastop ni bil mogoč, so zaključili omenjeno temo. Glavni krivec za poraz 
liberalizma oziroma njegove politike naj bi bila demokratska mladina, ki 

 104 Volilna borba, KL, 10. 1. 1923, str. 1. 
 105 Brežiški sestanek, KL, 19. 1. 1923, str. 1. 
 106 Politične vesti, NP, 13. 1. 1923, str. 1. 



140	 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/2–3 • razprave – studIes

so liberalno misel popolnoma kompromitirali v mestih in trgih, na deželi 
pa naj bi to storila SKS, ker je poudarjala »povsod samo materijalistično 
agrarno stališče in kmetu vzela vse one lepe ideje, ki jih je gojil leta 1917 in 
1918«.107 Tako tudi pri NSS razen populistične (levičarske) retorike, ki je 
gradila predvsem na videzu »čiste« oziroma »neomadeževane« stranke, ki 
se ni kompromitirala s sodelovanjem na vladni ravni, niso uspeli ponuditi 
ničesar (vsebinsko) novega oziroma tehtnega. Zdi se, da je problem NSS, 
sicer na (strokovno) dosti višji ravni (lepo) ponazoril tudi njihov idejni 
vzor(nik), vodja češko-slovaških narodnih socialistov, senator Klofáč. Ta je 
na shodu NSS v Narodnem domu v Mariboru konec aprila leta 1922 med 
drugim poudaril, da bi bilo treba (vse) narodne moči usmeriti predvsem 
v utrjevanje države, kar naj bi bila (tudi) dolžnost slehernega državljana. 
Opozicija bi morala biti usmerjena predvsem proti režimu, in ne proti dr-
žavi ipd. Prav tako je govoril še o socialnem pojmovanju nacionalizma, o 
škodljivosti materializma, o uvajanju delotvornega idealizma v (slovansko) 
javno življenje in o tem, da bi se morali (Slovani) osamosvojiti izpod vpli-
vov tujih ideologov in pričeti misliti z lastno glavo. Cilj takšne (nacionalne) 
politike naj bi bil dvig izobrazbe in kulture vseh vrst, socialna pravičnost 
in zmaga humanosti oziroma človekoljubja. Pri Taboru so poudarili, da 
bi lahko omenjene Klofáčeve izjave podpisal vsak, (slovanski) »napredni 
inteligent«.108 A to je bil (najverjetneje) del problema NSS (ki je imela v 
nekaterih točkah podobna stališča), in sicer da je bil (njen) program preveč 
splošen in da za proklamiranje takšnih samoumevnosti najbrž ni bilo treba 
ustanavljati še ene (nove) stranke.

Da je bilo obetov za uspeh pri takšnem razvoju dogodkov oziroma po-
litični konstelaciji malo, so opazili tudi pri Slovenskem narodu, glasilu t. i. 
starinov oziroma (oživljene) NNS. Pravilno so ugotovili, da če bi bilo de-
mokratom (na Štajerskem) res kaj do t. i. napredne stvari, potem bi morali 
za nosilca liste postaviti Lovra Petovarja ali Ivana Rebka, nikakor pa ne 
Vekoslava Kukovca.109

Na dan skupščinskih volitev, 18. marca leta 1923, so v mariborskem 
volilnem okrožju volili 15 poslancev, količnik za pridobitev (poslanskega) 
mandata pa je znašal 6093 glasov. JDS je dobila 5169 glasov, SKS 4553 in 
NSS 2090 glasov;110 s takšnimi rezultati so vse tri liberalne stranke na Šta-

 107 Napredni blok, NP, 20. 1. 1923, str. 1. 
 108 Klofačev shod v Narodnem domu, Tabor, 28. 4. 1922, str. 1. 
 109 Obrtniki in dr. Kukovčeva kandidatura, SN, 24. 1. 1924, str. 1. – Za omenjena so sicer 

zapisali, da se jima kot značajnima posameznikoma naravnost čudijo, da sta se dala 
pregovoriti oziroma zavesti za kandidature (Petovar je kandidiral v volilnem okraju Ptuj 
– Ormož, Rebek pa, kot že rečeno, v Celju), samo da bi s svojo popularnostjo reševala 
oziroma zagotovila mandat Kukovcu. (Prav tam.)

 110 Končni rezultati volitev v mariborskem volilnem okrožju, Tabor, 23. 3. 1923, str. 1. – V 
mariborskem volilnem okrožju je (sicer absolutna zmagovalka volitev) SLS (prav tako kot 
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jerskem ostale brez mandata oziroma so hkrati pristale na najnižji točki 
svojega dotedanjega razvoja v Kraljevini SHS.

Kljub takšnim volilnim izidom, ki je liberalne stranke skorajda izbrisal 
s političnega prizorišča, pa so vse (še naprej) trdno vztrajale na tem, da 
svojih (osnovnih) političnih programov ne bodo spreminjale. Tako so npr. 
pri demokratih ugotavljali, da so bile vse tri stranke v medsebojnem boju 
in so v njem izčrpavale svoje moči, medtem ko bi se morale dejansko zdru-
žiti proti skupnemu sovražniku, SLS. »Tako pa danes triumfira najgrša 
reakcija, triumfira plemenska gonja, triumfira protidržavni element,« so 
resignirano ocenili (po)volilno razpoloženje.111 Pravilno so tudi ugotovili, 
da je okrog 20.000 (potencialno) liberalno usmerjenih volivcev v maribor-
skem (volilnem) okrožju ostalo brez zastopstva v narodni skupščini, prav 
zaradi samostojnih nastopov liberalnih strank.112 (Seveda se pri tem niso 
spraševali, ali ne bi bil eden oziroma dva, morda celo trije ali štirje liberalni 
poslanci v skupščini čista »izguba za napredno misel«.) Kakor koli, volitve 
so bile (dokončno) usodne za najmanjšo NSS, saj so jo potisnile v okvire 
lokalne, občinske politike, iz katerih se ni nikoli (več) uspela izkopati.113 
Nekdanji poslanec NSS Ivan Deržič je tako npr. le kratko ocenil, da so se 
volitve končale v znamenju državnopravnega spora, saj je zmagala ide-
ja avtonomije, »torej državnopravni spor«, kakor je (pravilno) zapisal.114 
Vekoslav Kukovec, vodja JDS na Štajerskem in najaktivnejši pobudnik 
koncentracije, pa je zapisal, da so volitve pokazale, da se ne da voditi več 
politik s (skorajda) podobnimi cilji, ki bi hkrati prinesle (še) uspeh. Glede 
nadaljnje liberalne politike v mariborskem volilnem okrožju pa je sodil, 
da bi bilo predvsem (najprej) treba razčistiti položaj. Zase je zapisal, da pri 
tem ne namerava »ostati svojim načelom nezvest«.115

Na seji oblastnega načelstva JDS dne 25. marca leta 1923 v Mariboru 
so (ponovno) potrdili, da bi bila edina prava taktika za volitve oziroma za 
uspešen volilni nastop le koncentracijski načrt. Sklenili so, da bodo priza-
devanje v tej smeri nadaljevali z vsemi močmi.116

V Središču se je dne 6. maja leta 1923 zbralo nekaj čez 50 delegatov JDS, 
SKS »in drugih naprednih strank« iz ormoškega okraja. Sklenili so, da naj 

zmagovalka) dobila 56 665 glasov in 12 poslanskih mandatov. Več glasov kot JDS (nekaj 
čez 5900) je npr. dobila celo nemška stranka. (Prav tam.) – JDS in SKS sta dobili vsaka 
po en poslanski mandat v Ljubljani. (Metod Mikuž: Razvoj slovenskih političnih strank 
(1918 do zač. 1929) v stari Jugoslaviji. Zgodovinski časopis, 9, 1955, 1–4 str. str. 132; isti, 
Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji, str. 251–252. 

 111 Sadovi nesloge, Tabor, 22. 3. 1923, str. 1. 
 112 Prav tam. 
 113 Zečevič, Na zgodovinski prelomnici, str. 110. 
 114 Ivan Deržič, Po volitvah, NP, 24. 3. 1924, str. 1. 
 115 Dr. Vekoslav Kukovec, Mojim volilcem, ND, 22. 3. 1923, str. 1. 
 116 Iz seje načelstva Demokratske stranke, Tabor, 27. 3. 1923, str. 1. 
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predstavniki vseh (naprednih) strank sestavijo poslov(od)ni odbor, ki bo 
pričel s pripravami za skupen nastop vseh treh liberalnih strank za volitve 
v javne zastope.117 Takšna, čeprav do takrat še osamljena pobuda in ome-
jena zgolj na lokalne okvire pa je (že) napovedovala postopno zbliževanje 
oziroma kasnejšo združitev (slovenskih) liberalnih strank.

DiE tEilung DEs libEralEn lagErs unD sEinE Entwicklung 
in DEr untErstEiErMark in DEn jahrEn 1919 bis 1923 
Zusammenfassung

Die Teilung des liberalen Lagers in den Anfangsjahren des Königreiches der Serben, Kroa-
ten und Slowenen (SHS-Staat) bedingte, dass die Südslawische Demokratische Partei (JDS) 
ihr Monopol als Vertreterin der slowenischen Liberalen verlor. Beschleunigt wurde dieser 
Prozess durch den Umstand, dass zwei neue eigenständige Gruppierungen entstanden, die 
ebenfalls diesen Teil des politischen Spektrums abzudecken versuchten.
Als erste Gruppierung entstand die Unabhängige Bauernpartei (SKS), nach dieser die 
Nationale Sozialistische Partei (NSS). Die SKS schöpfte aus der – relativ – langen Tradition 
der agrarischen und bäuerlichen Bewegungen. Paten dieser neuen Partei war vor allem 
Vertreter der JDS, die damit ihren politischen Einfluss am Land zu steigern versuchten, 
auf dem die große und einflussreiche Slowenische Volkspartei (SLS) dominierte. Die zwei-
te – neue – politische Bewegung unter den slowenischen Liberalen, die bereits vor dem 
ersten Weltkrieg bestanden hatte, die NSS, lehnte sich ideologisch an die Tschechischen 
nationalen Sozialisten an, deren Programm eine sozialistische Reform mit Betonung des 
nationalen Bewusstseins. Organisatorisch besaß diese Partei keinen großen Einfluss, ob-
wohl sie eine straff organisierte Bewegung war und dies bereits vor dem ersten Weltkrieg. 
Die Teilung des liberalen Lagers wurde in der Gründung von regionalen Zweigstellen 
deutlich, die von den politischen Parteien ins Leben gerufen wurden, schon um potentielle 
Wähler vor allem in größeren Wahlkreisen besser ansprechen zu können.
Der SKS gelang es, sich in der der überwiegend agrarischen strukturierten Untersteier-
mark mit einem pointiert populistischen Wahlkampf bereits bei den Parlamentswah-
len im November 1920 als stimmenstärkste Kraft des liberalen Lagers zu etablieren. Im 
Unterschied dazu konnte die NSS Wähler nicht in größerem Umfang gewinnen, weder 
im Gebiet der Untersteiermark noch im übrigen Slowenien. Die SKS blieb die führende 
liberale Partei, doch auch sie zahlten ihren Preis. Sowohl bei den Gemeinderatswahlen im 
April 1921 wie bei den Parlamentswahlen im März 1923 blieb sie ohne Mandate.
Das gleiche Schicksal wurde bei diesen Wahlen im Übrigen auch der JDS zuteil, die sich 
in der Untersteiermark vor allem bemüht hatte, die zahlreichen agrarischen Wähler zu 
erreichen.
Der Blick auf die Entwicklung, die alle drei liberalen Parteien genommen haben, macht 
deutlich, dass vor allem die JDS eine Vereinigung der einzelnen liberalen Strömungen 
zu einer gemeinsamen liberalen Partei versuchte, dies von der SKS und der NSS jedoch 
abgelehnt wurde. Diese versuchten mit unterschiedlichen Programmen zu reüssieren, 
wobei jedoch allen Parteien eine durchaus populistische und opportunistische Haltung 
eigen war. Nach den Misserfolgen bei den Parlamentswahlen des Jahres 1923 zeigte sich 
jedoch eine Änderung in der Frage der Abgrenzung untereinander und es begann der 
Prozess einer schrittweise Annäherung.

 117 Politične vesti. Na potu k napredni koncentraciji v Mariboru, ND, 12. 5. 1923, str. 1. 
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DiFFErEntiation oF thE libEral Party FroM thE Point  
oF viEw on its activitiEs in styria bEtwEEn 1919 anD 1923  
summary

The differentiation of the Slovene liberal party after the beginnings of the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes (Kingdom SHS) was the cause of the Yugoslav Democratic Party 
(JDS) losing the monopolistic status as the representative of the Slovene political libe-
ralism. The intensification of the above mentioned process resulted in the establishment of 
two new independent parties that can be set on the liberal pole of the (then) political space.
First party established was the Independent Agricultural Party (Samostojna kmetijska 
stranka – SKS), and afterward the National Socialistic Party (Narodno socialistična stran-
ka – NSS). The SKS took its ideological profile from the (relatively) long agrarian tradition 
and the tradition of the agrarian movement; the Democrats (JDS) were responsible for 
the establishment of this Party, for they wanted to use it to reinforce their influence in 
the country that was totally controlled by the (biggest) Slovene People’s Party (Slovenska 
ljudska stranka – SLS). The second new member on the Slovene liberal pole after the World 
War I (NSS) modelled itself ideologically and programmatically on the Czech national 
socialists and defended the reformation socialism with the stress on national awareness. 
It did not have a greater organisational influence, although it had quite organised unionist 
movement and that already before the World War I. The differentiation of the liberal party 
was noticeable also by emergence of local and regional branches that had to be opened by 
the political parties, if they wanted to reach to the voters in as many electoral districts in 
Slovenia as possible.
SKS had a quite populist rhetoric and it spread in Styria and its agrarian background very 
successfully and became the most powerful representative on the liberal pole of the Slovene 
politics. This happened immediately after the first parliamentary elections in November 
1920, whereas the role of the NSS always stayed marginal (in Styria and in whole Slovenia) 
and the party never had any breakthrough; looking back one can see that it played only 
an episodic role. SKS soon became a parliamentary party, for what the party paid the ap-
propriate price – in the municipal elections in April 1921 as well as in the parliamentary 
elections in March 1923 it namely stayed empty handed without mandates.
The same faith in these (parliamentary) elections was shared by JDS; JDS always tried to 
reach wider (agrarian) voting classes.
The overview on the activities of all (three) liberal parties in Styria shows, that JDS strived 
for a joint concentration or joint election campaigns of all liberal parties, whereas SKS 
and NSS have constantly refused them. They argued this fact with different programme 
standpoints, although all thee had a dominant opportunistic posture, which resulted in 
the failure they experienced in the parliamentary elections in 1923 when the process of 
their gradual convergence has begun.
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The article deals only with cultural, humanitarian and military organisations placed 
in Maribor. The article is based mostly on archival materials from the Archives of the 
Republic of Slovenia, Dislocated Unit III., it covers the period between two wars and 
is part of the author’s diploma with the title Organisations of the Russian Emigrants 
in Slovenia 1921–1941.
Key words: political history, Russian Emigrants, fugitives, Maribor, Slovenia, Russian 
Colony, Russian Society

Po porazu kontrarevolucionarnih sil v državljanski vojni se je ogromno 
število državljanov nekdanje carske Rusije razselilo po svetu. Največ jih je 
emigriralo v Francijo, Nemčijo, Jugoslavijo in Češkoslovaško. V Jugoslaviji 
je med obema vojnama živela številčna in dobro organizirana ruska emi-
gracija, katere inteligenca je pomembno vplivala na jugoslovansko znanost 
in kulturo. Pred 2. svetovno vojno je v Sloveniji obstajalo veliko ruskih 
emigrantskih organizacij, ki so delovale skoraj na vseh področjih druž-
benega življenja. Rusi v Jugoslaviji, pa tudi v Sloveniji, so bili med drugim 
tudi politično aktivni. Pred boljševizmom namreč niso bežali le monar-
histično usmerjeni, ampak vsi drugi, ki se niso strinjali s komunistično 
ureditvijo ali pa so se bali, da jih bo nova oblast v Rusiji uničila. Na begu 
so se znašle politične stranke: eseri, centrumaši, kadeti … Bežali so celo 
nekdanji Leninovi sodelavci, ki so se zaradi ideoloških pogledov z njim 
razšli. Poleg teh, že obstoječih strank, so v emigraciji začela delovati nova 
politična gibanja. To so bili evrazijci, mladorusi, legitimisti in drugi. Kljub 
številčnosti ruskih emigrantskih organizacij jih v zgodovinski literaturi 
skoraj ne zasledimo. Tako do uporabnejših podatkov pridemo v Arhivu 
Republike Slovenije, Dislocirani enoti III. Obravnavano arhivsko gradivo 
je večinoma nastalo po drugi svetovni vojni. Povod za nastanek gradiva 
pa je bil spor z informbirojem. Uprava državne varnosti (dalje UDBA) je 
takrat veliko oseb ruske narodnosti sumila sodelovanja s Sovjetsko Zvezo. 
UDBA se je zanimala za predvojno in posebej medvojno delovanje po-
sameznikov, pa tudi za stike posameznikov s sovjetskimi oficirji, ki so 
ob osvoboditvi prišli v Jugoslavijo nadzirat bolgarske enote vključene v 
sovjetske čete. Večji del gradiva predstavlja poskus rekonstrukcije pred-
vojnega in medvojnega delovanja posameznih ruskih emigrantskih orga-
nizacij v Jugoslaviji, zaslediti je tudi zapisnike z zaslišanj posameznikov in 
dokumente italijanskih in nemških okupatorskih organizacij. Gradivo je 
večinoma brez datuma nastanka in je precej politično obarvano. Arhivsko 
gradivo je precej problematično tudi glede zapisov obravnavanih imen in 
priimkov oseb. Največkrat sta za osebo navedena le priimek in začetnica 
imena. Večkrat le priimek. Takšen nepopoln zapis imen pa ni le posledica 
nenatančnega zapisovanja UDBE, ampak tudi dejstva, da se zaslišane ose-
be zaradi starosti velikokrat imen določenih oseb niso mogle spomniti ali 
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pa polnega imena in priimka sploh nikoli niso vedele. Nekateri priimki so 
v gradivu zapisani v več različicah. Do teh razlik je največkrat prišlo zato, 
ker so se določeni ruski priimki izgovarjali drugače, kot so se zapisovali. 
Zaradi tega so zapisnikarji na zaslišanjih velikokrat priimek zapisali tako, 
kot so ga slišali iz ust zaslišanih. Glede priimkov je težava tudi v tem, da so 
nekateri ruski emigranti svoje priimke v latinici pisali tako, kot se v ruščini 
izgovarjajo, drugi pa so z latinico zapisovali priimke tako, kot so jih pisali 
v cirilici. V nekaterih dokumentih so bili priimki prilagojeni srbščini ali 
hrvaščini. Med drugim se je dogajalo, da so v Srbiji živeče ruske družine 
svojim priimkom dodale končnico -ič.

Do podobnih napak prihaja v obravnavanem gradivu tudi pri zapiso-
vanju določenih ruskih besed. Včasih so besede zapisane tako, kot se izgo-
varjajo, drugič tako, kot se zapišejo. Zaradi tega je ime določenega mesta 
ali kraja v Rusiji velikokrat zapisano različno, nemalokrat pa popolnoma 
napačno.

Priimek določene osebe, za katero na podlagi omenjenega gradiva ni 
bilo mogoče ugotoviti imena, je v pričujočem članku uporabljen v takšni 
obliki, kot je bil v virih največkrat zapisan. V primerih, kjer sta bila ugo-
tovljena priimek in ime, pa je uporabljena oblika priimka, kot je bila zapi-
sana ob imenu na najdenem mestu.

Poleg navedenega je problematično tudi samo poimenovanje emigran-
tov iz carske Rusije, za katere se je uporabljal naziv beloemigranti, za rusko 
carsko vojsko, ki se je borila proti Rdeči armadi, pa bela armada ali bela 
garda. Postavlja se vprašanje, ali so to politični nazivi, ki so jim jih nade-
li njihovi nasprotniki ali pa so se sami tako poimenovali. Zaradi neraz-
jasnjenosti problema je v članku za Vranglovo vojsko uporabljen naziv 
ruska carska vojska, to je po vstopu na jugoslovanska tla tudi ostala, za 
civiliste pa emigranti iz carske Rusije ali kar ruski emigranti. Pri tem pa je 
treba povedati, da naziv nikakor nima namena označiti njihove politične 
usmeritve, saj mnogi med njimi še zdaleč niso bili naklonjeni carju.

Baron Peter Nikolajevič Vrangel, pod čigar poveljstvom je v Jugoslavijo 
prišla glavnina ruske carske vojske, je izviral iz rodbine nemškega porekla. 
Rodil se je leta 1878. V Rusiji se je šolal na rudarskem institutu in je postal 
inženir. Pozneje je zaključil še generalštabno akademijo. Od leta 1904 je 
opravljal vojaške dolžnosti v gardnem konjeniškem polku, kjer je veljal za 
odličnega častnika. Med rusko državljansko vojno je poveljeval konjeni-
škemu korpusu v armadi generalporočnika Antona Ivanoviča Denikina. 
Med Denikinom in Vranglom je pogosto prihajalo do nesoglasja, tako da 
je Vrangel celo odstopil s svojega položaja. Ko je Denikin na fronti doživel 
poraz, se je Vrangel pojavil na čelu tako imenovane vojne lige ali generalske 
partije, ki je izražala nezadovoljstvo z Denikinovim načinom vodenja voj-
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ske v državljanski vojni. Zaradi tega je Denikin leta 1919 predal poveljstvo 
nad svojo armado generalu Vranglu. 1. 3. 1922 je general Vrangel prišel v 
Beograd.1 Nekaj let je živel v Sremskih Karlovcih, kjer je imel tudi svoj štab, 
pozneje pa je odpotoval v Belgijo. Umrl je leta 1928.2

prihod ruske emigracije v Jugoslavijo

V Jugoslavijo so emigranti prihajali v več valovih. Prvi val beguncev je 
prišel že leta 1919. Najštevilčnejša skupina pa je prišla z Vranglovo armado. 
Evakuacija Vranglove armade iz južne Rusije je stekla okoli 20. novembra 
1920.3 Pri evakuaciji so sodelovali francoski, britanski in ameriški zavezni-
ki, ki so v ta namen dali na voljo okoli 100 parnikov iz svojih flot. Največji 
evakuacijski točki sta bili Novorossijsk in Sevastopol. Vojska je bila nato 
skoraj leto dni nameščena v Turčiji, in sicer del v bližini Carigrada, del v 
Galipoliju in del na otoku Lemnos.4

V Galipoliju so enote živele vojaško življenje in so bile ves čas oborože-
ne. Francoska komanda jih je večkrat poskušala razorožiti. Poskušali so 
tudi Britanci. Poslali so ultimat za predajo orožja. General Vrangel pa ni 
pristal na razorožitev. Francozi so ruskim vojakom ponujali tudi službo v 
tujski legiji, vendar so ti služenje odklonili. Ker Britanci in Francozi ni-
so mogli ničesar doseči, so ultimat umaknili. So pa Vranglu prepovedali 
vstop v rusko vojaško taborišče. Zato je prebival v Carigradu na parniku. 
Na njegovo mesto je bil postavljen general A. Kutjepov.5

Aprila 1921 so potekala pogajanja med Vranglom in predsednikom ju-
goslovanske vlade Nikolo Pašićem o sprejetju ruskih vojaških enot v Ju-
goslavijo. Na pogajanja v Beograd je bil poslan general Šatilov. Vrangel 
je hotel dobiti zatočišče za večji del svoje vojske.6 S sporazumom je bilo 
dogovorjeno, da bo Jugoslavija sprejela do 50.000 Vranglovih ljudi.7

 1 Arhiv Republike Slovenije, Dislocirana enota III (ARS III), Beloemigracija u Jugoslaviji 
1918–1941, Knjiga II., Državni sekretarijat za unutrašnje poslove, Federativna Narodna 
Republika Jugoslavija, Uprava državne bezbednosti, I. odelenje, Br. SSSR/El. 1/I, Beograd 
januar 1955, str. 1.

 2 ARS III, Za 402-1, Odlazak ruskih emigranata u Jugoslaviju.
  ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga II., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 1.
 3 ARS III, Za 402-1, Odlazak ruskih emigranata u Jugoslaviju.
 4 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 5 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 6 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I, DSUP FNRJ, UDB, I. 

odd.,Beograd januar 1955, str. 23, 24.
 7 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 52, 53.



148	 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/2–3 • razprave – studIes

Vojski, ki je bila razporejena v Galipoliju do leta 1921, je francoska ko-
manda sporočila, da je Jugoslavija pripravljena sprejeti eno konjeniško di-
vizijo in kozaško brigado. Ti dve enoti sta krenili iz Galipolija proti Solunu 
in nato s transportom do Gevgelije. Pehotne enote ruske vojske so se soča-
sno umaknile v Bolgarijo.8

V Jugoslaviji so že pred prihodom posameznih transportov z begunci 
pripravili načrt o njihovem sprejemu. Za namestitev emigrantov je jugo-
slovanska vlada določila svojega pooblaščenca. Kasneje je bila funkcija 
pooblaščenca ukinjena in to delo je začela opravljati Državna komisija za 
ruske izbeglice. S strani Rusov je bilo najprej aktivirano rusko poslaništvo, 
pozneje Delegacija za zaščito ruske emigracije v Jugoslaviji in Društvo ru-
skega Rdečega križa. S temi ustanovami so sodelovala jugoslovanska mini-
strstva. Tako npr. Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje 
zadeve, vojske, socialne politike, Ministrstvo za promet.

Najvidnejši ruski osebi v tem času sta bili diplomat, ruski poslanik Va-
silij Strandtmann,9 in Sergej Paleolog, pooblaščenec vlade za namestitev 
ruskih beguncev.10

Za sprejem beguncev so bila točno določena pristanišča in železniške 
postaje. Sprejemna pristanišča so bila: Kotor, Dubrovnik, Split in Bakar. 
Begunce, ki so prišli po železnici, so sprejemali v Caribrodu in Gevgeliji. 
Na vseh postajah so bili pooblaščenci, ki so skrbeli za sprejem ruskih emi-
grantov. Delo vseh sprejemnih točk je vodil vladni pooblaščenec skupaj z 
Romanovom in Aleksandrom Lemanom, ki sta bila predstavnika ruskega 
Rdečega križa. Med emigranti, ki so prispeli, so vladale zelo težke zdrav-
stvene razmere. Na marsikateri transportni ladji je zavladala epidemija 
raznih nalezljivih bolezni. Pogoste so bile koze in pegavi tifus. Do epide-
mij je prihajalo zaradi nehigienskih razmer, v kakršnih so bili begunci 
prisiljeni živeti v zbirnih taboriščih pred prihodom v Jugoslavijo. Svoje je 
naredil tudi transport z ladjami in železnico, kjer je bilo za tako veliko šte-
vilo ljudi premalo prostora. Poleg tega je bila prisotna lakota. Pri prihodu 
v pristanišče je bila zato vsaka ladja zadržana in podrobno zdravstveno 
pregledana. Emigrante so po potrebi tudi zadržali v karanteni. Bolniki so 
bili glede na vrsto bolezni izločeni in prepeljani v bolnišnice, sanatorije ali 

 8 ARS III, 1315-5, Zapisnik zaslišanja Pehovski Dimitrija, sestavljen na Rakeku.
 9 Ponekod je zapisano Bazilij pl. Strandmann ali Vasilij Štrandman.
 10 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 25.
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ambulante. Te ustanove je organiziral ruski Rdeči križ s pomočjo jugoslo-
vanskih oblasti.11

Sprejem velikega števila emigrantov je bilo za Jugoslavijo težko breme, 
posebej zaradi hude ekonomske situacije. Že pred pogajanji Vrangel-Pašić 
se je v Jugoslavijo priselilo 31.000 ruskih beguncev. Jugoslavija je spre-
jela Vranglove vojake pod pritiskom velesil, predvsem Francije in Velike 
Britanije. Zelo nelagodno so na prihod ruskih enot v Dalmacijo gledali 
Italijani, o čemer je italijanski poslanik obvestil jugoslovansko vlado. Fran-
cozi so Jugoslaviji obljubili 30 milijonov frankov za kritje stroškov pomoči 
beguncev. Nekdanji ruski poslanik v ZDA, Bahmatijev, je dal Jugoslaviji 
za vzdrževanje beguncev 400.000 dolarjev. Ruski agent na Japonskem je 
Jugoslaviji zagotovil 1 milijon frankov. Britanci pa so se odločili, da bodo 
nudili pomoč le tistim emigrantom, ki so jih sami evakuirali.

Francozi in Britanci so na svoje obljube kmalu pozabili. Jugoslovanska 
vlada se je večkrat obračala na Pariz, a je bilo vse prizadevanje zaman. 
Edini uspeh so dosegli, ko je bil med leti 1921 in 1922 jugoslovanski 
minister za finance dr. Kosta Kumanudi. V Francijo je poslal takratnega 
podpredsednika državne komisije, profesorja dr. Aleksandra Belića. Be-
liću je od francoske vlade uspelo dobiti 1,5 milijona francoskih frankov. 
Kasneje so Francozi spet odklanjali pomoč ruskim beguncem v Jugosla-
viji. Tudi ko je Komunadi sam odhajal v Pariz, ni bilo uspeha. Zato je 
bila jugoslovanska vlada prisiljena zmanjšati posojila za pomoč ruskim 
beguncem. V začetku so posojila znašala 4 milijone dinarjev na mesec, 
nakar so se postopoma zmanjšala na 700 do 800.000 dinarjev na mesec. 
V Jugoslaviji so tako za rusko emigracijo porabili med 600 in 700 mi-
lijoni dinarjev, pri čemer pa niso všteti stroški za invalide, ki so služili 
zavezniško vojsko.12

Število ruskih emigrantov v Jugoslaviji

Glede števila ruskih emigrantov v Jugoslaviji se podatki zelo razlikujejo. 
Tako je v arhivskem gradivu Republiškega sekretariata za notranje zadeve 
SRS zapisano, da je v Jugoslavijo emigriralo vsega nekaj čez 20.000 Rusov, 
od katerih je bila približno polovica v Beogradu.13 V literaturi lahko za-

 11 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 25.

 12 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 23, 24, 26.

 13 ARS III, 1315-5, Ruski emigranti v Mariboru, Obdobje do leta 1941.
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sledimo, da je bilo v Jugoslavijo sprejetih okrog 60.000 emigrantov.14 Naj-
demo tudi podatek o 70.000 ruskih emigrantih na ozemlju Jugoslavije.15

Vsekakor je številka 20.000 emigrantov prenizka. To se da razbrati že iz 
podatka o vojaških enotah, ki so bile leta 1921 pri Gevgeliji sprejete v Jugo-
slavijo, in se v virih največkrat omenjajo. Prispeli sta konjeniška divizija in 
kozaška brigada. Kasneje je v Jugoslavijo prispelo še nekaj enot iz Galipo-
lija, ki so bile razmeščene na gradnjo železniške proge Ljutomer–Ormož. 
To delo je opravljala I. kubanska divizija.16

Pehotne divizije imajo navadno v svoji sestavi do 15.000 mož. Brigade 
so sestavljene iz več polkov istih enot, medtem ko imajo pehotni polki v 
sestavi od 3.000 do 4.000 mož. Tako bi imeli že samo kubanska in konje-
niška divizija v popolni sestavi 30.000 mož. Seveda so bile ruske vojaške 
enote ob evakuaciji prav gotovo močno razredčene.

Dimitrij Pehovski, bivši častnik carske armade, po činu polkovnik, ki se 
je leta 1921 skupaj s konjenico pri Gevgeliji umaknil v Jugoslavijo, poroča o 
25.000 vojakih,17 pri čemer gre za sestavo konjeniškega korpusa in kozaško 
brigado. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da bi lahko bilo v najboljšem 
primeru, vštevši še nekatere posamične in neimenovane enote, leta 1921 
v Jugoslaviji do 40.000 ruskih vojakov. Prišteti je treba še civiliste, ki jih 
je več parnikov prepeljalo v Dubrovnik, pa emigrante, ki so v januarju 
1920 iz Soluna z vlakom prišli v Jugoslavijo. Všteti je treba tudi bolnike 
s tifusom, kozami, pegavico, ki so z nekaj parniki pripluli v pristanišče 
Boke Kotorske, ter emigrante, ki so se izkrcali v Bakru. Možno pa je tudi, 
da se je del civilistov, predvsem družinskih članov vojaških oseb, umikal 
skupaj z enotami.

Več podatkov o številu in socialni sestavi emigrantov je v arhivskem 
gradivu UDBE. Vendar tudi tu ni enotnega podatka o številu prispelih. 
Podatki so bili zbrani iz različnih predvojnih ustanov. Kaže, da je vsaka 
ustanova uporabljala svoje norme pri določanju, kdo je begunec in kdo 
ne. Menimo, da tudi ni bilo enotnega organa, ki bi zbiral podatke, pri-
dobljene na terenu. Zato se rezultati močno razlikujejo. Razlike v podat-
kih nastopijo že pri emigrantih, ki so v Jugoslavijo prispeli pred pogajanji 
Vrangel–Pašić aprila 1921. Obstajajo podatki po posameznikih za 31.000 
oseb. Po nekih drugih podatkih naj bi jih bilo skoraj tisoč manj. Zanimivo 
je, da naj bi četrtino teh emigrantov predstavljale vojaške osebe, ostalo pa 
civilisti. Glede na to, da evropske države do konca leta 1920 vojaških oseb 

 14 Jože Pirjevec: Jugoslavija 1918–1992, Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevičeve in 
Titove Jugoslavije, Lipa, Koper 1995, str. 33. 

 15 Enciklopedijski leksikon – mozaik znanja, Istorija, Interpres-Beograd 1970, str. 71. 
 16 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 17 ARS III, 1315-5, Zapisnik zaslišanja Pehovski Dimitrija, sestavljen na Rakeku. 
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niso sprejemale kot begunce, do sporazuma med Vranglom in Pašićem pa 
je bila vojska razmeščena večinoma na ozemlju Turčije, lahko sklepamo, 
da ta četrtina predstavlja ranjence.

Še večje so razlike med podatki o sprejetih Vranglovih vojakih. Na po-
gajanjih je bilo dogovorjeno, da v Jugoslavijo pride 50.000 vojakov.

Podatki o kontingentih, ki so bili poslani za Jugoslavijo, poročajo o 
40.200 osebah. V tem številu so zajeti še družinski člani vojaških oseb. 
Obstajajo podatki o prispelih vojakih v Jugoslavijo. Ti podatki temeljijo 
na popisu posameznih oseb. Poročajo o samo 21.723 vojakih in nekaj dru-
žinskih članih. Ni znano, kam je izginilo 20.000 ljudi. Ena od domnev je, 
da so bile ladje s temi osebami v zadnjem trenutku preusmerjene v katero 
drugo državo.18

Težav pri določanju števila ruskih vojakov v Jugoslaviji pa s tem še ni 
konec. Pri popisu fizično sposobnih vojakov so prišli do številke 28.500. 
Toliko vojske naj bi sodelovalo pri gradnji železnic, poti ali bilo razmešče-
no na meje države. Sedaj nastopijo še statistični podatki, ki nas vrnejo na 
začetek. Po podatkih, ki jih je izdal šef statistične službe Državne komisije 
za pomoč ruskim beguncem, prof. Ivancov, je do konca leta 1921 v Jugo-
slavijo prišlo 40.000 beguncev v vojaških formacijah in 35.000 civilistov.19 
Statistični podatki so najbližji podatku o 40.200 vojakih, poslanih v Jugo-
slavijo. Tudi podatki o civilistih so najbližji tistim o emigrantih, prispelih 
pred Vranglovimi pogajanji. Če bi bili ti podatki pravilni, bi v Jugoslaviji 
leta 1921 moralo biti 75.000 emigrantov. Marsikaj bi se dalo razbrati, če bi 
vedeli, na osnovi katerih podatkov so prišli do teh sklepov.

Obstajajo še podatki o posameznih osebah. Na tak način so jih našteli 
le 56.687.20 Torej se podatka razlikujeta za 18.313 oseb. Pri natančnejšem 
izračunu ugotovimo, da je razlika med poslanimi in prispelimi ruskimi 
vojaki v Jugoslavijo za 18.477 oseb. Razlika med obema podatkoma o sku-
pnem številu vseh emigrantov in o številu pogrešanih vojakov je le za 164 
oseb. Iz tega sklepamo, da so bili statistični podatki izpeljani iz podatkov 
o kontingentih, ki so bili namenjeni v Jugoslavijo, in ne iz števila dejan-
sko prispelih oseb. Menimo, da so podatki, zbrani po posameznih osebah, 
bližje resnici, vsaj za leto 1921. Pozneje je prihajalo do novih priseljevanj. 
Posamezniki so se priselili še celo leta 1928. Tudi te so vodili kot emigrante 
iz carske Rusije. Vendar so skupine Rusov tudi zapuščale državo. Leta 1922 
je v enajstih mesecih odšlo iz Jugoslavije, po podatkih Državne komisije, 

 18 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 53. 

 19 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 53.

 20 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 53.
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2.223 emigrantov. 1923. leta se je število odhodov zmanjšalo. Okoli sto 
ljudi se je vrnilo v SSSR, večina pa jih je odhajala v Francijo21 na delo. Naj-
več jih je delalo v tovarni avtomobilov.22 Odhajali so tudi v druge dežele, 
Bolgarijo, Češkoslovaško, Severno in Južno Ameriko …

Iz tega je razvidno, da v letih pred 2. svetovno vojno ni bilo stalnega 
števila emigrantov, ampak se je vedno spreminjalo. Ko je neka skupina v 
Jugoslavijo komaj prihajala, jo je druga že zapuščala. Zato ni mogoče po-
dati točnega podatka o številu ruskih emigrantov v Jugoslaviji med obema 
vojnama.

Obstaja še nekaj podatkov o številu ruskih emigrantov v Jugoslaviji. 
Nek podatek iz leta 1923 govori, da je v Jugoslaviji samo 17.000 Vranglovih 
vojakov. Temu podatku je treba dodati še podatek o civilnih emigrantih, 
ki ga je Državna komisija objavila 1. januarja 1923. Med begunci so našteli 
28.203 civilistov. To bi lahko pomenilo, da so se v tem času odseljevali v 
druge države. Med letoma 1938 in 1939 je Centrala državne statistike v 
Beogradu registrirala samo 26.790 ruskih emigrantov.23 Glede tega, kaj 
se je zgodilo z drugimi, je več možnosti. Nekateri so pomrli, drugi so se 
odselili. Marsikdo si je do tega leta pridobil jugoslovansko državljanstvo 
in ga tako niso več uvrščali med emigracijo.

Podatke o ruski emigraciji daje še Velika sovjetska enciklopedija iz leta 
1934. Po njej naj bi bilo v Jugoslaviji le 40.000 emigrantov iz carske Rusije.24

Število ruskih emigrantov v sloveniji

Podatkov o ruskih emigrantih v Sloveniji je še manj. Ocenjeno je, da 
je okoli leta 1921 prišlo v Ljubljano približno 600 emigrantov.25 Vendar to 
ni uradni podatek. Kako je bilo tega leta po drugih slovenskih mestih, na 
podlagi uporabljenih virov ni razvidno. Znan je podatek za število emi-
grantov, naseljenih v ljubljanski in mariborski Ruski koloniji. V prvi jih je 
bilo 293 in v drugi 94.26 Podatek kaže na stanje v letu 1939, zato je neupo-
raben. Takrat se je že skoraj vse rusko prebivalstvo izselilo iz skupne ko-
lonije. Pri tem je v seznamu, ki obravnava vse Ruske kolonije v Jugoslaviji 

 21 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 135.

 22 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 23 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 53, 54, 55.
 24 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ,UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 53.
 25 ARS III, 1315-5, Peter Borisov: Iz življenja ruskih emigrantov v Ljubljani, 27. 11. 1952.
 26 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 58.



Radovan Pulko, Organizacije ruskih emigrantov na Slovenskem 1921–1941 153

po mestih, izpuščenih kar 7.272 oseb. Za določene kolonije se enostavno ni 
vedelo, koliko ljudi imajo. Zelo natančni so podatki Državnega sekretariata 
za notranje zadeve UDBE iz leta 1955. Žal so podatki le za leta 1941, 1945, 
1948 in 1955.

Leta 1941 je bilo v Sloveniji še 588 emigrantov iz carske Rusije.27 Ta 
podatek zajema tudi emigrante, ki so do leta 1941 že imeli jugoslovansko 
državljanstvo.

socialna sestava ruskih beguncev v Jugoslaviji

Med ruskimi begunci v Jugoslaviji je bilo veliko intelektualcev, plem-
stva in visokih častnikov. Njihov prihod je bil za novonastalo in od bojev 
opustošeno državo zelo koristen, saj se je veliko domače inteligence med 
vojno izgubilo. Država je tako dobila strokovnjake najrazličnejših profilov. 
V poročilo o ruskih emigrantih iz fonda RSNZ SRS piše, da je bilo med 
evakuiranci največ inteligence in visokih častnikov ter dokaj malo nižjih 
častnikov in navadnih vojakov. Enote, ki so se evakuirale preko Galipolija 
v Jugoslavijo, so večji del sestavljale osebe kmečkega porekla, medtem ko 
je 80 odstotkov častnikov prihajalo iz vrst inteligence in aristokracije.28 
Visoki oficirji so bili sprejeti v jugoslovansko vojsko. Številni priseljenci 
so dobili zaposlitev v javni upravi, šolstvu … Ruski profesorji so zasedli 
kar 65 profesorskih mest29 na vseh jugoslovanskih univerzah. Emigracija 
je zelo vplivala tudi s svojo kulturo.

Podrobnejše podatke o socialni sestavi ruskih emigrantov v Jugoslaviji 
za leto 1921 dajejo le statistični podatki Državne komisije:

– Demografska sestava ruskih emigrantov:
skupno število emigrantov   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75.000
moških  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   60.380 ali 80 %
žensk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9.682 ali 13 %
otrok  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    5.638 ali 7 %

 27 ARS III, 1315-5, Državni sekretarijat za unutrašnje poslove FNRJ, Uprava državne bezbe-
dnosti – I. odelenje (drug Bulatovič), Predmet: podaci za ruske beloemigrante i razseljena 
lica, Ljubljana, 6. 9. 1955. 

 28 ARS III, Za 402-1, Odlazak ruskih emigranata u Jugoslaviju.
 29 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 141. 
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– Socialni izvor civilne emigracije:
inteligenca   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65 %
plemstvo in posestniki   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15 %
kmetje in kozaki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    20 %

– Poklicna sestava:
kmetje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10.448 ali 35 %
obrtniki   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   120
trgovci   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45
veleposestniki in srednje posestniki   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2700
delničarji in finančniki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15
uradniki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4.455
umetniki, slikarji in glasbeniki   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150
inženirji   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   300
učitelji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2.055
univerzitetni profesorji   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
osebe brez poklica 

(upokojenci, rentniki in drugi)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10.000 ali 32 %

– Vojaška sestava:
generali   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   800 ali 2 %
višji oficirji   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2000 ali 5 %
nižji oficirji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   12.000 ali 30 %
administrativni oficirji in uradniki   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3.000 ali 3 %
vojaki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   25.000 ali 60 %30

– 1. januarja 1923 je Državna komisija objavila naslednje podatke o 
civilni ruski emigraciji v Jugoslaviji:
odraslih moških   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16.119
odraslih žensk   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    7.167
otrok moškega spola do starosti 18 let   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.865
otrok ženskega spola do starosti 18 let  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2.052
skupaj   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28.203

Iz teh podatkov je razvidno veliko nesorazmerje med ženskami in mo-
škimi. Če številu moških dodamo še Vranglove vojake, ki naj bi jih bilo 
leta 1923 17.000, potem predstavljajo odrasle ženske samo 19 % emigracije. 
Zaradi tega se je veliko emigrantov poročilo z Jugoslovankami. Leta 1940 
je bilo kar 70 % kozakov poročenih z Jugoslovankami. Med emigranti je 

 30 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP, FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 54, 55.
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bilo petkrat več moških kot žensk. Zato je med priseljenci prihajalo do 
številnih družinskih dram, ko so žene zapuščale svoje može in odhajale k 
premožnejšim.31

Glede rodnosti med ruskimi emigranti je znano, da se je leta 1922 rodilo 
486 otrok. Od tega jih je 258 umrlo. Za naslednja leta ni znanih številk o 
rojstvih. Domneva se, da je z naraščanjem porok naraščalo tudi število 
rojstev. Objavljen je bil še podatek, da je 1. januarja 1938 bilo med 26.790 
emigranti 4.443 mladine.32

Leta 1938 je bila popisana še njihova verska pripadnost.
pravoslavni   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24.214
katoliki   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.705
evangelisti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   320
muslimani   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   69
budisti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   232
mojzesovci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    237.33

socialna sestava ruskih beguncev v sloveniji

O podatkih za Slovenijo je spet treba ugibati. Nekaj nam pove pričeva-
nje že omenjenega Dimitrija Pehovskega, ki je še po drugi svetovni vojni 
stanoval v Rakeku, o socialni sestavi konjeniškega korpusa, s katerim je 
prišel v Jugoslavijo. Korpus je sestavljalo 25–30 % višjega oficirskega kadra. 
Ti ljudje so izhajali iz boljših krogov, predvsem veleposestniških družin. 
Bili so sinovi fevdalnih gospodov, med njimi pa so bili tudi sami gospodarji 
posestev. Blizu 50 % je bilo nižjih oficirjev. Kader je izhajal iz uradniških 
in meščanskih družin.34 I. konjeniška divizija je bila poslana na varovanje 
državne meje, en njen del pa tudi v Slovenijo. Zato je tudi v Slovenijo prišlo 
veliko število ruskih oficirjev. Samo na meji med Jugoslavijo in Avstrijo ter 
slovenskim delom jugoslovanske meje z Madžarsko je bilo nameščenih 15 
polkovnikov, 7 stotnikov in 5 poročnikov.35

 31 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 55.

 32 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 55.

 33 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 56.

 34 ARS III, 1315-5, Zapisnik zaslišanja Pehovski Dimitrija, sestavljen na Rakeku.
 35 ARS III, Za 402-1, Odlazak ruskih emigranata u Jugoslaviju.
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Na ljubljanski univerzi je pred drugo svetovno vojno predavalo vsaj 10 
profesorjev, ki so izhajali iz vrst ruske emigracije.36 Še leta 1955 je bilo v 
Sloveniji 489 Rusov, ki so zapustili svojo domovino po oktobrski revoluciji. 
Med njimi je bilo kar 78 intelektualcev. Od preostalih nekdanjih emigran-
tov, večina (447) jih je v tem času že imela državljanstvo FNRJ, je bilo 90 
nameščencev, 43 upokojencev, 114 gospodinj, 128 delavcev, 20 kmetovalcev 
in 16 obrtnikov.37

oBmeJna sluŽBa vranGlove voJsKe v slovenIJI

Ruska vojska, ki je prestopila mejo pri Gevgeliji, je bila po dveh mesecih 
bivanja v šotorih premeščena v Zagreb. Na poveljstvu armade v Zagrebu, 
ki je pokrivalo Hrvaško in Slovenijo, so formirali enote za varovanje meja. 
Enote so bile sestavljene tako, da je bilo v njih 70–80 % ruskih vojakov in 
20–30 % jugoslovanskih vojakov. Vodilni kader je bil v glavnem jugoslo-
vanski.38 V Zagrebu so vsi Vranglovi vojaki dobili jugoslovanske uniforme, 
medtem ko so ruski oficirji na visokih položajih, npr. inšpektorji ruskih 
enot, imeli pravico nositi svoje carske uniforme in orožje. Obdržali so tudi 
čin. V Zagreb ni prišla celotna konjeniška divizija, ampak le del. Drugi del 
je odšel na albansko mejo.39

Tako sestavljene enote so bile razporejene na sektorju Jadrana, italijan-
ske, avstrijske in madžarske meje. I. brigada je bila razporejena na sektorju 
avstrijske in madžarske meje, II. brigada na levem krilu ali jadranskem 
sektorju. 40

V Slovenijo je prišel III. konjeniški polk pod poveljstvom Ivana Glebo-
va, ki je bil razporejen na avstrijski meji od Koprivnice do Solčave in na 
italijanski od Doljnjega Logatca do Sušaka. Polkovnik Glebov je postal 
inšpektor ruskih obmejnih enot v IV. odseku poveljstva obmejne službe.41

Znana je razporeditev nekaterih vodilnih ruskih oficirjev ob meji:
– Čakovec: kapetan Hvastušev42

– Sv. Križ: poročnik Gregor Kanivalsky
– Murska Sobota: polkovnik Baženov, kapetan Rusanov

 36 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 141. 

 37 ARS III, 1315-5, DSUP FNRJ, UDB – I. odelenje (drug Bulatovič), Predmet: podaci za 
ruske beloemigrante i razseljena lica, Ljubljana, 6. 9. 1955. 

 38 ARS III, Za 402-1, Odlazak ruskih emigranata u Jugoslaviju.
 39 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 40 ARS III, Za 402-1, Odlazak ruskih emigranata u Jugoslaviju.
 41 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949. 
 42 Ponekod je zapisano tudi Kvastušel, Hvastušel. 
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– Petrovče na madžarski meji:43 polkovnik Aleksander Jeropes
– Radenci: polkovnik Dimitrij Abašev, polkovnik Kornilovič
– Gornja Radgona: polkovnik Legaver
– Gornji Cmurek: polkovnik Frank Dimitrij
– Cmurek: v finančni službi: polkovnik Aleksander Akarov
– Šentilj: kapetan Luka Bondarenko, kapetan Reštnikov
– Kapla:44 polkovnik Georg Pašenko
– Marenberg:45 polkovnik Kricki, polkovnik Mihael Volkov,
 kapetan Kovalevski, polkovnik Boris Nolda Starčenko,
 polkovnik Striževski, poročnik Nikolaj Jegorov,
 kapetan Serbin, kapetan Gedroj,46

 poročnik Zubkovski, poročnik Ivanov,
 poročnik Danilov, polkovnik Abramovič,
 polkovnik Mašev, polkovnik Suhačev,
– Solčava: polkovnik Ščestliftev47

Nekje na avstrijski meji je služboval tudi polkovnik Mironov, ki je leta 
1924 odšel v Francijo. Za druge predele Slovenije je znano samo, da je bil 
nekje na Gorenjskem polkovnik Sabakin,48 v Kranjski Gori pa polkovnik 
Dimitrij Pehovski.49

 43 Ime v zapisniku je najbrž napačno. Naselje Petrovče leži v vzhodnem delu Spodnje Sa-
vinjske doline, vzhodno od Žalca. Menimo, da je pravo ime Gornji Petrovci, naselje na 
severovzhodu Goričkega. Leži nad cesto, ki povezuje Mursko Soboto in Hodoš. (Milan 
Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik: Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, 
Ljubljana 1996, str. 115, 221.)

 44 Menimo, da gre za Zgornjo in Spodnjo Kaplo, obmejni naselji na Kozjaku. Naselja s 
podobnimi imeni v Sloveniji so še: Kapla, naselje v jugozahodnem delu Celjske kotline, 
vzhodno od Vranskega, Kaplja vas – Mirnska dolina, Sevnica in Kaplja vas – Celjska 
kotlina, Žalec. (M. Orožen Adamič in dr.: Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Lju-
bljana 1996, str. 143, 279, 349, in Atlas Slovenije 109 preglednih kart v merilu 1: 50.000 in 
Slovenija v sliki in besedi, Mladinska knjiga in Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana 
1985, str. 15.)

 45 Radlje ob Dravi so se od 14. stoletja imenovale Marenberg, prvotno kot trg se leta 1286 
omenja pod imenom Radlje. (M. Orožen Adamič in dr.: Priročni krajevni leksikon Slove-
nije, DZS, Ljubljana 1996, str. 251.)

 46 Ime je zapisano tudi kot Gedrov, Gedrojc.
 47 Zapisano tudi Ščestlivcev.
 48 ARS III, Za 402-1, Odlazak ruskih emigranata u Jugoslaviju.
  ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
  ARS III, 1315-5, Ruski emigranti v Mariboru, Obdobje do leta 1941.
 49 ARS III, 1315-5, Zapisnik Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941 zaslišanja Pehovski Di-

mitrija, sestavljen na Rakeku.
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Ruske enote so v obmejni službi delovale eno leto, in sicer do decembra 
1922. Na meji je pogosto prihajalo do incidentov, ker lokalno prebivalstvo 
ni hotelo priznati nove meje.50

Ruske enote, zaposlene na meji, so imele zelo malo pristojnosti. To je 
bil tudi vzrok, da so posamezniki množično zapuščali obmejno službo in 
si iskali zaposlitve drugod.51

Konec obmejne službe je prinesel zakon Narodne skupščine o ukinitvi 
obmejne enote aprila 1922. Leta 1923 je bila obmejna služba zamenjana s 
finančno kontrolo, ki je bila podrejena Ministrstvu za finance. Del vojske 
je bil sprejet v to novo oblikovano službo, vendar ne več kot Vranglova 
vojska, ampak kot posamezniki.52

Gradbena dela vranglove vojske v sloveniji

Po zaključeni obmejni službi je Vrangel nekako poskušal obdržati po-
veljstvo nad svojimi enotami. Da enote ne bi bile razpuščene in da bi svo-
je ljudi materialno podprli, je Vranglov štab ustanovil gradbeno podjetje 
Tehnika. To podjetje je bilo organizirano popolnoma vojaško. Poveljniki 
enot so bili podrejeni štabu, izdajala so se dnevna povelja in disciplino so 
vzdrževali po starih vojaških pravilih.53

V Sloveniji so ruski vojaki gradili železniško progo Ormož-Ljutomer. 
Dela so potekala v letu 1923, na njih je bila zaposlena I. kubanska divizija. 
Med gradnjo je prišel v Ormož tudi general Vrangel. Vrangel se je pri pol-
kovniku Glebovu pozanimal, kako živijo emigranti, kakšna je plača, kako 
je bilo z delom v obmejnih službah in podobno. Zanimalo ga je, kakšen 
odnos je imela jugoslovanska komanda obmejne službe do emigrantov in 
ali so delali kakšno razliko med Jugoslovani in Rusi. Pred vojaki je imel 
govor, v katerem je izrazil, da jim želi vrnitev v domovino, kjer bi prav 
gotovo živeli bolje kot v tujini.54

Podjetje Tehnika je delovalo v letih 1923 in 1924. Po letu 1924 so bile 
določene enote premeščene na delo v Francijo.55

 50 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 51 ARS III, Za 402-1, Odlazak ruskih emigranata u Jugoslaviju.
 52 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga II., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 4.
  ARS III, Za 402-1, Odlazak ruskih emigranata u Jugoslaviju.
 53 ARS III,, Knjiga II., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., Beograd januar 1955, str. 4. 
 54 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 55 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga II., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 4
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rusKa KolonIJa

Rusi, ki so emigrirali v Kraljevino SHS, so bili organizirani v Rusko 
kolonijo, to je bila begunska organizacija z največjim številom članov. 
Vključevala je vse emigrante. Njena osnovna naloga je bila pomagati emi-
grantom pri nastanitvi, iskanju zaposlitve in zbirati materialno pomoč za 
tiste emigrante, ki so živeli v največji revščini. Tako je npr. dubrovniška 
ruska kolonija že marca 1921 v sodelovanju z jugoslovanskimi oblastmi 
oblikovala skupine emigrantov za naselitev po drugih mestih Jugoslavije. 
Izseljenci so lahko prostovoljno izbirali med Beogradom, Zagrebom, Ni-
šem, Skopjem, Mostarjem, Osijekom in Ljubljano.56 S preseljevanjem so 
kolonije nastajale še po drugih jugoslovanskih mestih. Ruska kolonija je 
bila ustanovljena tudi v Mariboru. Kolonije so se poimenovale po mestu, 
v katerem je bil njihov sedež, npr. Sarajevska ruska kolonija. Sčasoma je 
pričela Ruska kolonija skrbeti tudi za kulturno življenje emigrantov. Orga-
nizirala je razne kulturne prireditve, predavanja in prirejala tradicionalna 
ruska praznovanja. Predavanja, ki jih je organizirala, so zajemala teme iz 
ruske zgodovine, književnosti in politike. Z leti so skoraj vse ustanovi-
le knjižnice. Knjige so nabavljale s prostovoljnimi prispevki in darili. Na 
kulturnem področju so se oblikovale ljubiteljske skupine, tudi pevski zbori 
in orkestri.57

Ruska kolonija je imela pretežno organizacijsko-ekonomski značaj, 
manj pa političnega. Vsi Rusi, živeči v nekem mestu, so se prištevali k 
Ruski koloniji. Ugodnosti pa so uživali samo tisti, ki so bili včlanjeni in 
so plačevali članarino.58 Kolonija je dajala podporo članom, ki so dalj časa 
ostali brez zaposlitve in so se težko preživljali. Za te ljudi so včasih orga-
nizirali medsebojno zbiranje prispevkov. V nekaterih primerih je kolonija 
svojim članom plačevala še zdravnike, bolnišnične stroške, zdravila, dajala 
materialno pomoč za šolanje otrok, prehranjevala emigrante, ki so bili v 
tranzitu … V marsikateri koloniji so bile organizirane blagajne vzajemne 
pomoči, iz katerih so lahko člani dobili brezobrestna posojila.59

Kolonija je imela svoj odbor, ki so ga volili vsako leto. Imel je nalogo 
izobraževati rusko mladino. Za to dejavnost je dobila popolno podporo 
Državne komisije za ruske begunce v Beogradu, od katere je prejemala tudi 
materialno pomoč.60 V tistih kolonijah, v katerih so bili otroci, so organizi-

 56 ARS III, Za 402-1, Odlazak ruskih emigranata u Jugoslaviju.
 57 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 76.
 58 ARS III, 1315-5, Ruski emigranti v Mariboru, Ruska matica.
 59 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 76.
 60 ARS III, Za 402-1, Ruska kolonija.
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rali predavanja iz ruskega jezika in zgodovine. Oblikovale so se skupine za 
poučevanje matematike, tujih jezikov in še nekaterih šolskih predmetov.61

Kolonije z več kot 25 člani so volile upravo. Ta je bila sestavljena iz pred-
sednika kolonije, ki je bil obenem predsednik upravnega odbora, sekretarja 
in nekaj članov. Kolonije z manj kot 25 člani so volile samo predstavnike, 
ki so jih imenovali staroste.62

pomen ruskih kolonij za jugoslovanske oblasti

Ustanavljanje ruskih kolonij je bilo za jugoslovanske oblasti posebnega 
pomena. Najprej so bile pomembne za evidenco emigrantov. Vojaški emi-
granti, ki so prišli v Jugoslavijo v vojaških formacijah, so tako organizirani 
tudi drugi in so bili takoj poslani na določene naloge, npr. gradnjo železnic 
ipd. Civilisti, ki so prihajali v manjših skupinah, skupnih transportih ali 
celo posamezno, pa seveda niso bili pod skupnim vodstvom. Nadzor nad 
njimi je bil težji. Zato je do leta 1930 bilo članstvo v koloniji obvezno za 
vse emigrante.63

Naloge kolonij so bile utemeljene z Uredbo, ki je bila izdana ob njihovi 
ustanovitvi. Poleg skrbi za materialno stanje emigrantov in vzdrževanja re-
da ter dostojanstva med njimi je imela kolonija nalogo voditi evidenco čla-
nov kolonije za potrebe oblasti. Že na samem začetku so bile vzpostav ljene 
tesne vezi med upravo kolonije in jugoslovansko policijo. Naloga uprave 
je bila nadzirati emigrante in kontrolirati njihovo življenje in delo. Uprava 
kolonije je dajala policiji podatke o posameznih emigrantih, mišljenje o 
njih in celo ovajala člane, ki so se zamerili voditeljem kolonije ali so imeli 
politično nasprotna stališča.

Sodelovanje je bilo za jugoslovansko policijo posebej pomembno, ker 
se je že med evakuacijo v Rusiji med emigrante pomešalo določeno število 
sovjetskih agentov, ki so na ta način prišli v Jugoslavijo.64

Uprava kolonije je tako imela dvojno vloga. Po eni strani je nadzirala 
in organizirala življenje emigrantov, po drugi strani pa je bila organ ruske 

 61 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 76.

 62 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 75.

 63 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 73. 

 64 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 73.
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emigracije. Uprave kolonij so predstavljale ruske emigrante pred jugoslo-
vanskimi oblastmi in obenem izvajale politiko jugoslovanskih oblasti do 
emigrantov.65

upadanje pomena in števila ruskih kolonij

Z leti se je vse večje število ruskih emigrantov zaposlilo. Za te člane 
je kolonija izgubila svoj pomen. Prenehali so sodelovati pri skupnem de-
lu kolonije, niso več plačevali članarine, niso prihajali na shode. Delova-
nje kolonije je med emigracijo ustvarjalo vse večje nezadovoljstvo, ker so 
uprave postajale absolutni gospodarji nad člani. Predsedniki in delegati 
so nadzirali dokumente emigrantov in o članih podajali jugoslovanskim 
oblastem mnenja, kadar so ti hoteli pridobiti delovna dovoljena. Jugoslo-
vanske mestne oblasti niso posameznemu emigrantu nikoli dale nobenega 
dovoljenja, če prošnje ni pregledala uprava kolonije in če ta ni dala svojega 
mnenja o prosilcu.66

Leta 1930 je bila objavljena nova Uredba o ruskih kolonijah. Novost je 
bila, da članstvo za ruske emigrante ni bilo več obvezno. Veliko število 
emigrantov je zapustilo kolonije.

V kolonijah so praviloma ostali samo tisti, ki so prejemali podporo od 
Državne komisije.

Število članov kolonij je posebej močno upadalo v večjih jugoslovanskih 
mestih. Tako se je v Beogradu članstvo v ruski koloniji zmanjšalo z 8.000 
na nekaj sto članov. Po manjših mestih pa se je število članov nekako ob-
držalo.67

Število kolonij, ki jih je bilo v Jugoslaviji leta 1920 med 70 in 80, se je 
povzpelo na 223, leta 1922 doseglo 300, po tem letu celo preseglo 300, je 
pred letom 1941 spet upadlo na 300. Leta 1939 je bilo v ljubljanski koloniji 
le 293 oseb, v mariborski pa 94.68

 65 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 73. 

 66 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 74, 77.

 67 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 77.

 68 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 58, 78.
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rusKa matIca

Ruska matica je nastala zaradi potreb emigrantov po kulturnem življe-
nju. Pobudo za ustanovitev so dali ruski intelektualci. Zamisel o ustanovit-
vi je temeljila na osnovi izkušenj pri delovanju drugih slovanskih matic. 
Te so imele veliko vlogo pri ohranitvi kulture posameznega slovanskega 
naroda.

Pokrovitelj organizacije je bil od leta 1929 kralj Aleksander.69

Ruska matica je bila ustanovljena v Ljubljani leta 1924. Imela je svojo 
dvorano v Ljubljani na Gosposvetski 13.70 Iniciativno skupino so sestavljali 
univerzitetni profesor dr. Aleksander Bilimovič, prof. dr. Evgenij Spektor-
ski in dr. ing. Aleksej Kopylov.

Program Ruske matice je sestavil prof. dr. Bilimovič v sodelovanju z 
drugimi člani iniciativnega odbora. Matica je imela predvsem kulturno-
prosvetno poslanstvo, kulturno-izobraževalno vlogo in vzgojo mladine v 
ruskem nacionalnem duhu.71

Statut Ruske matice je bil podoben statutom Srbskih, Hrvatskih in Slo-
venskih matic. Zaradi slabih življenjskih pogojev in nezaposlenosti so se 
emigranti vdajali pijančevanju in naglo propadali. Ruska matica jih je ho-
tela moralno podpreti tako, da je odpirala šole za ruske otroke, organizirala 
tečaje, prirejala predstave in kulturno-literarna predavanja. Ruska matica 
je bila v kulturni povezavi s Slovensko matico.72

Ruske matice so delovale v več mestih Jugoslavije, vendar je ljubljanska 
med njimi zasedala glavno vlogo. V Ljubljani je bil centralni odbor Ruske 
matice, medtem ko so bile matice v drugih krajih podcentrale. Ljubljanska 
Ruska matica je bila sploh prva ustanovljena matica na celotnem ozemlju 
Jugoslavije. Tako so bili prof. dr. Bilimovič, prof. dr. Spektorski in dr. ing. 
Kopylov ne samo ustanovitelji Ruske matice za Ljubljano, ampak za celot-
no Jugoslavijo.

Podcentrale Ruske matice so bile v Zagrebu, Banjaluki, Zrenjaninu, No-
vem Sadu, Crvenki, Hrastovcu, Kraljevu, Somboru in Mariboru. Zanimivo 
je, da so do začetka 2. svetovne vojne delovale le podružnica v Novem Sa-
du, Somboru, Zagrebu in Mariboru.73 Če je podatek popoln, se postavlja 

 69 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 166.

 70 ARS III, Za 402-1, Ruski crveni krst – stara organizacija, Podružnica u Ljubljani.
 71 ARS III, Za 402-1, Ruska matica« u Ljubljani.
 72 ARS III, 1315-5, Peter Borisov: Iz življenja ruskih emigrantov v Ljubljani, 27. 11. 1952.
 73 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 166.
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vprašanje, zakaj je ljubljanska, ki je predstavljala center organizacije, pro-
padla. Po drugih mestih so matice propadale zaradi preseljevanja njenih 
članov v druga mesta. Ruske matice so morale biti kar precej navezane na 
Rusko kolonijo. Leta 1939 je Ruska kolonija v Ljubljani štela samo še 293 
članov. Toda Ruska kolonija v Mariboru je istega leta štela le 94 članov, ven-
dar je Ruska matica v Mariboru delovala še do začetka 2. svetovne vojne. 
Zanimivo je, da je njena knjižnica v Ljubljani obstajala do začetka vojne. 
Katera organizacija je prevzela to knjižnico, če je matica propadla? Postav-
lja se tudi vprašanje, kam je bila preseljena centrala in ali je pred vojno še 
sploh obstajal center Ruske matice za Jugoslavijo. V obravnavanem gradivu 
ni najti odgovora niti na eno od teh vprašanj.

podružnica ruske matice v mariboru

Iz podobnih razlogov kot v Ljubljani je bila okoli leta 1934 ustanovljena 
podružnica Ruske matice v Mariboru. Podružnici je ves čas obstoja pred-
sedoval profesor klasične gimnazije, Boris Sokolov. Tajnik je bil Kramaren-
ko. Odbor so sestavljali še Andrej Pčelnikov, Boris Nolda in Sermazonov. 
Podružnica Ruske matice v Mariboru je enkrat letno organizirala veliko 
zabavo, na katero je bilo povabljeno tudi domače prebivalstvo Maribora. 
Odprli so šolo, vrtec za otroke, ki so se učili ruščine. Včasih pa so na ma-
riborski podružnici predavali tudi profesorji iz Ljubljane.74 V Mariboru je 
bila še knjižnica, ki jo je vodil Evgenij Bagrinovski.75 Ob nemški okupaciji 
so bile knjige shranjene pri Nikolaju Zaharovu, kasneje jih je imel na svo-
jem domu Evgenij Bagrinovski, po osvoboditvi pa so bile pri ing. Ivanu 
Kiblačiču. Med drugo svetovno vojno in po njej se je veliko knjig izgubilo. 
Knjige so si med okupacijo izposojali razseljenci in vojni ujetniki iz Sov-
jetske zveze. Ti so ob koncu vojne naglo zapuščali Maribor, z njimi pa so 
šle tudi knjige.76

V Sloveniji je bil ustanovljen še oddelek Ruske matice v Hrastovcu, kjer 
je bila ruska osnovna šola in progimnazija. Pričel je delovati že leta 1926. 
Člani tega oddelka so bili učitelji in administrativno osebje. Oddelek je 
deloval vse do zaprtja šole.77

 74 ARS III, 1315-5, Ruski emigranti v Mariboru, Ruska matica.
 75 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949. 
 76 ARS III, 1315-5, Ruski emigranti v Mariboru, Ruska matica.
  ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 77 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 167.
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O Ruski matici v Mariboru lahko beremo tudi v knjigi dr. Dragana 
Potočnika Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941. V knjigi za-
sledimo drugo letnico ustanovitve Ruske matice v Ljubljani in podružni-
ce Ruske matice v Mariboru. Za ustanovitev Ruske matice v Ljubljani je 
navedena letnica 1934, podružnica v Mariboru pa naj bi bila ustanovljena 
na pobudo Sokolova naslednje leto. Zapisano je tudi, da je imela podru-
žnica v Mariboru več sestankov. Na enem izmed sestankov je predsednik 
mariborske podružnice Sokolov predaval o ruski nacionalni kulturi in o 
boljševizmu. V omenjeni knjigi zasledimo, da je v Mariboru že pred usta-
novitvijo matice deloval Ruski krožek, da je mariborska matica prirejala 
kulturno prireditev imenovane ruski večer in da je leta 1937 počastila sto-
letnico Puškinove smrti z nedeljsko akademijo v Ljudski univerzi. Sezo-
no 1936/37 so pričeli s predavanjem dr. Evgena Spektorskega na temo O 
glavnih problemih ruske zunanje politike v 19. in začetku 20. stoletja. Ob 
dvajseti obletnici smrti carja Nikolaja II. pa so pripravili žalno akademijo 
v veliki kazinski dvorani.78

rusKI rdečI KrIŽ

Ob evakuaciji iz Rusije je bilo veliko ljudi hudo bolnih. Mnogi so imeli 
čire in flegmone. Številnim ranjenim vojakom se še niso zacelile rane, ki 
so jih dobili na fronti. Med begunci so razsajale razne nalezljive bolezni. 
Razširile so se epidemije povratnega tifusa in črnih koz.

Bolni ruski emigranti so začeli prihajati v Jugoslavijo že sredi januarja 
1920. V začetku tega leta so evropske države sprejemale kot begunce samo 
bolnike, ranjence, ženske in otroke. Begunci, ki so odšli s Krima z ladjo 
Rio Negro, so prišli v Jugoslavijo z vlakom iz Soluna preko Gevgelije. Tiste, 
ki so oboleli za tifusom, so pustili v Skopju in Nišu. Ostale so prepeljali v 
Beograd. V Beogradu je bilo ugotovljeno, da so vsi begunci v inkubacijski 
dobi tifusa. Komandant transporta, dr. V. Baranov, je takoj ob prihodu v 
Beograd umrl v jugoslovanski vojaški bolnišnici zaradi okužbe s tifusom. 
Vse so poslali v Pančevo, kjer je nastala prva ruska bolnišnica v Jugoslaviji.

Decembra istega leta je priplulo v Boko Kotorsko več parnikov z begun-
ci. Tudi med njimi se je pojavila epidemija nalezljivih bolezni. Prihod tako 
velikega števila obolelih je bil nepričakovan. Za njihovo namestitev ni bilo 
nič pripravljeno. Za te bolnike je društvo ruskega Rdečega križa s pomočjo 
jugoslovanskega Ministrstva za narodno zdravje, jugoslovanskega Rdečega 
križa in ameriškega Rdečega križa odprlo nekaj zasilnih bolnic. Uredili 

 78 Dragan Potočnik: Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941, Litera, Maribor 2003, 
str. 341, 342.
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so jih v barakah nekdanje avstro-ogrske vojske v Kotorju. V njih je bilo 
zaposleno samo rusko zdravniško osebje, ki je v Jugoslavijo prišlo skupaj z 
bolniki. Razmere v zasilnih bolnicah so bile prvotno zelo težke.

Podobno stanje kot v Boki Kotorski je bilo tudi v Bakru, drugem spre-
jemnem pristanišču za emigrante. Društvo ruskega Rdečega križa je dobilo 
izolacijski dom, ki se je nahajal 4,5 km izven Bakra v Krasici. Bolnikov je 
bilo toliko, da so morali na hitro sezidati še tri barake. Kmalu je društvo 
ruskega Rdečega križa za rekonvalescente odprlo še sanatorij v Crikvenici 
in Hercegnovem. Sanatorij v Hercegnovem je bil urejen v hotelu Boka in 
je deloval vse do leta 1923.79

Po marcu 1921 so se skupine emigrantov začele preseljevati v notra-
njost države. Društvo ruskega Rdečega križa jim je nudilo pomoč po vseh 
mestih, kjer so se naselili. Društvo je odprlo ambulante in v njih so bili 
zaposleni ruski zdravniki. Zdravljenje je bilo prvotno, ko je še bilo dovolj 
sredstev, brezplačno. Pozneje so bolniki plačevali minimalne zneske za 
zdravniške usluge.80

Največja ruska ambulanta na jugoslovanskih tleh je bila v Beogradu. Po 
nekaj letih je postala poliklinika. Ustanovil jo je dr. Bencelević. Zaposle-
nih je imela štirideset ruskih zdravnikov in profesorjev medicine različnih 
specializacij. Poliklinika, ki je uživala velik ugled tako med ruskimi emi-
granti kot tudi Beograjčani, je imela dobro organiziran laboratorij, rent-
gen, zdravljenje s kvarčno svetilko in diatermijo. Vseskozi je bila polno 
zasedena. Poliklinika je delovala vse do leta 1941.

Društvo ruskega Rdečega križa je ustanovilo tudi bolnišnico v Panče-
vu, ki je bila največja in najpomembnejša za ruske emigrante. Zgradbo, 
veliko dvonadstropno stavbo v nekdanji vojašnici, je brezplačno odstopilo 
Ministrstvo za vojsko.81 Prvi upravnik je postal dr. Bjelousov, specialist za 
ženske bolezni in porodništvo.

V bolnišnici je bilo 120 postelj, operacijska dvorana, rentgen, oddelek 
za porode, previjališče … Bila je poznana kot kirurška bolnišnica. Vodja 
kirurškega oddelka je bil dr. Levicki. Tudi ta bolnišnica je sprejemala poleg 
emigrantov jugoslovanske državljane. Kljub svojemu kirurškemu slovesu 
je opravljala še druge zdravstvene specialnosti. Delovala je vse do konca 
druge svetovne vojne.

 79 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 186

 80 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 186. 

 81 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 186.
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Društvo ruskega Rdečega križa si je zadalo še druge naloge. Po števil-
nih mestih, kamor so se naselili ruski emigranti, so odprli poleg ambulant 
otroške vrtce in zavetišča. Imenovali so jih Kaplja mleka. 82

sanatorij v vurberku pri ptuju

Na območju današnje Slovenije je bil med ruskimi sanitetnimi ustano-
vami najbolj znan sanatorij v Vurberku pri Ptuju. Poleg tega sanatorija so 
bili v Jugoslaviji že omenjena sanatorija v Hercegnovem in Crikvenici ter 
pri Makošici pri Dubrovniku. Slednji je bil namenjen hidroterapiji.83

Sanatorij v Vurberku pri Ptuju je prav tako ustanovil ruski Rdeči križ 
iz Beograda s pomočjo Državne komisije za ruske begunce.84 S svojimi 
sredstvi je pomagal ameriški Rdeči križ. Prostore so uredili v vurberškem 
gradu. Odprli pa so jih leta 1923.85 Sanatorij je bil namenjen pljučnim bol-
nikom. Pljučne bolezni so bile med emigranti zelo pogoste. Zaradi hudih 
razmer med rusko državljansko vojno, med umikom pred Rdečo armado, 
slabih in nehigienskih razmer med evakuacijo ter na začetku težkega ži-
vljenja brez sredstev v Jugoslaviji so med emigracijo nastali idealni pogoji 
za razvoj tuberkuloze.

Za ureditev sanatorija si je zelo prizadeval dr. Tregubov. Postal je prvi 
upravnik sanatorija. Veliko je prispevala Duhonjina, ki je vodila sanatorij 
v Crikvenici. Del inventarja za novi sanatorij je bil namreč prepeljan rav-
no iz Crikvenice, kjer so sanatorij zaprli. Leta 1924 so v vurberški grad iz 
Carigrada prenesli skoraj ves inventar nekdanjega carigrajskega sanatorija 
ruskega Rdečega križa. Za prenos je poskrbel dr. Boleslav Okolokulak. Bil 
je specialist za prsne bolezni. Postal je novi upravnik zdravstvene ustano-
ve v Vurberku. Sanatorij je zelo hitro napredoval. Razpolagal je z vsemi 
sodobnimi sredstvi. Zelo hitro se je zapolnil z bolniki. Sicer pa je bil po-
znan po vsej Jugoslaviji.86 Na začetku so se v sanatoriju zdravili samo ru-
ski emigranti in njihovi otroci. Zdravljenje je bilo brezplačno. Sanatorij je 
finančno vzdrževal ruski Rdeči križ, stara organizacija s pomočjo Državne 

 82 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 187.

 83 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP, FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 187. 

 84 ARS III, Za 402-1, Ruski crveni krst – stara organizacija, Podružnica u Ljubljani.
 85 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
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 86 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
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komisije za ruske begunce.87 Pozneje so bolniki za zdravljenje plačevali 
minimalne vsote. Revne begunce pa so še vedno zdravili brezplačno.88

Po letu 1927 so se v sanatoriju poleg emigrantov lahko zdravili tudi 
jugoslovanski državljani. V Vurberku so se tako zdravili bolniki Ministr-
stva za vojsko, državnih železnic, žandarmerije in bolniki banske dravske 
uprave. Zdravile so se tudi druge jugoslovanske osebe. Nastanitev je bila 
brezplačna. Po letu 1935 je bilo v sanatoriju samo še 10 brezplačnih mest 
za obolele ruske emigrante. Banska uprava je sanatoriju večkrat finančno 
pomagala, vršila pa je tudi nadzor poslovanja v njem.

Osebje sanatorija je bilo sledeče:
– glavni šef: dr. Boleslav Okolokulak, ruski emigrant poljske narodnosti, 

umrl v Celju leta 1945,
– upravnik: polkovnik Vladimir Špiganovič, umrl leta 1939 v Vurberku,
– upravnik po letu 1939: Kosta Gustnikov, prej šef električne centrale v 

Vurberku,
– lekarnar: polkovnik Georg Zakjalov,
– sestra usmiljenka: Ljudmila Špigalovič, ruska emigrantka,
– bolničar: Tihon Tabanov,
– ekonom sanatorija: Vladimir Jakovljev, prej advokat,
– sekretar sanatorija: Anatolij Špiganovič,
– zdravniki: Nikola Gelfreih, po drugi svetovni vojni v JLA, dr. Kapronov, 

dr. Bauman, leta 1939 je odšel v Nemčijo.

Pomožno osebje je bilo sestavljeno večinoma iz Slovencev, vse pa je pla-
čeval Rdeči križ. Ruski Rdeči križ iz Beograda je dobival denar iz Francije 
od centrale ruskega Rdečega križa.89

V Vurberk je večkrat iz Beograda prihajal Bazilij Strandman, ki je bil 
med drugim še šef ruskega Rdečega Križa v Beogradu. Nekdaj je bil ruski 
carski poslanik v Srbiji.90 Ob prihodu ruskih emigrantov v Jugoslavijo je 
postal komisar za ruske emigrante na jugoslovanskem dvoru, kjer je užival 
diplomatske prerogative.91 Enkrat sta obiskala Vurberk celo šef Ruske splo-
šne vojaške zveze v Franciji, general A. Kutjepov, in kasneje še njegov na-
mestnik, general Evgenij Karlovič Miller.92 V sanatoriju je imel predavanja 
o verskem preganjanju v SSSR polkovnik Evgenij Messner iz Beograda.93

 87 ARS III, Za 402-1, Ruski crveni krst – stara organizacija, Podružnica u Ljubljani.
 88 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga I., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 187.
 89 ARS III, Za 402-1, Ruski crveni krst – stara organizacija, Podružnica u Ljubljani.
 90 ARS III, Za 402-1, Ruski crveni krst – stara organizacija, Podružnica u Ljubljani.
 91 ARS III, 1315-5, Ruski emigranti /Material Visokega komisarjata – ital. okupacija/.
 92 ARS III, Za 402-1, Ruski crveni krst – stara organizacija, Podružnica u Ljubljani.
 93 ARS III, Za 402-1, Ruski crveni krst – stara organizacija, Podružnica u Ljubljani.
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Sanatorij v Vurberku je deloval vse do začetka vojne. 6. junija 1941 so 
ga Nemci zaprli, zdravnike s pacienti pa premestili v Topolščico. Inventar 
so jim odvzeli. Večji del tega inventarja je bil uničen med zavezniškim 
bombardiranjem gradu Vurberk februarja 1945.94

Ruski Rdeči križ je bil tudi soustanovitelj ruske nižje gimnazije v Pono-
vičah pri Litiji. Kasneje je bila preseljena v Hrastovec.95

anatolIJ ŠpIGanovIč, tajnik sanatorija vurberk

Anatolij Špiganovič se je rodil 25. 2. 1907 v Kavkaskaji (Kubanskaja 
oblast). Do svojega dvanajstega leta je živel v Rusiji. Leta 1919 se je preselil 
v Turčijo. Z materjo je eno leto živel v Trapenzuntu, nakar je do leta 1925 
obiskoval rusko gimnazijo v Carigradu. Junija istega leta se je preselil na 
Vurberk pri Ptuju, kjer sta v sanatoriju že bila zaposlena njegova oče Vla-
dimir in meti Ljudmila Špiganovič. Zatem je odšel v Beograd in nadalje-
val študij na gimnaziji, kjer je bil tudi član ruskega športnega društva v 
Beogradu. Maturiral je leta 1928. Po neuspelem poskusu vpisa na študij 
matematike se je vpisal na študij tehnike. Študij je po treh letih opustil in 
se vpisal na Gozdarsko fakulteto, kjer je študiral do leta 1936. V tem času 
je živel v dijaškem domu na Senjaku v Beogradu. Dobival je štipendijo, 
preživljal pa se je tudi s prodajanjem časopisov in mleka. Od leta 1936 je 
živel na Vurberku. Ker je absolviral na Gozdarski fakulteti, je še nekaj časa 
hodil v Beograd opravljat izpite. V sanatoriju na Vurberku je delal kot pi-
sarniški pomočnik, po očetovi smrti leta 1939 pa je prevzel službo tajnika. 
Po razpustitvi sanatorija leta 1941 je na Vurberku ostal še do januarja 1942. 
Preselil se je v Maribor in 10. marca 1942 je dobil službo pri EW Süd.96 
Bil je član OF. Leta 1945 se je poročil z Albino Fras, rojeno v Hlaponcih 
pri Ptuju. Po osvoboditvi je bil zaposlen pri podjetju Državne elektrarne 
Slovenije (DES) kot administrativni manipulant.97

rusKa sploŠna voJaŠKa zveza

Ruska splošna vojaška zveza ali Russkij obše voennij sojuz s kratico 
ROVS je nastala na pobudo generala Vrangla. Pričakoval je notranji pre-
vrat v Sovjetski zvezi. Možna se mu je zdela tudi ponovna tuja vojaška 
intervencija, saj se je v zahodnih državah o tem veliko govorilo. Zato je 

 94 ARS III, Za 402-1, Ruski crveni krst – stara organizacija, Podružnica u Ljubljani.
 95 ARS III, Za 402-1, Ruski crveni krst – stara organizacija, Podružnica u Ljubljani.
 96 Elektrizität Werke Süd – Južna elektrarna.
 97 ARS III, Mikrofilmski fond Sove (MFS), serija MM, Film No. 011.
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hotel ohraniti vojaški kader, ki bi ga lahko v najkrajšem času aktiviral. 
Po razpustitvi obmejne službe in končanih delih na železnici, pri katerih 
so bile zaposlene Vranglove enote, so začeli vojaki sami iskati zaposlitev 
drugod. Enote so se razformirale in pripadniki so odšli na delo tudi izven 
takratne Jugoslavije.

Mlajši oficirski kader, v glavnem študenti, je vstopil v različne šole in 
univerze.

Na ljubljanski univerzi jih je študiralo kar 360. Oficirji generalštaba, ge-
nerali in polkovniki so vstopili v pogodbeno službo z jugoslovansko vojsko. 
Nekateri so postali tudi uradniki, navadni vojaki iz pehotnih enot pa so si 
iskali priložnostni zaslužek.98

Vrangel je ukaz o ustanovitvi ROVS izdal 1. 9. 1924.99 Povsem razumlji-
vo je, da je do ideje o ustanovitve te organizacije prišlo prav v Jugoslaviji. 
Tu je bila glavnina Vranglovih čet. Vrangel je imel v Sremskih Karlovcih 
svoj štab in tudi sam je tega leta še bil v Jugoslaviji. Namen organizacije ni 
bil samo ohraniti nekdanje vojaške enote, ki so se po ukinitvi gradbenega 
podjetja Tehnika postopoma razformirale. Njegov namen je bil združiti 
vso emigrantsko vojsko, tudi tisti del, ki ob evakuaciji ni bil pod njegovim 
poveljstvom in je bil razkropljen širom po svetu. Pri tem mislimo na voj-
ske generala Judeniča, Millerja in Krasnova, ki so se evakuirali iz drugih 
krajev Rusije. Vso to vojsko je hotel postaviti pod enotno poveljstvo.

rovs v mariboru

Pobuda za ustanovitev organizacije ROVS v Sloveniji je bila podana 
med letoma 1923 in 1925. Vsekakor ob zaključku gradnje proge Ormož–
Ljutomer.100

Organizacija ROVS v Sloveniji, kot tudi tiste po drugih delih Jugosla-
vije, je bila v sestavi IV. oddelka Ruske splošne vojaške zveze v Beogradu. 
Načelnik organizacije ROVS je bil poveljnik nekdanje konjeniške divizije 
iz časa ruske državljanske vojne, generalmajor Ivan Barbovič.101 Povezan 
je bil z glavnim sedežem ROVS v Parizu, ki mu je do svoje smrti leta 1928 
poveljeval general Vrangel.102

 98 ARS III, 1315-5 Ruski emigranti v Mariboru, Obdobje do leta 1941.
 99 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga II., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 8. 
 100 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 101 ARS III, Za 402-1, Ruski obče vojinski sajuz, Sajuz ruskih oficirov.
 102 ARS III, Za 402-1, Stefanov Dimitrij, Splošna vojaška zveza.
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Organizacija ROVS je bila v Jugoslaviji razdeljena po rajonih. V Sloveniji 
sta bila dva rajona: rajon Ljubljana in rajon Maribor.103

Vodja ROVS v Mariboru je bil konjeniški polkovnik Ivan Glebov. Pre-
dlog za ustanovitev organizacije za Štajersko mu je med letoma 1924 in 
1925 podal general Barbovič. Člani vojaške organizacije so po navodilih 
generala lahko postali vsi emigranti, ki so izrazili željo po vstopu, ne glede 
na enoto, v kateri so služili. Polkovnik Ivan Glebov od generala Barboviča 
ni nikoli dobil pisnega naloga, da je postavljen za predsednika ROVS v Ma-
riboru, vendar se je od začetka general zanašal nanj. V mariborski ROVS 
so bili včlanjeni samo ljudje iz nekdanjega III. konjeniškega polka, ki mu 
je v času državljanske vojne Glebov poveljeval. Drugih ni sprejemal, ker 
jih ni poznal, zato jim tudi ni zaupal. Glebov je imel vezo le z Barbovičem, 
ki je bil edini predsednik ROVS v Jugoslaviji. Vsak mesec mu je v Beograd 
pošiljal članarino in spisek članov, ki so jo plačevali. Poročati mu je moral 
tudi o spremembah števila članov, do katerih pa v glavnem ni prihajalo.104

V okviru ROVS Maribor so organizirali tudi predavanja. V glavnem so 
imela vojaški značaj, in sicer o preteklih in sodobnih vojnah, o razlikah v 
metodah, strategijah in taktiki bojevanja idr. Namenjena so bila predvsem 
oficirjem, da bi se seznanjali z novostmi. Predavanja so potekala v prostoru 
Ruske matice Maribor. Predaval je polkovnik Glebov. Organizirana so bila 
na željo članov. Predavanja je obiskovalo le šest, včasih sedem oficirjev. To 
so bili: Mihael Kuzmin, Stepanov, Arsenjev, Boris Nolda Starčenko, Mihael 
Volkov, Aleksander Akarov, Gregor Kanivalsky in Kvitkovski.105

ROVS v Jugoslaviji je bila najbolj aktivna prav na področju vojaškega 
izobraževanja. O vsebini, kakovosti in pomenu predavanj na ravni mari-
borskega in ljubljanskega odseka pa ni znanega skoraj nič. Zato je treba 
sklepati iz podatkov za celotno Jugoslavijo.

Predavanja v Jugoslaviji so se oblikovala po navodilih Centralne uprave. 
Razna vojaška združenja in društva, kot npr. Združenje generalštabnih 
oficirjev, Združenje vojaških topografov, artiljercev, konjenice, tehničnih 
enot in podobno, so bila pozvana, da preverijo znanja svojih članov in 
jih napotijo na izpopolnjevanja k združenjem posameznih rodov vojske. 
Pri organizaciji predavanj sta imela veliko vlogo Ruski vojaškoznanstveni 
inštitut iz Beograda in Ruska vojaška knjižnica v Beogradu.106 Ruski voja-
škoznanstveni inštitut je bil ustanovljen s pomočjo velikega kneza Niko-
laja Nikolajeviča leta 1927 tudi v Parizu. Vodil ga je profesor N. Golovin. 

 103 ARS III, Za 402-1, Ruski obče vojinski sajuz, Sajuz ruskih oficirov.
 104 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 105 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 106 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga II., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 

Beograd januar 1955, str. 29.
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Obenem je vodil tudi Ruska vojaškoznanstvena predavanja za tujino, ki so 
potekala v Beogradu.107

V Sloveniji je imel Ruski vojaškoznanstveni inštitut podružnici v Ma-
riboru in Ljubljani. Podružnico v Mariboru je vodil kar rajonski poveljnik 
ROVS, polkovnik Ivan Glebov. 108

Sistematično so se vojaška predavanja v Jugoslaviji začela izvajati leta 
1930, in sicer več različnih predavanj na več stopnjah. Nadzor nad vsemi 
predavanji je imel generalporočnik Prompotov. V višjih razredih kadetskih 
korpusov je bil vpeljan poseben tečaj za podoficirje. Organiziran je bil nižji 
tečaj za mladince, ki niso služili vojske, srednji, ki je imel program nižje 
šole vojaške akademije, in višji vojaškoznanstveni tečaj.109

Domnevamo, da se je vsaj v enem od obeh vojaških rajonov v Sloveniji 
izvajal višji vojaškoznanstveni tečaj. Ta predavanja so bila namreč spreme-
njena v dopisno šolo. Višji je bil namenjen oficirjem, ki so končali različna 
učilišča in vojaške akademije. Imel je dve smeri. Ena smer je trajala štiri 
šolska leta in je bila namenjena šolanju generalštabnih oficirjev in drugih 
visokih poveljnikov. Druga smer je zajemala pospešen program razredov 
Nikolajevske generalštabne akademije in je bila namenjena osvežitvi in 
izpopolnjevanju znanja starih oficirjev. Večina predavateljev je pripada-
la starejšim rodovom. Zato so morali tudi sami spremljati razvoj vojaške 
znanosti in tehničnega izpopolnjevanja sodobnih vojska. Tako so oboji 
predavatelji in slušatelji skupaj zbirali in obdelovali učni material. Možno 
je, da se je ta druga smer v Sloveniji izvajala v mariborski ROVS. Ivan Gle-
bov, vodja mariborske podružnice Ruskega vojaškoznanstvenega inštituta, 
v svojem pričevanju govori, da je vodil predavanja za oficirje, ki so želeli 
obdržati svoj poklicni nivo. Še bolj verjetno pa je, da se je v vojaških rajonih 
v Sloveniji leta 1938 izvajal 4-mesečni vojaški dopisni tečaj. Ta je potekal 
delno preko časopisa Obveščevalec in deloma po skoraj vseh podružnicah 
Ruskega vojaškoznanstvenega inštituta iz Beograda.

Člani mariborske ROVS so bili tudi: Fedajev Sabakin, Ivan Timošenko, 
Trofin Mironov, Mihael Petrov, Eufemij Kolomiv, Makar Ignatijev, Mihael 
Tararenko, Ivan Leščenko, Gričenko Petrov, Ivan Kladov, eden od bratov 
Krjuk, Ilija Pavlov, Kuzma Ščerbin, Vladimir Pčelnikov, Jakob Čeredničko, 
Vladimir Diamandidi, Feodor Kuzmin, Nikolaj Egorov, Leonid Goranski, 
Lopkok, Timofej Laboda, Tihon Tabanov, dr. Aleksander Daražija, Ivan 
Tararin, Kozma Morgulj, Evgenij Bagrinovski, Štefan Gorlov, Abramen-

 107 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga II., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 15.

 108 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga II., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 29, 30. 

 109 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga II., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 30.
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ko, Maks Dektjarov, Stepanov, Arsenjev, Šidlovski, Ivan Kiblačič. Imena 
drugih članov niso znana.

Pri organizaciji je Glebovu pomagal Boris Nolda. Vsak član organiza-
cije je prejel izkaznico ROVS. Višina članarine je bila postavljena glede na 
dohodke člana.110

Ruska splošna vojaška zveza je nudila svojim članom tudi materialno 
pomoč in jim urejala službe.

Življenjepis poveljnika mariborske rovs

Ivan A. Glebov, konjeniški polkovnik, vodja ROVS in Zveze ruskih ofi-
cirjev v Mariboru, je izviral iz aristokratske družine. Njegov oče je bil 
oficir in veleposestnik.111 Rodil se je v Sankt Peterburgu 8. maja 1885. Med 
letoma 1895 in 1905 je obiskoval gimnazijo v Sankt Peterburgu. Opravil je 
osem razredov gimnazije z veliko maturo v mestu Taganrok. Po končani 
gimnaziji ga je oče poslal na vojaško konjeniško akademijo. Na akademiji 
je ostal do leta 1908. Dobil je čin poročnika in bil poslan v 5. huzarski 
aleksandrijski polk, ki se je nahajal v mestu Kaljiš. Tam je ostal do leta 
1911, ko je bila divizija, kateri je pripadal, premeščena v mesto Samara. 
Leta 1913 je bil kot predstavnik ruske konjenice odposlan v Francijo. V 
Parizu se je javil vojaškemu agentu Ignatijevu, ki je pozneje postal general 
Rdeče armade. Ob začetku 1. svetovne vojne je zaprosil za vrnitev v svojo 
enoto in za vstop na fronto v Rusiji. Prošnja so mu odobrili, tako da se je 
leta 1914 preko Velike Britanije, Danske, Švedske in Finske vrnil v Sankt 
Peterburg. Obenem mu je bila dodeljena naloga, da v Rusijo prenese paket, 
ki mu ga je izročil komandant francoske fronte. V paketu je bilo namreč 
obvestilo o razporeditvi fronte. V Sankt Peterburgu ga je najprej izročil 
načelniku generalštaba, Palizinu, nato pa ga predal glavnemu komandantu 
celotne ruske fronte, velikemu knezu Nikolaju Nikolajeviču. Takoj nato 
je Glebov odšel v svoj polk v mesto Groci v bližino Varšave. Od tod je šel 
na fronto proti Nemcem. Leta 1917 je bil zaradi ran odposlan na Krim. V 
naslednjem letu pa je odšel skupaj z muslimansko enoto na Kavkaz. Tam 
je avgusta 1918 pričakal demobilizacijo in odšel na dom ženinih staršev v 
Dnjepropetrovsko oblast, kjer je ostal do mobilizacije v armado generala 
Denikina. Postal je komandant polka in nosil čin polkovnika. V tem času 
se je nahajal v Stavropolski oblasti, nato v Astrahanu, Severnem Kavkazu 
in Novorossijsku, od koder se je vsa vojska evakuirala na Krim. Njegovemu 
polku je bila kot evakuacijska točka iz Rusije določeno pristanišče Feodo-

 110 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 111 ARS III, MFS, serija MM, film No. 012.
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sijja. Enota se je naselila v okolici mesta Džankoj. Tu so se zadrževali vse 
do konca vojne med Rdečo armado in Poljsko. Ko je Rdeča armada vojno 
dobila, se je usmerila na Krim likvidirat Vranglovo armado. Glebov je bil 
v tem času ranjen v levo nogo in je bil prestavljen na Jalto k svoji družini. 
Od tod je bil skupaj s svojim polkom s parnikom evakuiran v Carigrad. 
Po enem letu bivanja v Galipoliju je bil s svojo enoto preko Soluna tran-
sportiran v Gevgelijo.

V Jugoslaviji je bil določen za službo v obmejni straži. Njegov polk je bil 
poslan na varovanje meje z Avstrijo in dela meje z Italijo. Glebov je postal 
inšpektor obmejnih enot v IV. odseku poveljstva obmejne službe. Na tej 
dolžnosti je ostal do decembra 1922, ko je bila obmejna služba ukinjena. 
V novo oblikovano finančno kontrolo pa zaradi starosti in visokega čina 
ni bil sprejet.

Od leta 1924 je živel na majhni kmetiji v bližini Maribora. Leto dni 
je bil kot pomožni delavec zaposlen pri materialnem skladišču Državnih 
železnic. V Mariboru je delal še kot šofer. Zaposlil se je tudi pri vojaški for-
maciji v avtomobilski sanitetni četi. Leta 1928 je kot tkalec delal v tovarni 
svile Radvanje. Zaradi slabega vida je moral delo opustiti. Med letoma 1929 
in 1930 je delal v Pančevačkih ritih kot tehnični nadzornik traktorjev. Med 
2. svetovno vojno je bil član OF. Po vojni je živel kot kmetovalec na svoji 
kmetiji pri Mariboru.112

Umrl je leta 1952.113

poročnik GreGor KanIvalsKY, član rovs maribor

Gregor Kanivalsky se je rodil Veri Petrovni in Gregorju Kanivalskemu 
3. avgusta 1898 v Nižjem Novgorodu. Bil je ruske narodnosti in je izha-
jal iz visoke uradniške rodbine. Njegov oče je bil aktivni svetnik v carski 
upravi in se je poznal z junkerjem,114 državnim svetnikom Kamerjem na 
dvoru carja Nikolaja. Zaključil je štiri razrede osnovne šole, osem razre-
dov gimnazije in maturiral v Harkovu leta 1916. Opravil je še tri semestre 
prava na Univerzi v Harkovu. Poleg ruščine, slovenščine in srbohrvaščine 
je obvladal še nemški in francoski jezik.

Leta 1919 se je aktivno udeležil borb v ruski državljanski vojni kot oficir 
v vojski generala Vrangla. V Jugoslavijo je prišel kot emigrant leta 1921. 
Do leta 1927 je bil v službi pri finančni kontroli v Sv. Juriju ob Pesnici kot 
finančni pripravnik. Bil je verziran v barvanju svilenih tkanin in preje. 

 112 ARS III, 1315-5, Zapisnik o zaslišanju Glebov Ivana, Maribor, 26. 8. 1949.
 113 ARS III, 1315-5, Ruski emigranti v Mariboru.
 114 V carski Rusiji tudi naziv za gojence vojaške šole, častniške pripravnike. (France Verbinc: 

Slovar tujk, Cankarjeva založba v Ljubljani 1968, str. 320.)
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Tako je bil med letoma 1927 in 1929 zaposlen pri podjetju Jugodrava na 
Pobrežju kot barvar. Od leta 1929 do 1931 je bil zaposlen pri Huterju kot 
vodja prodajnega oddelka. Po letu 1931 pa kot barvarski mojster v tovarni 
Tom & Co., po vojni preimenovani v ZTS. Stanoval je na Vojašniškem trgu 
6 v Mariboru.115

zveza rusKIH oFIcIrJev (ors)

Zveza ruskih oficirjev, ORS, je bila organizacija oficirjev ruske vojske in 
mornarice. Članstvo je bilo prostovoljno. V Sloveniji je bila ORS prav tako 
kot ROVS organizirana v rajon Ljubljana in rajon Maribor. Oba odseka sta 
bila v sestavi IV. oddelka ROVS s sedežem v Beogradu.116

Iz pravilnika ljubljanskega odseka Zveze ruskih oficirjev v Jugoslaviji je 
razvidno, da je bila ustanovitev odobrena s strani Kraljevske banske uprave 
30. januarja 1931.

Cilj odseka je bil, da združuje in ohrani čim večje število oficirjev, ki 
živijo v emigraciji. Ti bi ob vrnitvi na rusko ozemlje, kot so takrat pričako-
vali, stopili v službo ruske vojske. Imela je nalogo ohranjanja tradicij ruske 
vojske in vzpodbuditi interes za učenje sodobnih vojaških tehnik. V okviru 
odseka so ustanovili tudi fond za materialno podporo in samopomoč čla-
nom in njihovim družinam.

Zveza je bila sestavljena iz stalnih članov, članov sodelavcev in častnih 
članov. Stalni člani so bili vsi ruski oficirji, vojaški uradniki, vojaški zdrav-
niki in vojaški duhovniki, ki so bili registrirani pri Centralnem odboru 
zveze v Beogradu ali enem od mestnih odsekov ORS. Člani sodelavci so 
lahko bili družinski člani stalnih članov po dopolnitvi enaindvajsetih let 
starosti, vdove in matere oficirjev, vojaških uradnikov, vojaških zdravni-
kov in vojaških duhovnikov, sestre usmiljenke ruskih ustanov Rdečega 
križa, prostovoljci, ki so bili v ruski vojski in so emigrirali. Člani sodelavci 
so lahko postali tudi gojenci vojaških akademij Kraljevine Jugoslavije ru-
skega porekla in osebe, ki so zaključile eno od ruskih kadetskih šol v Jugo-
slaviji. Člani sodelavci niso imeli pravice sodelovati na zasedanjih rednih 
in izrednih skupščin odseka. Za častnega člana so lahko razglasili tudi 
pripadnike ruske ali tuje vojske in osebe, ki bi zvezi prinesle veliko korist 
ali bi nudile večje prostovoljne prispevke.117

 115 ARS III, MFS, serija MM, film No. 011.
 116 ARS III, Za 402-1, Ruski obče vojinski sajuz, Sajuz ruskih oficirov.
  ARS III, Za 402-1, Pravilo Ljubljanskog odseka Saveza ruskih oficira u Kraljevini Jugosla-

viji.
 117 ARS III, Za 402-1, Pravilo Ljubljanskog odseka Saveza ruskih oficira u Kraljevini Jugosla-

viji.



Radovan Pulko, Organizacije ruskih emigrantov na Slovenskem 1921–1941 175

članstvo zveze ruskih oficirjev v ruski splošni vojaški zvezi

Zveza ruskih oficirjev je bila v Jugoslaviji ustanovljena leta 1920.118 Torej 
je vsaj štiri leta do ustanovitve Ruske splošne vojaške zveze delovala samo-
stojno. To pa ne velja za ORS v Sloveniji, ki je bila ustanovljena šest let po 
ustanovitvi ROVS. Tako je bila v Sloveniji najprej organizirana ROVS, šele 
nato pa so oficirji znotraj nje ustanovili svojo organizacijo, ki jih je loče-
vala od navadnih vojakov. Vodilna mesta v oficirski zvezi so seveda dobili 
najbolj zaslužni oficirji. Tako sta imeli obe organizaciji iste voditelje. Meja 
med obema organizacijama je bila tako precej zabrisana. V mariborskem 
rajonu je praktično prišlo do popolnega zlitja obeh organizacij. Posledica 
tega je bila, da je Zveza oficirjev v Splošni vojaški zvezi prevzela vodilno 
vlogo.

Podobno se je zgodilo tudi na državni ravni, kjer je general Ekk, ki je 
bil prvotno samo predsednik ORS s članstvom v ROVS, postal načelnik 
ROVS za Jugoslavijo. Ko je general Ekk zaradi starosti odstopil, sta obe 
organizaciji dobili enotno upravo.

Poleg obravnavanih organizacij so na ozemlju Jugoslavije in Slovenije 
delovale še številne druge humanitarne, kulturne in vojaške organizacije. 
Emigracija je razen tega ustanavljala ruske knjižnice, šole za ruske otroke, 
potekali so jezikovni tečaji, izhajati so začeli ruski časopisi in podobno. 
Nastajale so ruske znanstvenoraziskovalne ustanove. Z leti, ko si je ve-
čina emigrantov našla zaposlitev in si materialno opomogla, so nastajala 
društva, v katerih so se lahko emigranti interesno udejstvovali. Takšno 
društvo je bilo npr. Rusko čebelarsko društvo. Beograd je imel tudi Rusko 
arheološko društvo. V Jugoslaviji je bilo več ruskih športnih društev. To so 
bila npr. Rusko športno društvo iz Beograda, ki je združevalo več športnih 
panog, Ruski jaht klub Petra Velikega, Ruski Sokol in še nekatera.

V Sloveniji je deloval le majhen del številnih ruskih emigrantskih orga-
nizacij, vendar njihov pomen ni bil nič manjši od pomena teh organizacij 
po drugih delih Jugoslavije. 

 118 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji 1918–1941, Knjiga II., DSUP FNRJ, UDB, I. odd., 
Beograd januar 1955, str. 59.
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DiE organisationEn DEr russischEn EMigrantEn  
in slowEniEn von 1921 bis 1941 
Zusammenfassung 

Nach der Niederlage der revolutionären Kräfte im Bürgerkrieg zog eine große Zahl der 
Bürger des ehemaligen Zarenrussland in die weite Welt. Die meisten emigrierten nach 
Frankreich, Deutschland, Jugoslawien und in die Tschechoslowakei. 
Nach Jugoslawien kamen die Emigranten in mehreren Strömen. Der erste Flüchtlings-
strom kam schon im 1919. Die größte Gruppe kam mit der Wrangel Armee. Die Evaku-
ierung der Wrangel Armee aus Südrussland begann um den 20. November 1920. Bei der 
Evakuierung halfen die französischen, britischen und amerikanischen Verbündeten, die 
zu diesem Zweck um die 100 Dampfschiffe aus ihren Flotten zur Verfügung stellten. Die 
größten Evakuierungspunkte waren Noworossijsk und Sewastopol. Die Armee war dann 
fast ein Jahr lang in der Türkei untergebracht, und zwar in der Nähe von Istanbul, ein Teil 
in Gallipoli und ein Teil auf der Insel Limnos. 
Jugoslawien richtete mehrere Empfangsorte für die Flüchtlinge ein. Die Empfangpunk-
te waren die Häfen Kotor, Dubrovnik, Split und Bakar sowie die Bahnhöfe in Caribrod 
und Gevgelija. Wegen schwieriger Wirtschaftssituation, die in Jugoslawien herrschte, war 
die Ankunft der Emigranten für das Land eine schwere Last. Jugoslawien empfing also 
Wrangels Soldaten unter dem Druck der Weltmächte, vor allem Frankreichs und Groß-
britanniens. Die beiden Weltmächte verpflichteten sich, Jugoslawien bei der Emigration 
zu helfen, doch sie hielten ihr Versprechen nicht. Trotz allem sahen die jugoslawischen 
Behörden gewisse Vorteile von dem Kommen der Wrangel Armee. Jugoslawien brauchte 
dringend Arbeitskräfte für den Bau der Bahnen und Eisenbahnen und Wrangel bot einen 
Teil seiner Truppen für diesen Einsatz an. In Slowenien wurde so die Eisenbahnstrecke 
Ormož–Ljutomer gebaut. Jugoslawien hatte auch das Bedürfnis nach Stärkung der Gren-
zenverteidigung. Auch für die Grenzwache trug Wrangel mit seiner russischen Armee 
bei. So wurden in Slowenien ab Dezember 1922 die Grenzen zu Österreich und Italien 
von russischen Soldaten überwacht. Doch viel größere Vorteile von der Emigration hatte 
Jugoslawien ganz wo anders. Unter den Flüchtlingen waren sehr viele Intellektuelle, hohe 
Offiziere und Adel. Die russische Intelligenz war sehr aktiv und hatte einen großen Ein-
fluss auf die jugoslawische Wissenschaft und Kultur. An den jugoslawischen Fakultäten 
unterrichteten 65 russische Professoren. Wenigstens 10 russische Professoren unterrich-
teten auch an der Universität in Ljubljana/Laibach. Die russischen Emigranten eröffneten 
auch ihre Institutionen. Viele dienten auch dem jugoslawischen Volk. In Slowenien war 
so eine Institution das Sanatorium in Vurberk/Wurmberg bei Pettau. Am Anfang war es 
nur für die russischen Lungenkranken gemeint, doch sehr bald wurde das Sanatorium 
auch für die Slowenen zugänglich. 
Trotz allem hatte es die Mehrheit der Emigranten nicht leicht. Diese Menschen verloren 
praktisch alles, was sie hatten. Um den Emigranten ihr Selbstvertrauen wiederzugeben, 
gründeten die russischen Intellektuellen verschiedene Organisationen. Die wichtigsten 
waren die Ruska matica (Die Russische Gesellschaft) und die Ruska kolonija (Die Russische 
Kolonie). Die Russische Kolonie war nicht nur eine Organisation, sondern in ersten Jahren 
auch ein gemeinsamer Wohnort oder sogar eine Wohnsiedlung russischer Emigranten. Die 
Aufgabe der Russischen Kolonie war für den materiellen Zustand und für die Ordnung 
unter den Emigranten zu sorgen. Die Mitgliedschaft in der Kolonie war bis 1930 Pflicht für 
alle Emigranten. Jede größere Kolonie hatte auch ihre eigene, gewählte Verwaltung, deren 
Aufgabe es war, die Emigranten vor den jugoslawischen Behörden zu vertreten. 
Die Russische Gesellschaft war vor allem eine Kultur- und Bildungsorganisation. Sie hatte 
ihre eigene Bibliothek, organisierte Kultur- und Literaturvorträge, organisierte verschie-



Radovan Pulko, Organizacije ruskih emigrantov na Slovenskem 1921–1941 177

dene Kurse und eröffnete Schulen. Sie wurde in Ljubljana/Laibach gegründet, wo auch 
ihr Zentralausschuss für Jugoslawien untergebracht war. In Slowenien waren noch die 
Zweigstelle von der Russischen Gesellschaft in Maribor/Marburg und eine Abteilung der 
Russischen Gesellschaft in Hrastovec, wo auch eine russische Schule und Pro-Gymnasium 
waren, aktiv. 
Eine andere bedeutende russische Organisation war das Russische Rote Kreuz. Die Gesell-
schaft des Russischen Roten Kreuzes gründete die Sanatorien in Hercegnovo, Makošica 
bei Dubrovniku und Crikvenica. Als das letztere geschlossen wurde, kam ein Teil des In-
ventars nach Vurberg/Wurmberg bei Pettau. Es wurden auch ein Krankenhaus in Pančevo 
und eine Poliklinik in Belgrad, wo die größte russische Ambulanz in Jugoslawien war, 
gegründet. Die Gesellschaft gründete Kindergärten und Asyle. Das Russische Rote Kreuz 
war auch Mitbegründer der russischen Volksschule in Ponoviče pri Litiji/Ponoviče bei 
Littai. 
Die russische Emigration glaubte, ihr Exil sei nur vorläufig. Vor allem in den ersten Jah-
ren im Exil erwartete die Mehrheit einen Kampf zwischen den westeuropäischen Staaten 
und Russischer Föderation. Wegen dem erhofften wiederholten Einsatz oder sogar einem 
Umsturz in der Sowjetunion versuchten sie ehemalige Mitglieder der Zarenarmee im Exil 
zu vereinen. Die erfolgreichste in diesem Sinne war die Union aller Russischen Militär-
verbände, die General Wrangel gründete (UaRM). Diese Organisation vereinte Exilante, 
die in der ganzen Welt zerstreut waren. In Slowenien teilte sich die Union aller Russischen 
Militärverbände in den Mariborer/Marburger und den Ljubljanaer/Laibacher Bezirk. In 
beiden Bezirken wurden Vorträge für die Modernisierung des Militärwissens der Offi-
ziere organisiert. Neben der schon genannten Kriegsorganisation findet man in Maribor/
Marburg noch den Bund Russischer Offiziere. 
In Slowenien war nur ein kleiner Teil der zahlreichen russischen Emigrantenorganisatio-
nen aktiv, doch deren Bedeutung ist nicht geringer als die Bedeutung dieser Organisatio-
nen anderswo in Jugoslawien. 

organisations oF russian EMigrants  
in slovEnia bEtwEEn 1921 anD 1941 
summary 

After the defeat of the contra revolutionary forces in the civil war a large number of citi-
zens of the former tsarist Russia emigrated. Most of them emigrated to France, Germany, 
Yugoslavia and Czechoslovakia. 
The emigrants came to Yugoslavia in several waves. The first fugitive wave reached Yugo-
slavia in 1919. The largest group came with Vrangl’s army. The evacuation of Vrangl’s army 
from South Russia began around 20th November 1920. French, British and American allies 
participated in the evacuation and gave around 100 steamers from their fleets at disposal. 
The biggest evacuation points were Novorossijsk and Sevastopol. The army was afterwards 
for almost a year stationed in Turkey; one part near Constantinople, one in Gallipoli and 
one part on the island Lemnos. 
Yugoslavia set up numerous points for receiving refuges. The receiving points were 
harbours Kotor, Dubrovnik, Split and Bakar and the railway stations in Caribrod and 
Gevgelija. The refuges were a heavy burden because of the difficult economic situation 
Yugoslavia was in. Yugoslavia accepted Vrangl’s soldiers because of the pressures of the 
superpowers, mostly of France and Great Britain. These two superpowers did oblige to 
help the emigration in Yugoslavia, but did not fulfil their promise. Yugoslav authorities 
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did in spite of it all see certain benefits from accepting Vrangl’s army. Yugoslavia urgently 
needed manpower for building roads and railways and Vrangel offered a part of his troops 
for these works. In Slovenia the railway Ormož–Ljutomer was built. Yugoslavia needed to 
reinforce defence at its borders. Vrangel also contributed a part of Russian units for the 
border sentry. The borders between Slovenia and Austria and Italy were therefore from 
December 1922 defended by Russian soldiers. Yugoslavia had much greater benefits from 
the emigration elsewhere. There were many intellectuals, officers and aristocracy among 
the fugitives. The Russian intelligence was very active and had a significant impact on the 
Yugoslav science and culture. 65 Russian professors lectured on the Yugoslav universities, 
at least 10 on the University of Ljubljana. 
The Russian emigrants established their own institutions and many of them were very use-
ful for the Yugoslav people. In Slovenia one such institution was a sanatorium in Vurberk. 
In the beginning the sanatorium was meant only for Russian soldiers with lung diseases, 
but it soon became available also for Slovenes. 
However, the majority of emigrants had a difficult time. These people lost practically 
everything they had. The Russian intellectuals established different organisations to help 
and give emigrants their self-confidence back. The most important institutions were the 
Russian Society (Ruska matica) and the Russian Colony (Ruska kolonija). The Russian 
Colony was not just an organisation, but at least in the first years some kind of common 
domicile or colony of Russian emigrants. 
The main duty of the Russian Colony was to take care of the material situation and order 
between emigrants and on the other side to have control over them. Membership in the 
Colony was until 1930 obligatory for all emigrants. Every larger colony had its own elected 
administration, whose task it was to represent emigrants before the Yugoslav authorities. 
The Russian Society was mostly a cultural and educational organisation. It had its own 
library, it organised cultural and literary lectures, courses and opened schools. The Rus-
sian Society was established in Ljubljana, where its central committee for Yugoslavia also 
had its headquarters. In Slovenia the Russian Society also had a subsidiary in Maribor 
and a department in Hrastovec. A Russian school and a pro-grammar school were also 
in Hrastovec. 
Russian Red Cross was also among important Russian organisations. The Russian Red 
Cross Society established sanatoriums in Hercegnovi, Makošica near Dubrovniku and 
Crikvenica. When the latter was closed, some of the inventory was brought to Vurberk. 
A hospital in Pančevo and policlinics in Belgrade, which had the largest Russian dispen-
sary in Yugoslavia, were also established. The Russian Red Cross Society also established 
kindergartens and shelters and it was a cofounder of the Russian grammar school in 
Ponoviče near Litija.
The Russian emigration believed that their exile was only temporary. Especially in the first 
years of emigration most of them expected a clash of arms between the West European 
countries and the Soviet Union. Because of the expected resumed intervention or even 
a coup d’état in the Soviet Union they tried to unite the former members of the tsarist 
army in exile. The most successful in these endeavours was the Russian Common Mili-
tary Union established by general Vrangel. Members of this organisation were emigrants 
from all over the world. In Slovenia the Russian Common Military Union consisted of 
Maribor and Ljubljana district. Both districts carried out lectures for military knowledge 
update for individuals, who already had an officer rank. Besides the already mentioned 
military organisation we can find a Union of Russian Officers, which was established in 
Maribor. In Slovenia only a small number of Russian emigrant organisations was active, 
though their importance was not smaller then the importance of these organisations in 
other parts of Yugoslavia.
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Eden od osrednjih ciljev slovenske politike v času tranzicije je bila makroekonomska 
stabilnost države. Slovenija je med prvimi prešla obdobje transformacijske depresije 
oziroma recesije, ki je bila značilna za tranzicijska gospodarstva na začetku devet-
desetih let, to je v prispevku tudi podrobneje predstavljeno. Glede na osnovne ma-
kroekonomske kazalce avtor razdeli časovni lok 1990–2004 na pet obdobij: obdobje 
recesije, obdobje transformacijskega okrevanja, obdobje uravnoteženega razvoja, pre-
lom tisočletja ter na leto 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo (dalje EU), to 
pa je na formalni ravni pomenilo zaključek tranzicije.
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One of the key objectives of the Slovene politics during the transition has also been 
macroeconomic stability. Slovenia was among the first countries that passed over the 

 * Aleksander Lorenčič, univerzitetni diplomirani zgodovinar, mladi raziskovalec, In šti- 
tut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, aleksander.lorencic@inz.si.



180	 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/2–3 • razprave – studIes

period of transformation depression or recession, which was typical for transition 
economies in the early Nineties. The article presents this period in detail. According 
to the basic macroeconomic indicators the author splits the time arc 1990–2004 into 
5 periods: the recession period; the period of transformation recovery, the period of 
balanced development, the break of the millennium and the year 2004, when Slovenia 
joined the European Union (EU), which at a formal level marks the end of the transi-
tion.
Keywords: transition, macroeconomic stabilization, gradual, recession, recovery

prehod v socialno-tržno gospodarstvo – velika preizkušnja

Tranzicija je po svoji vsebini predvsem skupek korenitih institucio-
nalnih sprememb, njen začetek pa je na simbolni ravni pomenil padec 
berlinskega zidu. Politični mejnik v vsaki posamezni državi so bile prve 
demokratične volitve.1 Prve demokratične volitve, ki jih štejemo za formal-
ni začetek tranzicije, so se v Sloveniji zgodile spomladi leta 1990. Demokra-
tično izpeljane volitve so označevale prehod iz enopartijskega političnega 
sistema v demokratični večstrankarski sistem. Ko pa govorimo o gospo-
darski tranziciji, imamo v mislih prehod iz zaprtega centralnoplanskega 
(v Sloveniji planskotržnega gospodarstva) v odprto socialnotržno gospo-
darstvo.2 Strukturni premiki na področju gospodarstva so se zgodili že 
konec osemdesetih. Odločitev za samostojno in neodvisno državo je na 
ekonomskem področju omogočila, da je Slovenija prevzela v svoje roke 
ekonomsko politiko, s tem pa tudi odgovornost za lasten gospodarski ra-
zvoj. Ekonomska dogajanja so se odvijala po značilnem transformacijskem 
vzorcu – najprej prevladujoče negativne posledice uvajanja tržnih reform, 
kasneje pozitivni učinki makroekonomske stabilizacije, prestrukturiranja 
in reform na mikroekonomski ravni.3 Omenjene spremembe so pomeni-
le spremembe gospodarskega prostora, prevladujočega koordinacijskega 
mehanizma in družbenih odnosov. Spremenile so tudi poglede na vlogo 
socialne politike, zakonov trga in politično ideologijo.4

 1 Janez Šušteršič: Politično gospodarski cikli v socialističnih državah in tranzicija, Doktor-
ska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 1999, str. 44–66. 
Dalje: Šušteršič: Politično gospodarski cikli.

 2 Herman W. Hoen: The transformation of economic systems in central Europe, Studies in 
comparative economic systems, Northampton, 1998, str. 1.

 3 Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), Delovni zvezek, št. 3, letnik VIII, 
Ljubljana 1999, str. 5.

 4 Neven Borak: Slovenske transformacije: kontinuiteta v spremembah. V: Neven Borak in 
Žarko Lazarević (uredila): Gospodarske krize in Slovenci, Inštitut za novejšo zgodovino: 
Zveza ekonomistov Slovenije, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 1999.
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pot postopnega stabiliziranja gospodarstva

Makroekonomska politika je ob razmeroma omejenih možnosti ubrala 
pot postopnega stabiliziranja gospodarstva. Predstavljala je splet blago 
restriktivne denarne politike ob ohranitvi drsečega tečaja tolarja glede 
na denarno ponudbo, ki jo je uravnavala centralna banka, sorazmerno 
nevtralne fiskalne politike in dokaj popustljive dohodkovne politike. Po 
vsebinskem konceptu pa se je ekonomska politika izkazovala kot kombi-
nacija neoliberalne in socialdemokratske, pri čemer je bila slednja v prvih 
letih samostojnosti dokaj bolj naglašena. Taka ocena ukrepanja države se 
zdi smiselna za prva leta prehoda iz socialističnega sistema v kapitalistič-
nega. Tržno gospodarstvo, odprtost ekonomije v svet in makroekonomska 
stabilnost so bili skupna osnova ekonomske politike.5 Kar precej stro-
kovnjakov je bilo mnenja, da bi bila optimalna strategija v času tranzicije 
postopno in počasno izvajanje sprememb oziroma gradualistični pristop.6 
Takšen pristop je bil značilen za Slovenijo. Kot gradualizem je bila na-
mreč poimenovana tudi ekonomska politika, ki je služila Drnovškovim 
vladam pri usmerjanju gospodarskega razvoja Slovenije.7 O gradualizmu 
je podpredsednik prve demokratično izvoljene vlade ter odgovoren za go-
spodarstvo, dr. Jože Mencinger, zapisal: »Gradualizem je temelj razvoja 
vsake normalne razvite države. Revolucionarne spremembe sistemov so 
redke; zgodijo se enkrat ali dvakrat v stoletju in povzročijo veliko »kolate-
ralne« škode. Mislim, da se je pri nas za gradualizem v ekonomski obliki 
v letu 1991 zavestno odločil le takratni Svet Banke Slovenije; najboljši 
izraz tega je bila uvedba upravljanega drsečega tečaja in prizadevanja za 
preprečevanje realne apreciacije tolarja. Gradualizem si je Slovenija lahko 
privoščila zaradi samoupravljanja in družbene lastnine, ki sta omogoča-
la decentralizirano odločanje, in stopnje razvitosti, ki jo je dosegla pred 
tranzicijo. Zdaj spet več sodelujem na raznih ekonomskih konferencah v 
tujini; večina ekonomistov z vzhoda in zahoda je občudovalcev slovenske 
gospodarske politike ob osamosvojitvi in po njej«.8 Slovenija se je torej 
odločila za postopnost sistemske preobrazbe namesto za šok terapijo, kot 
so ji svetovale nekatere mednarodne institucije in posamezni eksperti. Da 
je ravno postopnost omogočila »mehkejši gospodarski prehod«, je mnenja 
tudi dolgoletni generalni sekretar Združenja Managment dr. Jože Kra-
šovec. Slovenska vlada je v drugi polovici leta 1992 politiko preživetja 

 5 Tone Krašovec: Deset let gospodarskega razvoja v samostojni Sloveniji, Združenje Mana-
ger, Razum, dr. Krašovec & Co., d. n. o., Ljubljana 2001, str. 25. Dalje: Krašovec: Deset let 
gospodarskega razvoja v samostojni Sloveniji.

 6 Šušteršič: Politično gospodarski cikli, str. 44–66.
 7 Slavko Vizovišek: Gradualizem odhaja?, Večer, 30. 05. 2005, str. 2. 
 8 Intervju z dr. Jožetom Mencingerjem, Mladina, št. 46, 10. 11. 2006, str. 36–40.
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dopolnila in se ob makroekonomskih stabilizacijskih problemih odločno 
lotila prestrukturiranja podjetij in bank, to pa je imelo daljnosežne posle-
dice.9 Po mnenju ekonomista dr. Bogomirja Kovača sta bila ključna dva 
upravljavska vzvoda slovenske tranzicije. Na eni strani je bila to politično-
ekonomska vloga Banke Slovenije, na drugi pa menedžerska vodstva pri 
obvladovanju kriznega menedžmenta in podjetniških sprememb. Banka 
Slovenije (BS) je postala ključni element makroekonomske stabilizacije. 
Tržni socializem s samoupravnim ustrojem podjetij pa je ustvaril potreb-
no poslovno kulturo, ki je menedžmentu omogočila uspešno prestruktu-
riranje slovenskih podjetij. Prevladal je menedžerski, ne pa lastniški način 
upravljanja podjetij.10

vloga Banke slovenije in njen vpliv na makroekonomsko 
stabilizacijo

Denarna oziroma monetarna politika ima v gospodarstvu pomembno 
vlogo. Je del ekonomske politike in je poleg fiskalne politike, ki je pod 
okriljem vlade, najpomembnejši del ekonomske politike države. Denarno 
politiko je v obravnavanem obdobju v Sloveniji vodila Banka Slovenije. 
Banka Slovenije je bila ustanovljena z zakonom dne 25. junija 1991, de-
jansko monetarno oblast pa je začela izvajati po izteku trimesečnega mo-
ratorija za uresničevanje osamosvojitvenih aktov slovenskega parlamenta 
dne 8. oktobra 1991, ko je tudi vpeljala slovensko valuto tolar. V prvih 
treh letih od ustanovitve je uveljavila svoj status centralne banke tudi v 
mednarodnih bančnih in finančnih institucijah. V bančništvu in financah 
Republike Slovenije je Banka Slovenije utrjevala vlogo centralne in emisij-
ske banke, kakršno imajo centralne banke v razvitem svetu z doslednim 
izvajanjem nalog in pristojnosti, ki jih ima po Zakonu o Banki Slovenije, 
Zakonu o kreditnih poslih s tujino, Zakonu o deviznem poslovanju, še 
zlasti pa po Zakonu o bankah in hranilnicah.11 To se je posebej pokazalo 
pri zagotavljanju stabilnosti tolarja z njegovo notranjo konvertibilnostjo ter 
z zagotavljanjem splošne likvidnosti plačevanja v državi in s tujino, oboje 
pa sta bili po zakonu temeljni nalogi Banke Slovenije. Za uresničevanje teh 
nalog je Banka Slovenije uravnavala količino denarja v obtoku, nadzirala 
banke in hranilnice, izdajala bankovce in dajala kovance v obtok, pred-
pisovala pravila za izvajanje jamstva za vloge občanov ter določala, orga-

 9 Jože Prinčič in Neven Borak: Iz reforme v reformo. Slovensko gospodarstvo 1970–1991, 
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2006, str. 625–631. Dalje: Prinčič, Borak: Iz refor-
me v reformo.

 10 Bogomir Kovač: Obsojeni na uspeh?, Mladina, št. 26, 24. 6. 2006, str. 34.
 11 Vsi našteti zakoni so izšli v: Uradni list Republike Slovenije, št. 1, 25. 6. 1991/l.
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nizirala in usklajevala informacijski sistem, potreben za izvajanje njenih 
nalog. Banka Slovenije je skrbela tudi za uvedbo predsanacijskih ukrepov 
in postopkov sanacije v nekaterih bankah. Temelji makroekonomske stabi-
lizacije so bili dejanska in ne le proklamirana neodvisnost centralne banke, 
takojšnja uveljavitev sistema drsečega tečaja in »zanemarjenje« inflacije. 
Denarni politiki so največ težav povzročale absolutna in relativna majh-
nost ter izredna občutljivost denarnega področja, ki je zahtevala velike in 
včasih makroekonomsko zelo drage posege.12 Banka Slovenije je bila pri 

 12 Jože Mencinger: Deset let pozneje. Tranzicija – uspeh, polom ali nekaj vmes?. V: GG, št. 
317, 2000/6, Ekonomski inštitut pravne fakultete, str. 25–42. 

Tabela 1: Osnovni makroekonomski kazalci razvoja Slovenije 1990–2004

Leto

Realna 
letna 

stopnja 
rasti BDP 

v %

Povprečna 
letna 

stopnja 
inflacije 

v %

Povpreč-
na letna 

stopnja re-
gistrirane 

brezposel-
nosti v %

Realna 
letna  

stopnja  
rasti  

izvoza 
v %

Realna 
letna 

stopnja 
rasti 

uvoza  
v %

Obdobje recesije 1990 7,5 549,7 4,7 14,2 38,2

1991 8,9 117,7 8,2 -15,6 -12,8

1992 5,5 201,3 11,5 -24,2 -25,1

Obdobje okrevanja 1993 2,8 32,3 14,4 -5,8 16,8

1994 5,3 19,8 14,4 4,0 2,4

1995 4,1 12,6 13,9 6,5 7,5

Obdobje brezvetrja – 
uravnoteženost 

1996 3,7 9,7 13,9 3,6 2,1

1997 4,8 9,1 14,4 4,6 11,9

1998 3,9 7,9 14,5 3,8 10,4

1999 5,4 6,1 13,6 5,2 8,2

Prelom tisočletja 
– inflacijski šok in 
padanje gospodarske 
rasti

2000 4,1 8,9 12,2 4,6 6,1

2001 3,1 8,4 11,6 2,9 3,0

2002 3,7 7,5 11,6 3,2 4,8

2003 2,8 5,6 11,2 3,6 6,4

Izboljšanje 
makroekonomske 
slike

2004 4,4 3,6 10,6 9,5 10,3

Viri: Statistični urad Slovenije (SURS), Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), 
Banka Slovenije (BS); Do leta 1998 je bilo merilo inflacije indeks cen na drobno, po tem letu 
pa indeks cen življenjskih stroškov.
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svojem odločanju o denarni politiki in njenem izvajanju ter pri uresniče-
vanju drugih nalog in pooblastil tako po Zakonu o Banki Slovenije kot 
tudi drugih zakonih neodvisna. Sta pa Svet Banke Slovenije in guverner 
bila dolžna vsako leto med drugim predložiti letno poročilo o opravljenem 
delu Državnemu zboru Republike Slovenije. Njena monetarna vloga se je 
spremenila ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004. Glede na 
to, da je denarno politiko vodila Banka Slovenije, je imela le-ta seveda 
veliko vlogo oziroma vpliv v gospodarstvu. Prek denarne politike je tako 
vplivala na gospodarsko rast, inflacijo, zaposlenost, devizni tečaj in s tem 
na mednarodno menjavo. Vse to pa so nekateri izmed najpomembnejših 
ekonomskih kazalcev, ki so seveda pomembno vplivali na zagotavljanje 
stabilnosti gospodarstva. Banka Slovenije je vsekakor poskušala s svojim 
delovanjem pozitivno vplivati na gospodarstvo. Njeni ukrepi so bili izre-
dno pomembni.13

Pod vplivom vodenja politike preživetja, pa tudi razvoja političnih raz-
mer v prvi polovici leta 1992, se je zgodila sprememba vlade, pred koncem 
leta so bile tudi nove volitve, posebnega stabilizacijskega programa pa ni 
bilo. Tako je vodenje stabilizacijske politike takoj po osamosvojitvi in v letu 
1992, bolj kot ukrepi vlade, zaznamovalo delovanje Banke Slovenije, ki je 
po prevzemu vajeti denarne politike takoj uvedla ureditev drsečega tečaja 
domače valute in se ukvarjala s preveliko likvidnostjo bank in oblikova-
njem deviznih rezerv.14

transformacijska recesija

Gospodarska slika Slovenije v letu 1990 je bila zelo slaba. Največja te-
žava je bila inflacija, ki je znašala okrog 550 %. Ta se je sicer v letu 1991 
znižala, sicer pa se je makroekonomska slika še poslabšala in depresivno 
stanje se je nadaljevalo. Gospodarska dogajanja v letu 1991 je označeval 
dvojen prehod – v samostojno državo in v tržno gospodarstvo. Sledila je 
vrsta pretresov, ki jih brez negativnih posledic ne bi preneslo še tako trdno 
gospodarstvo: neposredna in posredna gospodarska škoda zaradi deset-
dnevne agresije Jugoslovanske armade na Slovenijo, zapiranje trgov v dr-
žavah nekdanje Jugoslavije, prekinjene prometne in druge infrastrukturne 
povezave z jugom, zaplembe premoženja slovenskih podjetij v Srbiji in ne 
nazadnje neselektivni ukrepi Evropske skupnosti in ZDA proti Jugoslaviji, 
ki so veljali tudi za slovenski izvoz. Ob vsem tem je potekalo še odpravlja-
nje plačilnobilančnega ravnovesja, ki ga je zapustil protiinflacijski program 

 13 Različni letniki letnih poročil Banke Slovenije.
 14 Prinčič, Borak: Iz reforme v reforme, str. 620–625.
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zvezne vlade konec leta 1990.15 Prodaja Slovenije v nekdanje jugoslovanske 
republike, ki je v prejšnjih letih pomenila okrog 25 % celotnih prodaj, se je 
v zadnjem četrtletju 1991 znižala na slabih 10 %, nabava pa z okrog 20 % 
na dobrih 10 % vse nabave. V letu 1992 se je zapiranje trgov še nadaljevalo. 
Z vojno v Bosni in Hercegovini ter s sankcijami Organizacije združenih 
narodov proti Srbiji in Črni gori (na te tri bivše republike Jugoslavije je v 
zadnjem četrtletju 1991 odpadlo še vedno 3,5 % vse prodaje slovenskega 
gospodarstva) sta ostala dostopna le trga Hrvaške in Makedonije. Slove-
nija tako kratkoročno kot dolgoročno ni imela druge izbire kot pretežno 
usmeritev v pravo mednarodno menjavo.

Hitro zmanjševanje gospodarske aktivnosti in visoka inflacija sta bili 
osnovni značilnosti gospodarskih gibanj tudi v letu 1991.16 Po štirih za-
porednih letih zmanjševanja gospodarske aktivnosti je v letu 1991 sloven-
sko gospodarstvo zašlo v pravo depresijo. Število prijavljenih brezposelnih 
delavcev je v enem letu do novembra 1991 poraslo za 67,3 % oziroma 
36.000.17 Družbeni proizvod se je po ocenah zmanjšal za 12 % (bruto do-
mači proizvod za 15 %). Splošna gospodarska situacija je bila v letu 1992 
še vedno depresivna, vendar so se v nekaterih gospodarskih dejavnostih 
kazala znamenja izboljšanja. Strukturne reforme in zakonske podlage za 
prehod v tržno gospodarstvo so v letu 1991 do srede leta 1992 prišle na 
pol poti. Izvedena je bila fiskalna reforma, postavljen bančni in devizni 
sistem, skoraj je bila končana privatizacija stanovanj, sprejeti zakoni za 
denacionalizacijo in privatizacijo zadrug, sprejeta je bila zakonodaja, ki je 
urejala delovanje družbenih dejavnosti in vanje uvajala pluralnost lastnine, 
upravljanja in financiranja. Na vrsto področij so bile odstranjene omejit-
ve v delovanju trž nega mehanizma. Liberaliziral se je sistem ekonomskih 
odnosov s tujino, predvsem z ukinitvijo količinskih uvoznih omejitev in 
s postopnim zmanjševanjem carinske zaščite.18 Potek gospodarskih doga-
janj v Sloveniji so v letu 1992 pretežno krojile posledice nenehnega krčenja 
prodajnih trgov in sočasnega vzpostavljanja makroekonomske stabilnosti. 
Posledice prvega izraža 7,5-odstotni padec bruto domačega proizvoda in 
okrog 11-odstotna povprečna stopnja brezposelnosti, drugega pa znižanje 
inflacije z 247 % decembra 1991 na nekaj čez 90 % decembra 1992 ter po-
rast deviznih rezerv od 365 milijonov dolarjev konec leta 1991 na vsaj 1,3 
milijarde dolarjev ob izteku leta 1992.

Osrednji cilj ekonomske politike v letu 1992 je bila makroekonomska 
stabilizacija. V danih razmerah je bil edino smiseln (in kot se je izkazalo 
tudi sorazmerno uspešen) pristop postopnega stabiliziranja z restriktiv-

 15 UMAR, Delovni zvezek, št. 2, letnik I, Ljubljana 1992, str. 3–8. 
 16 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 1991, str. 3.
 17 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 1991, str. 4–5.
 18 UMAR, Delovni zvezek, št. 2, letnik I, Ljubljana 1992, str. 3–8. 
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no naravnano monetarno politiko in s sistemom drsečega tečaja tolar-
ja. Fiskalna politika je podpirala takšno usmeritev s skrbjo za globalno 
ravnovesje med javnimi prihodki in odhodki, zato ni bilo nevarnosti, da 
bi se primanjkljaji javnega sektorja pokrivali s tiskanjem denarja. Vlada 
je poleg tega vodila omejevalno cenovno politiko v monopolnih dejav-
nostih, postopno pa je tudi zmanjševala stroške uvoza z zmanjševanjem 
stopenj uvoznih dajatev. Mesečna stopnja inflacije se je z 21,5 % oktobra 
1991 zmanjšala na 1,4 % v avgustu 1992. Stabilizacijska politika je imela 
dve neizbežni posledici, ki se praviloma pojavita v toku izvajanja vsakega 
uspešnega stabilizacijskega programa – padec realnega tečaja tujih valut in 
dvig tržnih realnih obrestnih mer, ki so v krizni finančni situaciji poslov-
nih bank in podjetij dosegle izredno visoko raven, saj so vključevale tudi 
visoko premijo za tveganje morebitnega neplačila. Konec junija 1992 sta 
zato Banka Slovenije in vlada začeli z usklajenimi tržno naravnanimi ukre-
pi vplivati na dogajanja na deviznem in denarnem trgu; rezultat po treh 
mesecih je bil, da je realni tečaj košare tujih valut porasel za 11 %, realna 
obrestna mera na medbančnem denarnem trgu pa je padla z okrog 30 % 
na 18 %. Kot ovira v izvajanju stabilizacijske in nič manj razvojne politike 
se je leta 1992 pojavil močan dvig realnih plač v gospodarstvu in posledič-
no v negospodarstvu. Vlada je sicer v drugi polovici leta uspela zadržati 
rast plač v javnem sektorju in v podjetjih, kjer je posredno ali neposredno 
sodelovala v prestrukturiranju.19 Pričelo se je z izvajanjem veljavnih ko-
lektivnih pogodb za gospodarstvo in posamezne gospodarske dejavnosti, 
za katere se je vedelo, da določajo minimalne pravice na ravni, ki so bile 
za pretežni del gospodarstva težko uresničljive. V negospodarstvu sta bili 
v veljavi dve kolektivni pogodbi s prav tako nerealno določenimi plačami 
glede na razpoložljiva sredstva v republiškem proračunu. Obenem je plače 
urejal še interventni zakon, ki naj bi plače urejal do konca marca 1992.20 
Drug resen problem je predstavljala splošna finančna kriza, ki se je kazala 
v visokih izgubah vseh institucionalnih sektorjev, neplačevanju finančnih 
obveznosti in finančni nedisciplini. Ti pojavi so bili med seboj povezani 
in delno tudi posledica odlašanja s privatizacijo družbenih podjetij in ne 
nazadnje moratorija na stečaje. Zato je bil del izgub gotovo napihnjen, to pa 
ob velikem obsegu problema ni zmanjševalo teže dejstva, da se je v tistem 
času pravzaprav živelo na račun prodaje premoženja. Vlada je sicer julija 
1992 začela izvajati projekt prestrukturiranja slovenskega gospodarstva, 
sicer pa ni bilo sprejetega domala nobenega zakona na gospodarskem po-
dročju, ki bi zmanjšal že očiten zaostanek za lastnimi zastavljenimi cilji. 

 19 UMAR, Delovni zvezek, št. 9, letnik I, Ljubljana 1992, str. 2.
 20 Meta Štoka Debevec: Plačna politika od leta 1990 dalje ter razlogi zanjo. V: Slovenska eko-

nomska revija, let. 48, št. 1/2, 1997/2, str. 166–184. Dalje: Štoka Debevec: Plačna politika.
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Agencija za sanacijo bank je pričela z začetno fazo postopka sanacije bank 
sredi leta 1992.21 Nekateri pomembni gospodarski dosežki v zadnjem če-
trtletju leta 1992 so kazali prve znake izboljšanja. Ker pa je gospodarstvo 
šele vstopalo v ključno obdobje prehoda v moderno tržno gospodarstvo, 
to seveda ni mogel biti razlog za veselje. Posebej zato, ker so se bistve-
ne ekonomsko-politične vrzeli vse bolj večale. V mislih imamo kolektiv-
ne pogodbe in ustrezen zakon, saj so bile med seboj povsem neusklajene 
in predvsem umerjene po znatno ugodnejših gospodarskih dosežkih od 
dejanskih ter so s tem onemogočale stabilizacijo na kratek rok ključne-
ga narodnogospodarskega stroška. Problem je predstavljalo tudi ravnanje 
države, saj se je socialni del javnega sektorja preveč »napihoval«, medtem 
ko je »brstenje« novih skladov pospešeno zmanjševalo nadzor ekonomske 
politike in parlamenta nad prihodki in trošenjem ustreznega dela javnega 
sektorja. Naloga ekonomskih nosilcev v tem času je bila predvsem znatna 
zaostritev denarne, fiskalne in dohodkovne politike ter finančni nadzor 
poslovanja javnega sektorja.22 Ob koncu leta 1992 je dr. Jože Mencinger o 
delu Drnovškove vlade zapisal: »Vlada ima kaj malo opraviti pri znižanju 
inflacije, nič pri zaustavljanju proizvodnje in tudi ne pri presežku izvoza.« 
Menil je še, da »za večino tistega, kar se je v minulih osmih mesecih v 
gospodarstvu dogajalo, torej gospodarska politika Drnovškove vlade ni ne 
kriva ne zaslužna«. Mencinger se je dotaknil še privatizacijskega zakona, s 
katerim se po njegovem ni šlo ponašati, ter menil, da ga je sprejel »povsem 
nepričakovano povsem nepredvidljiv parlament«.23 Prvo obdobje samo-
stojne države oziroma obdobje recesije je zahtevalo visoko gospodarsko 
ceno. Višjo, kot so pričakovali tisti, ki so si od uvajanja tržne ekonomije in 
osamosvojitve izpod Beograda vzneseno obetali čudežne učinke, in morda 
nekaj skromnejšo, kot so se bali nekateri poznavalci gospodarstva. Jože 
Mencinger je o prvih letih tranzicije dejal, da se je prehod iz socialistič-
nega v tržno gospodarstvo začel z iluzijami, da bo uvedba trga nekdanja 
socialistična gospodarstva takoj ali vsaj hitro spremenila v države blaginje. 
Te iluzije so si delile nove politične elite na eni strani ter mednarodne fi-
nančne institucije in zahodni eksperti na drugi strani. Tri leta po začetku 
transformacije so se iluzije pokazale resnično za iluzije, pretiran optimi-
zem pa je prešel v pretiran pesimizem in brezup.24

 21 UMAR, Delovni zvezek, št. 9, letnik I, Ljubljana 1992, str. 1–3. 
 22 Gospodarska gibanja (GG), št. 234, 1992/12, Ekonomski inštitut pravne fakultete, Lju-

bljana, str. 25–43.
 23 Jože Mencinger: Plesala je eno polletje. V: Gospodarski vestnik, št. 50, leto XLI, 17. 12. 

1992, str. 4–5.
 24 Krašovec: Deset let gospodarskega razvoja v samostojni Sloveniji, str. 13.
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transformacijsko okrevanje

Po začetni fazi prehoda v socialnotržno ekonomijo, za katero so bili v 
Sloveniji značilni upadanje gospodarske rasti in življenjskega standarda 
prebivalstva, hitro zniževanje investicij in zaposlenosti ter še precejšnja 
makroekonomska nestabilnost, je slovensko gospodarstvo nato prešlo v 
obdobje transformacijskega okrevanja. Za to obdobje, ki se je v Sloveniji 
začelo leta 1993, sta bila značilna intenzivno prestrukturiranje v proiz-
vodnji in potrošnji (primarni in končni delitvi) ter dinamična gospodarska 
rast. Bruto domači proizvod je v letu 1993 porasel za 1,9 %, v letu 1994 za 
4,9 %in v letu 1995 za nadaljnjih 3,5 %. Gospodarska moč je dosegla pred-
osamosvojitveno raven. Tudi gospodarska gibanja v letu 1994 so potrjevala 
prehod v gospodarsko rast. Pozitivni trendi v industrijski proizvodni so 
se nadaljevali. Njena letna rast je znašala 6,5 %. Prav tako je v letu 1994 
prišlo do oživljanja gradbeništva, ki je dolgo časa nazadovalo. Nadaljevala 
se je rast v tržnih storitvah. Prvič po dveh letih je prišlo do povečanja tudi 
v kmetijski proizvodnji. Bruto domači proizvod se je v tem letu povečal 
približno za 5 %.25 Pri prehodu iz recesije v okrevanje je imela nedvomno 
določeno vlogo tudi siva ekonomija kot neregistrirana gospodarska pri-
dobitnost, delujoča zunaj predpisov, ki se je izogibala davkom, nekaj pa 
je bilo tudi prikrite dejavnosti znotraj enot »uradnega sektorja«. Vse to 
je bila posledica predvsem šibko razvitih mehanizmov davčne kontrole, 
razmeroma nizkih denarnih kazni, neprimerne organizacije in nagrajeva-
nja v podjetjih, ki nista pretirano omejevala sivih con, in nezadovoljivega 
delovanja pravnega sistema. Delež sive ekonomije je po nekaterih ocenah 
predstavljal 15–20 % gospodarske aktivnosti v Sloveniji.26 Tako kot je bil 
glavni vzrok gospodarske depresije v letih 1991–1992 dramatičen padec 
celotnega povpraševanja, tako je bil tudi začetek gospodarskega oživljanja 
sredi leta 1993 povezan s krepitvijo celotnega povpraševanja. Omogočilo 
pa ga je dejstvo, da je Slovenija v ekonomskem smislu do tedaj dokončala 
eno od faz transformacije, in sicer iz regionalnega v nacionalno gospodar-
stvo.27 Težišče ekonomske politike je bilo v letu 1993 na institucionalnem 
in realnem prestrukturiranju gospodarstva. Zmanjševanje proizvodnje se 
je nadaljevalo tudi v začetku leta 1993, v drugem polletju pa je bil zabele-
žen pomemben pozitiven preobrat v vrsti panog. Preobrat je bil dosežen 
ob nepopustljivi denarni politiki, ki je še naprej zniževala tekočo inflacijo, 
ob uravnoteženih državnih financah in brez neto zunanjega zadolževanja. 
Proizvodnja, predvsem industrijska, se je v večjem delu leta 1993 še pri-

 25 UMAR, Delovni zvezek, št. 10, letnik III, Ljubljana 1994, str. 2–5.
 26 Krašovec: Deset let gospodarskega razvoja v samostojni Sloveniji, str. 23–24.
 27 UMAR, Delovni zvezek, št. 6, letnik III, Ljubljana 1994, str. 2.
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lagajala učinkom zmanjšanega povpraševanja s trgov držav na območju 
nekdanje Jugoslavije. Prodaja blaga in storitev na to območje se je od leta 
1990 do leta 1993 zmanjšala z 31 % na okrog 5 % vse prodaje slovenskega 
gospodarstva. V letu 1995 pa je za bivši jugoslovanski trg bilo značilno, da 
so gospodarstva in trgi nekdanje Jugoslavije dosegali v tem letu le 10–65 % 
v preteklosti že doseženih maksimumov aktivnosti. Mirovni sporazumi in 
njihova stabilizacijska prizadevanja so obetali boljše čase.28 Ob začetnem 
nezaupanju so v mlado slovensko gospodarstvo postopoma začele močneje 
pritekati tudi neposredne tuje naložbe. Skupno stanje vhodnih neposre-
dnih naložb v Sloveniji se je med leti 1993 in 1995 skoraj podvojilo (porast 
z 954 na 1763 milijonov dolarjev).29

Graf 1: Krivulja rasti povprečne neto mesečne plače v SIT na zaposleno osebo v 
obdobju 1990–2004 v Sloveniji
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*Od leta 1992 so vključena tudi zasebna podjetja.

Povprečna neto plača po odtegnjenih davščinah, vendar pred odbitkom 
akontacije dohodnine, je v letu 1993 znašala 46.826 tolarjev oziroma 414 
ameriških dolarjev (USD).30 Dogovor o politiki plač v gospodarstvu za leto 
199431 je določal, da se plače izplačujejo v skladu s kolektivnimi pogod-
bami in določili dogovora. Z dogovorom o politiki plač je bil ustanovljen 
Ekonomsko-socialni svet, tripartitni organ, ki so ga sestavljali predstavniki 
delodajalcev, delojemalcev in vlade. Ekonomsko-socialni svet je bilo mesto, 
kjer so predstavniki socialnih partnerjev razpravljali o najpomembnejših 
ekonomskih, socialnih in drugih vprašanjih, ki so zadevale njihove skupne 

 28 Franjo Štiblar: Razvoj trgov Ex-Jugoslavije. V: GG, št. 267, 1995/12, Ekonomski inštitut 
pravne fakultete, Ljubljana, str. 23–43. 

 29 Krašovec: Deset let gospodarskega razvoja v samostojni Sloveniji, str. 22–23. 
 30 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 1993, str. 10.
 31 Uradni list Republike Slovenije, št. 23, 6. 5. 1994.
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ali posamezne interese. V okviru Ekonomsko-socialnega sveta so potekala 
tudi pogajanja za sklenitev vsakoletnega socialnega sporazuma. Dejstvo, 
da je kljub sklenjenemu dogovoru o politiki plač bil za njegovo izvajanje 
potreben zakon, ni bilo ravno v prid pogajalcem, vendar se je ta praksa 
nadaljevala tudi v naslednjih letih. Zakon o izvajanju dogovora o politiki 
plač v gospodarstvu32 je povzel določila dogovora, dodatno pa je bilo ome-
jeno izplačilo plač poslovodnih delavcev pri delodajalcih, ki so delavcem 
izplačevali plače pod ravnijo, določeno v kolektivni pogodbi.33 Prvič po 
več letih se je zaposlenost v letu 1993 zmanjševala hitreje kot proizvodnja, 
kar je pomenilo dvig produktivnosti. Kljub temu se je število registriranih 
brezposelnih v letu 1993 še povečalo.34 V letu 1994 pa je število brezpo-
selnih, ki je doseglo vrh v decembru 1993, vse leto upadalo. Rast števila 
prostih delovnih mest se je umirjala, to je bilo za pričakovati, saj je število 
doseglo raven iz let, ko je bila delovna sila v slovenskem gospodarstvu tako 
rekoč polno zaposlena. V letu 1994 je prišlo tako na eno razpisano prosto 
delovno mesto 10 brezposelnih, v letu 1993 jih je prišlo še več kot 14.35 Po-
jav brezposelnosti je v Sloveniji, pa tudi drugih postsocialističnih državah 
predstavljal enega najobsežnejših in najtežje rešljivih socialnih problemov. 
V Sloveniji se je stopnja brezposelnosti od 1,4 % leta 1987 povzpela na 
14,4 % leta 1993. Socialno pomoč jih je prejemalo manj kot polovica re-
gistriranih. Kljub množični brezposelnosti so bili delodajalci razmeroma 
neuspešni, ko so iskali primerno delovno silo, zlasti če so jo iskali za dolo-
čen čas – še posebej v kmetijstvu. Za tovrstne primere je bilo treba iskati 
letno več tisoč tujih sezonskih delavcev. Domača brezposelna sila je zavra-
čala sezonska dela zaradi težjih pogojev, nizkega vrednotenja kmetijskih 
opravil in slabših zaslužkov.36 Se je pa v letu 1994 končno zaustavilo tudi 
zmanjševanje skupne zaposlenosti, in sicer na račun novega zaposlovanja 
v drobnem zasebnem in državnem sektorju, medtem ko se je zaposlenost 
v skupini velikih in srednjih podjetij zmanjšala za nadaljnjih 5,1 %. Število 
registriranih brezposelnih se je zmanjšalo za 1,6 %; stopnja brezposelnosti 
pa je znašala v maju 1994 9 %. Produktivnost dela v industriji je porasla za 
13,7 %.37 Slovenija je torej z letom 1993 prebrodila najnižjo točko gospo-
darske krize. Osamosvojitvena in stabilizacijska faza slovenskega prehoda 
sta bili uspešno izpeljani in postopno so začeli prevladovati njuni pozitivni 
učinki nad kratkoročnimi stroški. Nadaljeval se je tudi trend umirjanja 

 32 Uradni list Republike Slovenije, št. 30, 3. 6. 1994.
 33 Štoka Debevec: Plačna politika.
 34 UMAR, Delovni zvezek, št. 1, letnik II, Ljubljana 1993, str. 1, 2.
 35 UMAR, Delovni zvezek, št. 10, letnik III, Ljubljana 1994, str. 2–5.
 36 Franc Hribernik: Socialna varnost brezposelnih. V: Socialno delo, letnik 34, št. 2, 1995, 

str. 133–142.
 37 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 1994, str. 8.
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inflacije. Rast drobnoprodajnih cen v 1994 je znašala okoli 19 %. Kljub 
zniževanju pa takšna raven inflacije še ni zagotavljala stabilnih pogojev 
za gospodarsko rast.38 Vlada se je s proračunskim memorandumom za 
leto 1995 obvezala voditi uravnoteženo ekonomsko politiko z naslednjimi 
ključnimi cilji:
– bistveno znižanje inflacijske stopnje glede na leto 1994,
– 4- do 5-odstotna rast bruto domačega proizvoda, temelječa na izvozu 

in investicijah,
– povečana produktivnost dela za 3–4 %,
– povečana zaposlenost za najmanj 1 %,
– rast bruto plač v okvirih produktivnosti dela,
– zmanjšanje deleža javnofinančnih odhodkov v bruto domačem proiz-

vodu za 0,7 odstotne točke ter javnofinančnih prihodkov za 0,4 odstot-
ne točke.39

obdobje brezvetrja oziroma obdobje uravnoteženega razvoja

Drugo polovico devetdesetih lahko označimo kot obdobje uravnote-
ženega razvoja. Za obdobje 1996–1999 je bila značilna zmerna inflacija s 
trendom zmanjševanja uravnotežene gospodarske rasti, ki se je gibala na 
okrog 4 % povprečno letno. Upočasnitev v letih 1995–1996 je bila posle-
dica upočasnitve bruto domačega produkta v Evropski uniji, upočasnitev 
leta 1998 pa posledica ruske krize ter recesije na Hrvaškem. V letu 1999 
je Slovenija zabeležila najvišjo gospodarsko rast med vsemi kandidatkami 
za vstop v Evropsko unijo.40 Ob pripravi strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije za obdobje 1996–2000 z naslovom »Približevanje Slovenije EU« 
so analitiki ugotavljali, da bi morali slovenski izvozniki zamenjati vsaj po-
lovico svojih tedanjih, izvozu namenjenih izdelkov. Predelovalne dejavno-
sti, ki so vseskozi zagotavljale skoraj ves blagovni izvoz, so na evropskem 
trgu v globalni konkurenci dosegale podpovprečno izvozno učinkovitost. 
Na trgih pomembnih evropskih partnerjev smo bili s cenami slovenskih 
izvoženih izdelkov pod povprečjem tamkajšnjih uvoznih cen za enake ali 
sorodne uvožene izdelke. Struktura slovenskega izvoza se je premalo spre-
minjala in je bila preveč osredotočena v tistih blagovnih skupinah, kjer 
je bilo povpraševanje podpovprečno. Zato je slovensko gospodarstvo bilo 
občutljivo na konjunkturna nihanja na evropskih trgih. Tuje neposredne 
naložbe v slovensko gospodarstvo so v drugi polovici devetdesetih let iz 

 38 UMAR, Delovni zvezek, št. 10, letnik III, Ljubljana 1994, str. 2–5. 
 39 UMAR, Delovni zvezek, št. 6, letnik IV, Ljubljana 1995, str. 2–4. 
 40 UMAR, Delovni zvezek, št. 11, letnik V, Ljubljana 1996, str. 3–5.
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leta v leto nihajoče naraščale. Stanje neposrednih tujih naložb se je povzpe-
lo z okrog 2 milijardi dolarjev v letu 1996 na blizu 2,8 milijarde dolarjev 
v letu 2000.41

Slovenija je v letih 1996–1999 beležila trend inflacijskega padanja. Z 
letom 1998 je postalo uradno in mednarodno primerljivo splošno merilo 
inflacije indeks cen življenjskih potrebščin, ki je zamenjal sorodni indeks 
maloprodajnih cen. Proste cene so se v letu 1998 povečale le za 5,7 %, 
nadzorovane cene pa za 10,1 %.42 Rast osebnih dohodkov med letom 1996 
je bila še hitrejša kakor povprečni porast glede na leto 1995, to pa je pome-
nilo, da je bila dohodkovna politika še naprej osrednji problem slovenske 
makroekonomske regulative. V Sloveniji je bila v preteklih letih izkazana 
tesna zveza med gibanjem plač in zaposlenosti. V industriji, kjer je bilo 
naraščanje plač nadpovprečno, je nominalna rast stroškov dela presegla 
velike prihranke iz povečane produktivnosti. Rast plač je v letu 1996 izvi-
rala pretežno v državnem sektorju (v državni upravi so realne povprečne 
plače porasle za 5,6 %, v izobraževanju za 5,5 % in v zdravstvu za 6,3 %) ter 
v gradbeništvu (6 %) in kmetijstvu (5,7 %), to se pravi, največ v panogah, 
katerih obnašanje je bilo v šibkih zvezah z denarno politiko in ki jih niso 
zadevale omejitve, ki jih je narekovalo gibanje deviznega tečaja.43 Socialni 
sporazum,44 ki je bil končno sklenjen konec meseca maja 1996, je določal, 
da se plače izplačujejo v skladu s kolektivno pogodbo, da pa se v skladu 
z eskalacijsko lestvico povečujejo le izhodiščne plače po tarifnih in pla-
čilnih razredih, osnovne plače pa le za razliko v ugotovljenih povečanjih 
izhodiščnih plač. Za tako rešitev, ki naj ne bi spodbujala avtomatskega 
povečanja plač, so se zavzemali zlasti delodajalci. Na dokončno odloči-
tev minimalne plače v višini, ki je pomenila kompromis med zahtevami 
sindikatov in predlogi delodajalcev, je odločilno vplivala poteza vlade, s 
katero je za 4 % znižala prispevke delodajalcev. Hkrati je še uvedla davek 
na izplačane plače, to pa je pri delodajalcih sprožilo neodobravanje.45 V 
letu 1998 se je nadaljevalo umirjeno gibanje plač iz leta 1997. K temu je 
veliko prispeval uzakonjeni dogovor o gibanju plač.46 Plače so kljub dogo-
voru socialnih partnerjev o politiki plač za obdobje 1999–2001 v letu 1999 
naraščale precej hitreje kakor prejšnje leto in hkrati hitreje od načrtovane 
2-odstotne realne rasti. Realna rast povprečnih bruto plač je znašala 3,2 % 

 41 Krašovec: Deset let gospodarskega razvoja v samostojni Sloveniji, str. 29–31.
 42 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 1998, str. 14–15.
 43 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 1996, str. 10.
 44 Uradni list Republike Slovenije, št. 29, 31. 5. 1996.
 45 Štoka Debevec: Plačna politika.
 46 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 1998, str. 13.
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in je skoraj dosegla rast produktivnosti dela. Plače v predelovalnih dejav-
nostih so realno porasle za 2,8 %.47

V drugi polovici devetdesetih je do večjih institucionalnih spre-
memb prišlo na področju javnih financ. Aprila je bil sprejet Zakon o 
računovodstvu,48 julija sta pričela veljati Zakon o davku na dodano vre-
dnost49 ter Zakon o trošarinah,50 septembra je bil sprejet Zakon o javnih 
financah,51 ob koncu leta pa še Zakon o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju.52 Uvedba davka na dodano vrednost je po pričakovanjih vplivala 
na rast cen, in to zaradi spremenjenih relativnih cenovnih razmerij in višje 
efektivne davčne stopnje.53 Javne finance so bile v drugi polovici devetde-
setih let eno izmed najbolj problematičnih področij razvoja Slovenije. V 
tem času se je nadaljevalo postopno posodabljanje davčnega sistema, pri 
čemer so bile nekatere spremembe dokaj uspešno izvedene, kot prav dolgo 
priprav ljana uvedba davka na dodano vrednost, ki je nadomestil dotedanji 
davek na promet, to pa je bilo pomembno zaradi prilagajanja javnim finan-
cam EU.54 Konec devetdesetih so bile uvedene tudi administrativne spre-
membe v evidenci zaposlenih. Med zaposlene so se od januarja 1999 štele 
tudi osebe, vključene v javna dela, ki so bile do tedaj statistično upoštevane 
kot brezposelne. Število zaposlenih se je najbolj povečalo med zaposlenimi 
pri podjetnikih in v samostojnih poklicih (število le-teh se je sicer zmanj-
šalo), naraslo pa je tudi število zaposlenih v podjetjih in organizacijah.55

na prelomu tisočletja: inflacijski šok in padanje gospodarske 
rasti

Na začetku novega tisočletja je Slovenija ostajala ena redkih tranzicij-
skih držav, ki so presegle predtranzicijsko raven gospodarske aktivnosti. 
Raven realnega bruto domačega proizvoda iz leta 1989 so v letu 2000 prese-
gale samo Poljska, Madžarska, Slovaška, Albanija in Slovenija. Slovenija je 
vztrajno zmanjševala zaostanek za razvitimi evropskimi državami. V letu 
1996 je dosegla 64 % bruto domačega proizvoda na prebivalca po kupni 
moči v Evropski uniji, v letu 2001 je pa dosegla že 70 %. Že v letu 1997 je 
Slovenija dosegla raven razvitosti v najmanj razviti članici Evropske unije 

 47 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 1999, str. 15.
 48 Uradni list Republike Slovenije, št. 23, 8. 8. 1999.
 49 Uradni list Republike Slovenije, št. 89, 23. 12. 1998.
 50 Uradni list Republike Slovenije, št. 84, 11. 12. 1998. 
 51 Uradni list Republike Slovenije, št. 79, 30. 9. 1999.
 52 Uradni list Republike Slovenije, št. 106, 23. 12. 1999.
 53 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 1999, str. 14.
 54 Krašovec: Deset let gospodarskega razvoja v samostojni Sloveniji, str. 33–34.
 55 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 1999, str. 15.
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– Grčiji in se približala Portugalski. Med kandidatkami za vstop v Evrop-
sko unijo je bil od Slovenije bolj razvit le Ciper, ki je leta 2001 dosegel 74 
% povprečnega bruto domačega proizvoda na prebivalca po kupni moči v 
Evropski uniji. Na prelomu tisočletja, v letu 2000, je prišlo do inflacijskega 
šoka. Inflacija je narasla na skoraj 9 %. Obdobje zmerne inflacije s poča-
snim trendom zmanjševanja bil prekinjen v letu 1999 ob uvedbi davka na 
dodano vrednost in ob naraščanju cen primarnih surovin na svetovnih tr-
gih. Ob povečanem nihanju mesečnih stopenj rasti cen se je njihova raven 
povečevala vse do druge polovice leta 2001, nato pa se je inflacija pričela 
zmanjševati in je konec leta 2001 bila 7-odstotna. Gibanje inflacije v letu 
2002 so močno označevale fiskalne spremembe (povišanje stopnje davka 
na dodano vrednost, trošarin in okoljskih taks), ki so skupaj z nadzorova-
nimi cenami in naftnimi derivati na začetku leta 2002 ustavili trend zni-
ževanja inflacije. Trend zniževanja inflacije se je ponovno uveljavil sredi 
drugega četrtletja, kljub temu pa je inflacija ob koncu leta 2002 presegla 
inflacijo ob koncu leta 2001. Postopno naraščanje cen v letu 2000 in v prvi 
polovici leta 2001 je bilo v največji meri posledica nadaljevanja naraščanja 
cen nafte na svetovnem trgu, ki je delno prispevalo tudi k počasnemu 
umirjanju rasti cen v letu 2001. Med notranjimi dejavniki, ki so omogočili 
vztrajanje inflacije na sorazmerno visoki ravni, pa je treba izpostaviti dokaj 
hitro naraščanje reguliranih cen, pogoste spremembe na davčnem področ-
ju ter usmerjenost denarne politike na uravnavanje gibanja deviznega te-
čaja, ki je imelo ob povečanih finančnih prilivih za posledico povečano 
naraščanje denarnih agregatov. Direktor Urada za makroekonomske ana-
lize in razvoj v tistem obdobju je glede inflacijskega problema dejal, »da ne 
razume, zakaj centralna banka ne bi vsaj pogojno opredelila inflacijskega 
cilja, in če ga ne bi dosegli, bi lahko natančno pojasnila, katere vladne po-
teze so prekrižale načrte«.56 Po tem, ko je bila inflacija v Sloveniji leta 1996 
z izjemo Češke najnižja med državami luksemburške skupine kandidatk 
za članstvo v Evropski uniji, je bila inflacija ob koncu leta 2002 v Sloveniji 
najvišja med omenjenimi državami, hkrati pa je bila približno trikrat višja 
od ravni, določene s konvergenčnim kriterijem Evropske unije glede sta-
bilnosti cen. Ob visoki inflaciji je na drugi strani glede na leto 1999 upadla 
gospodarska rast v letu 2000. Ta je v naslednjem letu še upadla in je leta 
2003 znašala le 2,3 %.

 56 BS lahko naredi več: Intervju z dr. Janezom Šušteršičem: UMAR. V: Gospodarski vestnik, 
leto 50, št. 28, 12. 7. 2001, str. 14–15.
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Graf 2: Gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji v obdobju 1988–2008
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Vir: Zavod RS za zaposlovanje – letna poročila.  
Dostopno tudi na: https://www.ess.gov.si/ (20. 3. 2009).

Z upočasnitvijo gospodarske rasti se je upočasnila tudi rast zaposle-
nosti. Predvsem v letu 2002 se je rast zaposlenosti močno upočasnila, 
zmanjševanje brezposelnosti pa se je skoraj ustavilo. Delež dolgotrajno 
brezposelnih se je v letu 2001 zaradi upokojitev in drugih črtanj nekoliko 
znižal, in sicer s 63 % v letu 2000 na 59. Z bolj intenzivno usmerjenostjo po-
litike zaposlovanja na probleme težje zaposljivih in z upokojevanjem tistih 
starejših oseb, ki so izpolnile pogoje za upokojitev, pa se je delež zniževal 
tudi v letu 2002. Trdovraten je ostajal problem zaposlovanja brezposelnih 
brez izobrazbe, saj je njihov delež vseskozi ostajal na ravni okoli 47 %.57

V letu 2000 je bila zabeležena 11,2-odstotna realna rast izvoza blaga ter 
3,6-odstotna realna rast uvoza blaga. Pogoji menjave so bistveno vplivali 
na primanjkljaj tekočega računa. Dosežena sta bila do tedaj najnižja deleža 
potrošnega blaga v izvozu in uvozu. Deleži menjave z državami Evropske 
unije so bili podobni tistim pred rusko in kosovsko krizo. Povečala se je 
menjava z državami nekdanje Jugoslavije, nekdanje Sovjetske zveze in dr-
žavami CEFTE.58 Pogoji menjave so se po dveh letih zaporednega slabšanja 
v letu 2001 rahlo izboljšali. Povečal se je tržni delež slovenskih izvoznikov 
na trgih Evropske unije. Nastale so tudi spremembe regionalne struktu-
re blagovne menjave tako pri izvozu kot uvozu. Nadpovprečno hitro se 

 57 Jana Javornik in Valerija Korošec (uredili): Poročilo o človekovem razvoju Slovenija 
2002/2003. Človekov razvoj in zdravje. Urad za makroekonomske analize in razvoj, 9. 
5. 2003, str. 12–32. Dalje: Javornik, Korošec (uredili): Poročilo o človekovem razvoju 
Slovenija 2002/2003.

 58 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 2000, str. 18–23. 
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je krepila tudi blagovna menjava z državami nekdanje Jugoslavije.59 Za 
leto 2002 je bila značilna hitrejša rast izvoza od uvoza blaga. Prišlo je do 
zmanjševanja ameriškega dolarja na uvozni in izvozni strani. Tržni delež 
slovenskih izvoznikov na trgih najpomembnejših trgovinskih partneric se 
je v letu 2002 povečal. Regionalna sestava blagovne menjave se je na izvo-
zni strani spreminjala v korist držav nekdanje Jugoslavije in držav CEFTE. 
V blagovni menjavi z državami nekdanje Jugoslavije je bil zabeležen velik 
presežek.60 V letu 2003 je bila rast uvoza dvakrat hitrejša od rasti izvoza. 
Tako izvoz kot uvoz sta bila pod vplivom medvalutnih razmerij. Tržni de-
lež slovenskih izvoznikov je na trgih EU znašal 0,28 %. Delež izvoza v dr-
žave nekdanje Jugoslavije se je v letu 2003, glede na leto 2002, zmanjšal na 
17,4 %. Rast izvoza v države CEFTE pa je bila trikrat večja od rasti uvoza. 
Rast menjave storitev s tujino pa je bila počasnejša od rasti menjave blaga.61

Po enajstih letih tranzicije so ostajali reformni zaostanki predvsem pri 
prestrukturiranju finančnega sektorja, prestrukturiranju podjetniškega 
sektorja in reformi javne uprave oziroma delovanja javnega sektorja. Če-
prav je celotni dobiček podjetij presegal celotne izgube v gospodarstvu, je 
okoli tretjina podjetij še vedno poslovala z izgubo. Še vedno je bila država 
neposredno močno prisotna v gospodarstvu – delež zasebnega sektorja 
v bruto domačem proizvodu se je s privatizacijo družbene lastnine s 30 
%, kolikor je znašal leta 1992, povečal na 65 % leta 2000, vendar je še ve-
dno zaostajal za drugimi tranzicijskimi državami. Procesa olastninjenja 
in privatizacije sta v letu 2000 stekla tudi v finančnem sektorju, kjer je po 
dolgotrajni diskusiji o nacionalnem interesu država prodala 39-odstotni 
delež Nove ljubljanske banke tujcem. Reforma javne uprave je potekala 
počasi, stroški delovanja javnega sektorja pa so se povečevali predvsem 
zaradi hitre rasti plač in zaposlenosti v javnem sektorju.62 Julija 2001 je 
Vlada Republike Slovenije sprejela strategijo gospodarskega razvoja za 
sred njeročno obdobje do leta 2006 z naslovom Slovenija v Evropski uniji. 
Že sam naslov veliko pove. Izhajal je iz spoznanja, da je dotedanji razvojni 
koncept tranzicijskega prilagajanja v veliki meri bil izčrpan in da bo poslej 
potekal v bistveno spremenjenem okolju. Zanj so bile značilne predvsem 
globalizacija, informacijska družba in družba znanja kot razvojni izziv ter 
pričakovana vključitev Slovenije v EU. 63

 59 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 2001, str. 14–16.
 60 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 2002, str. 14–17.
 61 Banka Slovenije, Letno poročilo za leto 2003, str. 14–21.
 62 Javornik, Korošec (uredili): Poročilo o človekovem razvoju Slovenija 2002/2003. 
 63 Krašovec: Deset let gospodarskega razvoja v samostojni Sloveniji, str. 40.
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uresničitev strateških ciljev in izboljšanje makroekonomske slike

V letu 2004 je prišlo do izboljšanja makroekonomske slike. Gospodar-
ska rast je bila najvišja, inflacija pa najnižja v novem tisočletju. Gospodar-
ska aktivnost je bila v letu 2004 po nekaj letih precej nizkih stopenj rasti 
dokaj visoka. Povprečna stopnja rasti bruto domačega proizvoda je znašala 
4,4 %. Krepilo se je tudi domače povpraševanje. Industrijska proizvodnja je 
zabeležila kar 4,8-odstotno rast. Značilna je bila umirjena rast plač pred-
vsem zaradi nizke rasti plač v javnem sektorju. Gibanje zaposlenosti je 
bilo skladno z gospodarsko aktivnostjo, število brezposelnih pa je bilo za 
5 % nižje kot v letu 2003. Rast števila zaposlenih v storitvenem sektorju 
je ponovno prehitevala rast zaposlenih v industriji. Nadaljeval se je trend 
dezinflacije. Povprečna letna stopnja inflacije je v letu 2004 znašala 3,6 %. 
Banka Slovenije je sledila zastavljenemu cilju stabilnosti cen. Uvoz blaga 
je v letu 2004 rasel hitreje od izvoza. Realna rast izvoza blaga je bila pod-
vojena, uvoza pa povečana za pol.

Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije. Vstop Slove-
nije v EU ter oživljanje gospodarske aktivnosti v EU sta ugodno vplivala 
na gibanje blagovne menjave. Na izvozni strani se je najbolj povečal iz-
voz reprodukcijskega materiala, na uvozni strani pa se je najbolj povečal 
uvoz reprodukcijskega materiala ter blaga za široko potrošnjo. Primanj-
kljaj blagovne menjave se je povečal za 337 milijonov evrov. Prišlo je tudi 
do nadpovprečnega povečanja izvoza v države nekdanje Sovjetske zveze 
in Jugoslavije. Delež izvoza v države nekdanje Jugoslavije se je leta 2004 
povzpel na 17,9 %, uvoza pa na 5,8 %. Nemčija, Italija, Avstrija ter Francija 
pa so ostale najpomembnejše trgovinske partnerice. Prišlo je do poveča-
nja oziroma pospeševanja izvoza v Grčijo, Belgijo, Dansko in v Španijo. 
Izvoz storitev nasploh se je v letu 2004 povečal za 13 %, uvoz pa za 10 %. 
Prav tako so prihodki od turizma rasli hitreje od odhodkov. Po letu 1996 
so bile v letu 2004 storitve transporta najhitreje rastoča storitvena dejav-
nost. Povečali so se tudi finančni odtoki zasebnega sektorja. Delež naložb 
v tuje vrednostne papirje je bil v strukturi finančnih odtokov podvojen. 
Posledica vstopa Slovenije v EU so bile tudi višje neposredne investicije 
tujcev. Ena slabih stvari pa je bil povečan obseg zadolževanja slovenskih 
bank in podjetij v tujini. Povečal se je tudi bruto zunanji dolg. Slovenija 
je z vstopom v EU postala članica ekonomske in monetarne unije (EMU) 
z degoracijo glede uvedbe evra. To pomeni, da takoj po pristopu k EU ni 
prevzela evra. To se je zgodilo s 1. januarjem leta 2007. Z vstopom Slovenije 
v EU je Banka Slovenije postala članica ESCB, ki ga sestavljajo Evropska 
centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic EU. S 
tem so predstavniki Banke Slovenije pridobili status članov Razširjenega 
sveta ECB, odborov in delovnih skupin ESCB. Zaradi načrtnega prevzema 
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evra je Banka Slovenije nadaljevala s prilagoditvijo instrumentov denarne 
politike. Prav tako sta vstop v EU in načrtovana uvedba evra zahtevala 
prilagoditve na področju plačilnih sistemov. Vsekakor je Banko Slovenije 
čakalo po vstopu Slovenije v EU še kar nekaj potrebnih ukrepov in prila-
goditev, preden je prišlo do prevzema evra. Tu je Banka Slovenije odigrala 
izredno pomembno vlogo.64

asPEktE DEr wirtschaFtlichEn Entwicklung 
slowEniEns iM ZEitaltEr DEr transition. von DEr 
rEZEssion übEr DiE stabilisiErung bis hin ZuM bEitritt 
Zur EuroPäischEn union 
Zusammenfassung 

Den Zeitraum zwischen 1990 und 2004 kennzeichnete insgesamt eine verhältnismäßig 
erfolgreiche Entwicklung des wirtschaftlichen Aufschwunges, wenngleich die erste Zeit 
durch jene Rezession geprägt war, die die politischen Veränderungen bedingt hatten und 
in der sich die allgemeine Wirtschaftslage zu Beginn der 90er-Jahre widerspiegelte. Eine 
Besserung trat jedoch schon Mitte des Jahres 1993 ein, da die steigende einheimische 
Nachfrage das Wirtschaftswachstum belebte. Das Wachstum übertraf relativ rasch jenes 
der Zeit vor der Transition. Die galt auch für die Jahre zwischen 1990 und 1996 sowie 
für das Jahr 1998, in dem auch die Wirtschaftskraft des Jahres 1987 übertroffen wurde. 
Damals hatte es angesichts des beginnenden Zerfalls Jugoslawiens erstmals Anzeichen für 
einen Zusammenbruch des Bruttoinlandsprodukts gegeben. 
Die Wirtschaftspolitik nach 1990 verfolgte den Weg einer allmählichen Stabilisierung 
der Wirtschaft. Dies bedingte die Verbindung einer von der Zentralbank gesteuerten re-
striktiven Währungspolitik, mit dem Ziel den Tolarkurs zu erhalten, und einer relativ 
neutralen Finanzpolitik, die sich in der Zurückhaltung von direkten Eingriffen der Politik 
in die Währungspolitik äußerte. Die slowenische Wirtschaft erlebte allerdings im Jahr 
1991 eine regelrechte Depression. Die Inflation war hoch, die Industrieproduktion ging 
zum Teil dramatisch zurück, ebenso das Sozialprodukt und der Handel. Diese Depressi-
on hielt auch noch im Jahr 1992 an. Der Rezession folgte jedoch ab der Jahreshälfte 1993 
eine Stabilisierung. Der Rezession in der Ära der Transition und des darauf folgenden 
Zeitabschnitts einer Stabilisierung folgte in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre der Ab-
schnitt eines kontinuierlichen wirtschaftlichen Aufschwunges. Um die Jahrtausendwende 
erlebte Slowenien jedoch wiederum den Schock einer Inflation und den Rückgang des 
Wirtschaftswachstums. Im Jahr 2004, als Slowenien Mitglied der Europäischen Union 
wurde, besserte sich die Lage. Der Eintritt in die EU wirkte sich insbesondere auf den Wa-
renverkehr positiv aus. Beim Prozess der Stabilisierung der Gesamtwirtschaft spielte die 
Banka Slovenije (Nationalbank) eine entscheidende Rolle. Die galt vor allem in der Zeit der 
Verselbstständigung im Jahr 1992 aufgrund der politischen Verhältnisse, als man seitens 
der Regierung eher der Stabilisierung der politischen Verhältnisse als den wirtschaftlichen 
Belangen Aufmerksamkeit schenkte. Schlussendlich trug zur erfolgreichen Stabilisierung 
der slowenischen Wirtschaft auch die Wirtschaftspolitik bei, insbesondere jene des Kabi-
netts Drnovšek, als man den wirtschaftlichen Weg Sloweniens gezielt steuerte. Für diese 
Zeit sind der Vorgang und der angewandte Pragmatismus bezeichnend.

 64 Banka Slovenije, Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2004, str. 9–26. 
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MacroEconoMic stabiliZation in thE tiMEs oF 
transition: FroM rEcEssion through rEcovEry  
to Entry into thE EuroPEan union  
summary

In the period from 1990 to 2004 Slovenia quite successfully passed over the path of eco-
nomic development. Slovenia was among the first countries that went over the times of 
transformation depression, characteristic for the transition economies at the beginning of 
the 90ies, for the recovery of the economic growth with revival of the national demands 
began already halfway through 1993. Relatively quickly it exceeded the pre-transition level 
of economic activity – the level of pre-transition development form 1990 in 1996, and in 
1998 the level form 1987, when the crisis in the extent of at that time Yugoslavia started 
showing in decreasing gross national product. The macroeconomic politics chose, because 
of relatively limited possibilities, the path of a gradual economic stabilisation. It presented 
a combination of mildly restrictive monetary politics with preservation of Tolar’s unfixed 
exchange rates according to monetary offers, regulated by the central bank, of a relatively 
neutral fiscal politics and of a quite indulgent income politics. In 1991 the Slovene economy 
got into a real depression. The inflation was extremely high, the industrial production, the 
gross national product and commercial exchange sank drastically. The depressive situa-
tion carried on until 1992. The recession period was followed by transformation recovery, 
which began in the middle of 1993. The transformation recession and recovery were, in the 
second half of the 90ies in the 20th century, followed by a period of balanced development. 
On the turn of the century Slovenia was surprised by an inflation shock and downfall of 
economic growth. In 2004, when Slovenia became a member of the European Union, 
there was an improvement of the macroeconomic situation. The entry into the European 
Union positively affected mostly the circulation of goods exchange. The major part in the 
macroeconomic stabilisation was played by the Bank of Slovenia. The stabilisation politics 
was, especially because of political situation in the period after declaring independence 
and after 1992, denoted more by actions of the Bank of Slovenia than by the government’s 
measures. The economic politics that served Drnovšek’s governments by guiding Slove-
nia’s economic development, by all means also helped to successfully stabilize the Slovene 
economy. For this economic politics, successiveness and pragmatism were characteristic.
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Razprava o poljedelskem besedju zgornjeprleških govorov prinaša poimenovan-
ja za tradicionalna poljedelska orodja in dela. Izrazje, ki zaradi spremenjenega 
načina kmečkega gospodarstva hitro tone v pozabo, je primerjano z iztočnicami v 
Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju, bogatem s panonsko narečno in knjižno 
leksiko.
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The treatise on agricultural terminology in the Upper-Prlek dialects brings the names 
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sredstva zagotavlja ARRS.
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uvod

Prispevek prinaša poljedelsko izrazje zgornjeprleških govorov, zbrano 
po vprašalnici za sadovnjak, vrt in polje, ki jo hrani Dialektološka sekcija 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri SAZU.2 Predstavljeno je v 
obliki geselskih člankov, termini pa so analizirani tudi s stališča njihove 
besednozvezne strukturiranosti, prevzetosti/izvirnosti posameznih se-
stavin in primerjani z iztočnicami v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem 
slovarju, bogatem s panonskimi narečnimi in knjižnimi leksikalnimi po-
sebnostmi.

Glasoslovne in oblikoslovne značilnosti zgornjeprleških govorov

Na Karti slovenskih narečij (1983) Tineta Logarja in Jakoba Riglerja je 
prleško narečje eno izmed narečij panonske narečne skupine.3 Govori se 
po jugovzhodnem delu Slovenskih goric južno od meje s slovenskogori-
škim narečjem do meje s Hrvaško in po Dravskem polju med Zlatoličjem, 
Račami, Pragerskim, Majšperkom in Vidmom. Kolarič (1968: 631) ga deli 
na več govorov: spodnjeprleški (vzhodno od črte Ormož–Ljutomer), sre-
dnjeprleški (mursko-ščavniško-spodnjepesniški), kujleški (po prislovu kuj 
‘takoj’ – med Dravinjo in Dravo) in zgornjeprleški (nad Ptujem med Dravo 
in Pesnico). K slednjim spada tudi destrniški govor.

V prleščini se je izgubilo pomensko razlikovanje med visokimi in niz-
kimi tonemi, ohranjeno pa je kolikostno nasprotje med dolgimi enogla-
sniki kot nasledniki stalno dolgih in kratkimi samoglasniki kot nasledniki 
staro- in novoakutiranih samoglasnikov v nezadnjih in zadnjih ali edinih 
besednih zlogih. Naglas je možen na katerem koli zlogu besede. Naglasno 
mesto v besedi je podobno kot v izhodiščnem sistemu, razlike pa so nasled-
nje: (a) naglašeni so e, o in ـ pred nekdaj kratkimi zadnjimi naglašenimi 
zlogi: ˈžena, ˈkọsa, ˈmegla; (b) po terciarnem premiku so v posameznih 
primerih naglašeni samoglasniki v odprtih zlogih: ˈvü:xo; (c) naglašeni so 
samoglasniki (tudi v predponah in predlogih) po umiku naglasa s kratkega 
zaprtega zloga: pˈrinas, pˈrivas, pˈrijix, ˈpַאjen, ˈpַאjoj, ˈọtpren. V priponskem 
obrazilu -ec, -ek se pojavlja novi cirkumfleks: Lovˈrẹ:c, Štuˈxẹ:c, laˈkẹ:t, v 
priponskem obrazilu -ьje  pa je delno še ohranjen zgodaj podaljšani novi ן
akut: korenˈjẹ:, poštenˈjẹ:. 

 2 V prispevku se omejujemo na besedje, vezano na kmečko orodje, pridelke ter delo na 
polju. Upoštevano je tudi gradivo, ki ga je pod mentorstvom Mihaele Koletnik zbrala 
Daniela Štumberger (2008).

 3 To sestavljajo še slovenskogoriško, prekmursko in haloško narečje. 
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Sistem dolgih samoglasnikov zgornjeprleških govorov sestavljajo:4 i:, ü:, 
u:, ל٫ ,:לּפ:, ẹ:, ọ:, å:, 5,:ַא sistem kratkih: i, ü, u, ẹ, ọ, e, a, ַא, nenaglašeni samo-
glasniki pa so: i, u, e, o, a in ַא, , ע. 

Izvor: i: ← ١ (kˈri:š, ̍ pi:šen, ̍ pi:tati, t ˈri:), ü: ← چ (ˈdü:ša, ̍ lü:č, ̍ lü:pin, pˈlü:ča), 
u: ← ג (ˈču:n, ˈdu:žen, ˈsu:nce, ˈvu:k), לּפ: ← eף (ˈbלּפ:la, ˈlלּפ:s, ˈrלּפ:žen, sˈnלּפ:k), ٩ ← :ל٫, 
٦ גẹ: ← e ,(p:٭č, ˈz:٭bec, obˈr:٭č; ˈg:٭st, ˈn:לk, ˈm٫:לb٫ˈ) ג גּף , , ُ (ˈpẹ:č, sַאˈcẹ:; deˈvẹ:t, 
ˈpẹ:tek; ̍ dẹ:n, ̍ lẹ:n),6 ọ: ← v domačih in nekaterih novejših prevzetih besedah 
ob zvočniku r (moˈtọ:r, šˈtọ:r, ˈpọ:r ‘mrtvaški oder’), å: ← aג  (bˈrå:da, dˈvå:, 
t ˈrå:va, ˈžå:gamo), גַא ← :ַא (ˈčַא:f, ˈkַא:ma, ˈpַא:vi, ˈtַא:di); i ← í (ˈlipa, ˈviditi; f ˈtič, 
ˈnit), ü ← ú (ˈküpa, ˈmüxa; ˈküp, ˈtü), u ←  ẹ ← ě ,(buxa, ˈvuna; ˈpux, ˈpunˈ) ב ב
 (ˈdẹlati, ̍ lẹto, ̍ rẹpa, ̍ sẹkatِ; ̍ dẹt), ọ ← ב٦, oן , o״ (ˈgọba, ̍ tọča; ̍ dọber, ̍ nọsin, ̍ vọla, 
ˈnọš; ˈkọza, ˈvọda), e ← בּף, eـן ,ן , e״ـ ,״ (ˈdetelca, sˈreča, ˈveč, ˈzet; ˈmelen, kˈmet; 
ˈmeša, ˈdeš, ˈpes; ˈsestra, ˈnesla; ˈmegla), a ← á (bˈrata, kˈrava; bˈrat), בַא ← ַא
 (ˈgַאča, ˈsַאna). 

Nenaglašeni samoglasniki, nastali iz izhodiščnih praslovanskih samo-
glasnikov, so dokaj neizraziti. Nenaglašeni e je širok, nenaglašeni o pa ozek 
fonem. Nenaglašeni i, ki je lahko nastal tudi iz nenaglašenega u (pisˈtiti, 
viˈčiti) in jata (čˈlọvik, ˈọrix), se izgovarja manj napeto, nekoliko niže od 
naglašenega i. Po onemitvi zlasti ponaglasnih nenaglašenih samoglasnikov 
nastanejo zložniški ַא,  in ע: dַאˈg٭:č, pˈrikt, kˈr٭:pעca.

Soglasniki v zgornjeprleških govorih: p, b, t, d, k, g, f, s, z, š, ž, c, č, x, v, 
m, n, l, r in ׳ v razvoju bistveno ne odstopajo od soglasnikov slovenskega 
knjižnega jezika. Posebnosti so: končni -m se zamenjuje z -n: ˈdẹlan, ˈtan, 
ˈpẹsen, z bˈraton; v v položaju pred nezvenečim nezvočnikom ter na kon-
cu besede izgubi zven in se premenjuje s f: f ˈse, pˈrafti, ˈzå:fca, pˈrå:f, ˈčַא:f, 
v vzglasju pa nastopa tudi kot protetični glas: ˈvüra, ˈvü:š; končni -l se v 
nenaglašenem položaju razvije v -a: ˈxọda, pˈriša, sicer v -ja ali -ọ: ˈbija, 
ˈpẹja, kˈrọ:, ˈšọ:, žˈgọ:; mehki n’ v izglasju besede izgublja palatalni element: 
ˈkọstan, ̍ ọgen, sicer nazalnega: bˈla׳a, ̍  ,iva; mehki ľ je otrdel: kˈlü:č, ̍melemo׳
ˈvọla; zvočnik j se pojavlja kot drugotni glas: ˈxu:jdi, žˈga:jnki. Prim. še: dn, 
dl > gn, gl: gˈnes, gˈlẹ:tva; tl > kl: kˈla:čin, ̍ ku:čti; sekundarna tl, dl > l: cˈvela, 
ˈjלּפ:la; šč > š: ˈišen, zaˈpüšen; kt > št: šˈtọ; xč > č: ˈčẹ:r ‘hči’.

 Posebnosti v oblikoslovju so končnica -i v dajalniku in mestniku edni-
ne samostalnikov moškega in srednjega spola, nastala iz -u prek -ü, in 
končnica -oj v orodniku ednine samostalnikov ženskega spola; podaljševa-
nja osnove z -ov v dvojini in množini ter nenaglašene končnice -je v imeno-
valniku množine moškospolskih samostalnikov zgornjeprleški govori ne 

 4 Podroben opis prleškega narečja glej pri Kolarič (1968: 630–650).
 5 S piko nad e in o (٭ ,:לּפ:) označujem zelo ozka e in o, s piko pod e in o (ẹ:, ọ:) pa srednjeozka 

e in o.
 6 Bernard Rajh ugotavlja (2002: 12), da je v ceršaškem govoru dolgi ozki e, ki je naslednik 

stalno dolgega polglasnika, v položaju ob zvočnikih že zelo ozek (ˈdלּפ:n, ˈlלּפ:n).
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poznajo (ˈm٭:sti; bˈrati), tudi ne preglasa o v e za c, j, č, ž, š. Dvojina je trdno 
ohranjena pri vseh spolih. Pridevniška končnica -i ne izraža določnosti, 
sedanjiška spregatev glagolov pa je tematska.

abecedni slovarček 

Narečno poljedelsko strokovno izrazje je, kakor velja za glavnino vseh 
strok, dvojno: delno gre za posebno, enopomensko besedje, ki se nanaša 
izključno na predmete ali opravila, povezana s poljedelsko dejavnostjo, 
drugi del sodi v splošni besedni zaklad in ima v stroki značilnosti splo-
šne rabe, lahko pa je tudi pomensko ali oblikovno modificirano. (Prim. 
Jež 1997: 212.) Predstavljeno je v obliki slovarskih člankov, sestavljenih 
iz posameznih sestavin, ki si sledijo v določenem zaporedju.7 Poknjiženi 
iztočnici, zapisani krepko, za dvema navpičnicama (||) sledi njena fonetič-
no zapisana narečna ustreznica v prvi (osnovni) in drugi slovarski obliki 
– samostalniki in samostalniške besedne zveze so torej zapisani v imeno-
valniku in rodilniku ednine (pri množinskih samostalnikih v množini), 
glagoli v nedoločniku in prvi osebi ednine sedanjika, pridevniki v oblikah 
za moški, ženski in srednji spol. Sledi besednovrstna oznaka iztočnice – m, 
ž in s so oznake za spol samostalnika, ki velja tudi za podiztočnice s sa-
mostalniškim jedrom in pridevniškim prilastkom, dov. in nedov. sta oznaki 
glagolskega vida iztočnice, prid. je oznaka za (vrstni) pridevnik, ki se sicer 
skupaj s samostalniškim jedrom pojavlja tudi kot podiztočnica ustreznega 
enobesednega termina. Temu sledi pomenska razlaga v ležečem tisku, ki 
je lahko knjižna ustreznica narečnega izraza, če ta obstaja, ali natančnejše 
terminološko pojasnilo, če v knjižnem jeziku ni ustreznega enobesednega 
termina; če je iztočnica enaka knjižni besedi, je pomenska razlaga povzeta 
po SSKJ. Dvopičju sledi ponazarjalno gradivo – izsek iz posnetega in zapi-
sanega narečnega besedila, v katerem je rabljen narečni termin. Tu lahko 
gre tudi za metabesedilo, tj. informantovo pojasnilo o pomenu posamez-
nega termina. Znaku ♦ sledi dokumentarni razdelek, ki pove, ali je beseda 
zapisana tudi v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju, z znakom p–, 
če ima beseda v slovarju drugačen pomen od narečne.

Znak → pri pridevniških iztočnicah kaže k samostalniški iztočnici, ob 
kateri ta pridevnik nastopa kot levi prilastek v večbesedni podiztočnici. 
Nekatera gesla imajo še kazalko (), ki usmerja k sopomenkam ali bese-
dam s sorodnim pomenom. Pri terminu, prevzetem iz tujega jezikovnega 
sistema, je v oglatem oklepaju z znakom ← označena smer izposoje, ugo-
tovljena s pomočjo slovarjev (Bezlaj I–V /1976, 1982, 1995, 2005, 2007/, 

 7 Vzorec je povzet po Škofic (2007: 224).
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Skok I–III /1971–1973/, Snoj /2003/, Striedter-Temps /1963/) in drugih pri-
ročnikov. 

babica || ˈbapca -e ž zgornji del klepalnika: ˈKọsa se ˈdẹvle na ˈbapco, ki se 
ˈlexko skˈleple. ♦ Plet.: bábica, f.

bintmlin || ˈbintmˈli:n -a m naprava za odstranjevanje plev in primesi pri 
žitu: ˈT٭: je ˈbintmˈli:n. [← nem. Wind; slovan. *mъlıעnъ ← morda stvnem. 
mulīn ← lat. molīnum, molīna] 

blanja || bˈla׳a -e ž deska [← rom.] ♦ Plet.: blánja, f.
	 plužna blanja || pˈlü:žna bˈla׳a deska pri plugu: ˈT٭: je pˈlü:žna bˈla׳a pri 

pˈlügi.
blazinka || blaˈzi:nka -e ž drog na sprednjem delu voza, po katerem pri za-

vijanju drsi, se premika sora: Blaˈzi:nka, ž ˈ٭׳: smo pˈlük nasˈta:vlali na 
ˈšürko pa na ˈv٭:sko. ♦ Plet.: blazînka, f.; p–

brana || bˈrå:na -e ž orodje z železnimi zobmi za rahljanje zemlje: ˈT٭: so 
bˈrå:ne. ♦ Plet.: brána, f.

	 klinasta brana || kˈlinasta bˈrå:na brana s klini za drobljenje sprijete prsti: 
Gˈrü:dje droˈbi:mo s kˈlinastimi bˈrå:nami. 

cepe || ceˈpẹ: ceˈpi: ž mn. preprosto orodje za ročno mlačev: ˈT٭: so ceˈpẹ: za 
mˈlå:titi. ♦ Plet.: cẹpגּף, cepí, f. pl.

cepič || ceˈpi:č -a m del cepca, s katerim se udarja: Ceˈpi:č, ž ˈ׳in mˈla:tiš po 
kˈlasji. ♦ Plet.: cẹpìč, -íča, m.

cima || ˈcima -e ž poganjek iz gomoljev krompirja v zimskem času: Poˈzi:mi 
ˈzačne f kˈlּצ:ti kromˈpi:r ˈcimti. [← ben. it. cima ← lat. cyקma ← gr. kyקma] 
♦ Plet.: címa, f. 

cimiti || ˈcimti ˈci:min nedov. poganjati kal(i); kaliti: ˈŽito ˈnepret ˈci:mi ˈvün 
z ˈzemle. ♦ Plet.: címiti, -im, vb. impf. 

cukerica || ˈcukerca -e ž sladkorna pesa: ˈCuker doˈbi:mo s ˈcukerce. 
cvika || cˈvika -e ž del kose, kjer sta pritrjena rezilo in ratišče: ˈT٭: je cˈvika. 

♦ Plet.: cvîka, f.; p–

čeljust || čeˈlü:st -i ž čeljustim podoben del grabelj z lesenimi ali železnimi 
zobmi: ˈT٭: je čeˈlü:st. ♦ Plet.: čeljچst, f.

črtalo || ˈčַאtalo -a s del pluga, ki navpično reže brazde: ˈT٭: je ˈčַאtalo. ♦ Plet.: 
čŕtalọ, n. 
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deteljišče || ˈdetelše -a s njiva, na kateri raste detelja: ˈTan, ˈgi ˈra:se ˈdetelca, 
ˈrečemo ˈdetelše. ♦ Plet.: dגּףteljišče, n. 

dvobrazden || dˈvọbˈrå:zni -a -o prid. nanašajoč se na dve brazdi → plug
enobrazden || ˈẹnobˈrå:zni -a -o prid. nanašajoč se na eno brazdo → plug
freza || f ˈrẹ:za -e ž priprava z vrtečimi se rezili za prekopavanje zemlje, ki se 

priključi traktorju; prekopalnik: Gˈnẹ:š׳i ˈdẹ:n pa je f ˈrẹ:za za droˈbiti. [← 
knjiž. sloven. ← frc. fraiser, fraise] 

garice || ˈgarce ˈga:rc ž mn. lojtrnice za manjši voz: Gˈda ˈnẹga na ˈvọzi ˈgọr 
ˈlọ:jter ali pa bˈla׳e, ˈte smo ˈgọr dˈjå:li ˈgarce. ♦ Plet.: gárice, f. pl. 

glava || gˈlå:va -e tudi glaˈvẹ: ž del snopa, kjer so klasi: ˈTan, ˈgi so kˈlå:si, ˈtan 
je gˈlå:va. ♦ Plet.: gláva, gláve, glavבּף, f.

glaven || gˈlå:vni -a -o prid. ki je po pomembnosti na prvem mestu → klin
gluh || gˈlü:xِ -a -o prid. ki se komaj sliši; top → kosa
gož || ˈg٭:š ˈg٭:ži ž vez, ki veže oba dela cepca: ˈG٭:š je bˈla zaˈt٭:, ki so se 

ceˈpẹ: obˈračale. ♦ Plet.: gג٦ža, f. 
 ledrna gož || ˈlẹderna ˈg٭:š usnjena: ˈG٭:š je bˈla ˈlẹderna. 
grabljati || grabˈla:ti grabˈla:n nedov. grabiti, z grabljami spravljati skupaj: Z 

gˈrablami se grabˈla:. ♦ Plet.: grabljáti, -am, vb. impf. 
grablje || gˈrable gˈra:bel ž mn. orodje z lesenimi ali železnimi zobmi za grab-

ljenje: ˈT٭: so gˈrable. ♦ Plet.: gráblje, -bـlj, f. pl.

grabljišče || gˈrabše -a s držaj pri grabljah: Gˈrabše je na zˈgọrni stˈra:ni 
raskˈla:no. ♦ Plet.: grábljišče, n. 

gredelj || gˈrẹ:d -la m nosilni del pluga, na katerega se pritrdijo črtalo, lemež, 
ročice: ˈT٭: je gˈrẹ:d. ♦ Plet.: grגּףdـlj, -dlja, m.

grif || gˈrif -a m lesen držaj na ratišču kose: ˈT٭: je gˈrif. [← nem. Greif] 
hejdina || ˈxejdna -e ž Poligonom fagopyrum; kulturna rastlina z gostimi 

rdečkastimi ali belimi cveti v gostem socvetju ali njeno seme: S ˈxejdne 
doˈbi:mo ˈčַא:no ˈmelo za žˈgẹ:nke. [← star. nem. Heiden, srvnem. heiden] 

hejdiščnica || ˈxejdišca -e ž ajdova slama: ˈTọta sˈlama je ˈxejdišca. 
hrbet || ̍ xַאbet -bta m zgornji del rezila kose: T٭: je ̍ xַאbet ̍ kọse. ♦ Plet.: hrbٌt, 

-btà, m.

jar || ˈja:rِ -a -o prid. spomladanski → ječmen
jarina || jaˈri:na -e ž spomladi (po)sejano žito: Zmarˈlẹ:tka smo ˈsẹjali ˈja:ri 

ˈječmen ali jaˈri:no.  jari ječmen ♦ Plet.: jarína, f. 
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ječmen || ˈječmen ječˈmẹna m kulturna rastlina, katere klas je sestavljen 
iz enocvetnih klaskov, ali njeno seme: ˈNepret je zˈrẹja ˈječmen. ♦ Plet.: 
jéčmen, -בּףna, m.

	 jari ječmen || ˈja:ri ˈječmen spomladi posejan  jarina
	 zimski ječmen || ˈzimski ˈječmen jeseni posejan  ozimina
ječmenišče || ječˈmeniše -a s njiva, na kateri rase ječmen: ˈTan, ˈgi ˈrå:se 

ˈječmen, se ˈreče ječˈmeniše. ♦ Plet.: ječmבּףnišče, n.

kamen || ̍ kamen -mna m trdna snov, iz katere je sestavljena zemeljska skorja 
♦ Plet.: kámen, m. 

 kamen za brusiti koso || ˈkamen za bˈrü:sti ˈkọso podolgovat kos kamna 
za brušenje kose; osla: V voˈdẹ:ri ˈmå:mo ˈkamen za bˈrü:sti ˈkọso.

klas || kˈlå:s -a m gornji del rastline, ki vsebuje zrna, zlasti pri pšenici, ječme-
nu, rži: ˈT٭: je kˈlå:s. ♦ Plet.: klּכs, klּכsa, klasچ, m. 

klep || kˈlẹ:p -a m ostrina kose: Gˈda je ˈkọsa vˈrẹ:di skˈlepana, ˈmå: ˈdọber 
kˈlẹ:p.  ostrina;  železna kosa ♦ Plet.: klèp, klépa, m.

klepač || kleˈpa:č -a m kladivo za klepanje: ˈTọti ˈamer je kleˈpa:č. ♦ Plet.: 
klepáč, m. 

klin || kˈlin -a m paličast, na eni strani priostren kos železa, ki se v kaj zabije 
♦ Plet.: klìn, klína, m.

	 glavni klin || gˈlå:vni kˈlin na eni strani priostren kos železa, ki se vtakne 
skozi oplen, da veže z njim sprednji in zadnji del voza: Gˈlå:vni kˈlin, 
ž ˈ׳in je sˈv٭:ra k pˈrẹ:d׳en ˈkunci ˈcuj naˈrẹ:ta, sˈv٭:ra pa dַאˈži: ˈcּצ:li ˈza:d׳i 
ˈkunec.

klinast || kˈlinast -a -o prid. podoben klinu → brana
klobuk || klaˈbü:k -a m tisti del za mlatev pripravljenih prosenih snopov, 

ki tvori nekak vrh: S sˈnọpa smo napˈravli klaˈbü:k, ki je ˈnּצ: naˈtẹkalo 
kˈlasje. ♦ Plet.: klobúk, m.; p–

kokolj || ˈkọ:kol -a ž med žitom rastoči plevel s škrlatno rdečimi cveti; Agro-
stemma githago: Med ˈžiton roˈzẹjasto cˈvete ˈkọ:kol. ♦ Plet.: kב٦kolj, m. 

kombajn || komˈbejn -a m stroj, ki je kombinacija žetvenega stroja in 
mlatilnice: Gˈnẹ:š׳i ˈdẹ:n na ˈ׳ivi žˈje komˈbejn. [← knjiž. sloven. ← agl. com-
bine] 

konec || ˈkunec -nca m kos, del česa ♦ Plet.: kónـc, -nca, m
	 prednji konec || pˈrẹ:d׳i ˈkunec sprednji del voza: Pˈrẹ:d׳i ˈkunec ˈv٭:za.
	 zadnji konec || ˈzå:d׳i ˈkunec zadnji del voza: ˈZå:d׳i ˈkunec ˈv٭:za.
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kopač || koˈpå:č -a m delavec, ki koplje: V goˈrici pa je ˈbija koˈpå:č. ♦ Plet.: 
kopáč, m. 

kopačka || koˈpå:čka -e ž delavka, ki koplje: ˈŽẹnska je koˈpå:čka. 
kopati || koˈpati ̍ kọplen nedov. delati v kaj vdolbino, jamo z odstranjevanjem 

zemeljskega materiala; s kopanjem spravljati iz česa, navadno iz zemlje; 
rahljati, prekopavati zemljo: Z ˈmọtkoj ˈkọplemo pa oˈka:plemo. ♦ Plet.: 
kópati, kב٦pljem, in kopáti, -pּכm, vb. impf.

koruza || kaˈruza -e ž enoletna rastlina s kolenčastim steblom in velikimi 
storži ali njeno seme: ˈT٭: je kaˈruza. [← morda prek hrv. iz turš. kokoroz] 
♦ Plet.: korúza, f. 

koruznica || kaˈru:zעca -e ž koruzna slama: ̍ T٭: je kaˈru:zעca. ♦ Plet.: korچz-
nica, f. 

kosa || ˈkọsa -e tudi koˈsẹ: ž orodje z dolgim rezilom in dolgim ročajem za 
košenje: ˈT٭: je ˈkọsa. S ˈkọsoj koˈsi:mo. ♦ Plet.: kósa, f.

	 gluha kosa || gˈlü:xa ˈkọsa kosa, ki slabo reže: Gˈda ˈkọsa ˈnẹ:če ˈveč 
vˈrẹzati, ˈte je gˈlü:xa.

	 železna kosa || žeˈlẹzna ̍ kọsa rezilo kose: ̍ T٭: je žeˈlẹzna ̍ kọsa.  ostrina; 
 klep

kosec || ̍ kọsec -sca m kdor kosi: ̍ Kẹ:ri koˈsi:, je ̍ kọsec. ̍ Žẹnska je ̍ tüdi ̍ kọsec. 
♦ Plet.: kósـc, -sca, m. 

kosilnica || koˈsilעca -e ž večji stroj za košenje trave, žita: Koˈsi:mo s ˈkọsoj 
pa ˈtüdi s koˈsilעcoj. ♦ Plet.: kosîłnica, f. 

kositi || ˈkọsiti koˈsi:n nedov. s koso, kosilnico rezati travo, žito: ˈKọsi se s 
ˈkọsoj. ♦ Plet.: kosíti, -ím, vb. impf. 

kostreba || kostˈrẹba -e ž visoka trava s svetlo zelenimi klaski v latu, Echi-
nochloa crus-galli: Kostˈrẹba ˈmå: ˈọjstre, ˈdu:ge ˈli:ste. ♦ Plet.: kostrẹבba, f. 

košnja || ̍ kọš׳a -e ž dejavnost, povezana s pospravljanjem trave in čas takega 
pospravljanja: ˈTọten ˈdẹli se ˈreče ˈkọš׳a. ♦ Plet.: kóšnja, f.

koza || ˈkọza -e ž stol, na katerem se kleplje: ˈKọsa se kˈleple na ˈkọzi. ♦ Plet.: 
kóza, f. 

krajchakelj || kˈrejcˈọk -kla m orodje za kopanje s sekalom in konico: Kˈrejc-
ˈọk pa je ˈbija za ˈtַא:do pa za ˈšọ:dַאnato zemˈlọ:. [← nem. Kreuzhacke] 

kramp || kˈramp -a m orodje z roglji in dolgim držajem za zajemanje, kopanje: 
Kˈrampa za kromˈpi:r ˈvün koˈpati na ˈ׳ivi ali pa za v goˈrici zmarˈlẹ:tka 
koˈpati, ˈgi je bˈla ˈšọ:dַאnata ˈzẹmla. Pa v jeˈsẹ:n za gˈnọj ˈdọj sˈka:pati z 
voˈza:. [← srvnem. krampe] ♦ Plet.: kràmp, krámpa, m. 
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krampec || kˈrå:mpec -a m manjši kramp s priostrenim ožjim rezilom in 
dvema rogljema za okopavanj: Kˈrå:mpec je ˈbija za v ˈọgradi oˈkå:pati. 

krčenica || ˈkַאčenca -e ž močna motika s ploskim, spodaj ravnim rezilom za 
kopanje: ˈKַאčenco smo ˈnücali v ˈlּצ:si, ki smo ˈlexko koˈrẹ׳e ˈvün ˈpi:pali, 
ki smo ˈlexko poˈzi:mi s ˈtẹ:n ˈkü:rli. ♦ Plet.: kŕčenica, f. 

krompir || kromˈpi:r -a m kulturna rastlina z bledo vijoličastimi ali beli-
mi cveti ali njeni užitni gomolji: V ˈzẹmli ˈra:se kromˈpi:r, ˈt٭: pa smo 
ˈtüdi ˈnevečkrat ˈnẹgda ˈjẹli, gˈda še je ˈnּצ: bˈl٭: ˈtẹko meˈsa:. [← kor. nem. 
gruntpirn, grumper, krumpir, štaj. nem. grundbir] ♦ Plet.: krompír, -rja, m.

latovje || ˈlatovje -a s latje: Proˈs٭: pa ˈọves ˈmå:ta ˈlatovje. ♦ Plet.: latovjè n. 
coll. 

lasek || ˈlå:sek -a m zelo podaljšani vratovi pestičev na koruznem storžu: ˈT٭: 
so ˈlå:seki.

lederen || ˈlẹderni -a -o prid. usnjen → gož
lesen || liˈsẹ:ni -a -o prid. tak, ki je iz lesa → ratišče
likati || ̍ likati -an nedov. odstranjevati s koruznega storža krovne liste; ličkati: 

Gˈda ˈli:ste ˈdọj ˈtַא:gamo, ˈte ˈlikamo. ♦ Plet.: líkati, lîkam, -čem, vb. impf. 
lojtrnice || ˈlọ:jtַאce -ø ž mn. lestvi podobna priprava na strani voza: ˈT٭: so 

ˈlọ:jtַאce. ♦ Plet.: lọג jtrnica, f. 
lojtrski || ˈlọ:jtַאski -a -o prid. nanašajoč se na lestev; lestven → voz 
lunek || ˈlü:nek -a m žebelj, ki preprečuje, da kolo ne pade, zdrsne z osi: ˈT٭: 

je ˈlü:nek. [← srvnem. lun, lune] ♦ Plet.: lچnek, m. 
mašin || maˈši:n -a m stroj za mlatev: Sˈnọ:pje smo mˈlå:tli z maˈši:non. 

[← nem. Maschine, frc. machine ← lat. māchina ← gr. mākhanā, mēkhanā] 
♦ Plet.: mašîna, f. 

mlatec || mˈlatec -tca m kdor mlati (žito): Mˈlatec mˈlå:ti. ♦ Plet.: mlatـc, 
-tca, m. 

mlatiti || mˈlå:titi -in nedov. s cepcem, mlatilnico spravljati zrnje iz klasja, 
latja: Mˈlatci so na ˈgümli mˈlå:tli. ♦ Plet.: mlátiti, -im, vb. impf. 

modriš || modˈri:š -a m rastlina s celorobimi listi in modrimi cveti v koških; 
plavica: Med ˈžiton pˈlå:vo cˈvete modˈri:š. ♦ Plet.: modríš, m. 

muterli || ˈmuterli -a m matica, ki preprečuje, da kolo ne pade, zdrsne z osi: 
ˈT٭: je ˈmuterli. [← nem. (Schrauben)mutter]

motika || ˈmọtka -e ž orodje s ploskim, navadno trikotnim listom in dolgim 
držajem za kopanje: ˈMọtka je za koˈpati. ♦ Plet.: motîka, f.
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njiva || ˈ׳iva -e ž del zemljišča za gojenje kulturnih, krmnih rastlin: ˈFalat, ˈgi 
je ˈnẹke poˈsajeno, je ˈ׳iva. ♦ Plet.: njíva, f. 

obod || oˈb٭:t -da m leseno ogrodje pri rešetu: Oˈk٭:li f ˈsa:kega ˈrešeta je 
oˈb٭:t. ♦ Plet.: obג٦d, m.

ogon || ˈọgun -a m del njive med dvema razoroma: Na ˈkunci, gˈda smo že 
zoˈrali, smo še ˈmọgli ˈvün zoˈrati ˈọgun. ♦ Plet.: ogòn, -gב٦na, m. 

oje || oˈjẹ: -oˈja: s drog na sprednjem delu voza, pluga, ob katerega se vprega 
žival: ˈT٭: pa je oˈjẹ: ♦ Plet.: ojגּף- גּףsa, n.

okapati || oˈkå:pati -len nedov. okopavati: Z ̍ mọtkoj ̍ kọplemo pa oˈka:plemo. 
♦ Plet.: okּכpati, -pam, -pljem, vb. impf. 

oplati || opˈlati oˈpọ:ljen dov. odstraniti pleve s sunkovitimi premiki posode: 
ˈŽito ̍ mọremo opˈlati, ̍ te je kˈrẹ:di za ̍ bi:nta׳e. ♦ Plet.: opláti, -pב٦ljem, vb. pf. 

oplen || ˈọp -la m premično nameščen prečni drog na sprednjem in zadnjem 
delu voza, v katerega se vtaknejo ročice: ˈỌp pa pˈri:de ˈgọr na šˈkå:rje pa 
je sˈtalno pri ˈmi:ri. ♦ Plet.: oplẹאn, -plẹבna, m.

orati || oˈrati ˈọrjen nedov. rahljati zemljo s plugom: S pˈlügon se ˈọrje. ♦ Plet.: 
oráti, orּכm, órjem, vb. impf. 

os || ˈ٭:s oˈsi: ž kovinski ali lesen drog, na katerem je kolo ♦ Plet.: ג٦s, -i, f. 
	 prednja os || pˈrẹ:d׳a ̍٭:s ki je spredaj: T٭: je pˈrẹ:d׳a ̍٭:s, ki ̍ lexko fkˈrẹ:neš 

v ˈlּצ:vo stˈra:n ali pa f pˈrå:vo stˈra:n.
ostrina || ostˈri:na -e ž oster, nabrušen del kose: T٭: je ostˈri:na ̍ kọse.  klep; 
 železna kosa ♦ Plet.: ostrína, f. 

otava || oˈtå:va -e ž (posušena) trava druge košnje: Dˈrü:gokrat smo poˈkọ:sli 
oˈtå:vo. ♦ Plet.: otּכva, f.

otep || oˈtẹ:p -a m velik snop iz omlatene slame: ˈTọten oˈtẹ:pi se ˈreče 
proseˈni:ca. ♦ Plet.: otèp, -tבּףpa, m. 

otka || ˈọtka -e ž orodje za odstranjevanje prsti, plevela s pluga: ˈT٭: je ˈọtka. 
♦ Plet.: ג٦tka, f. 

oves || ˈọves -fsa m kulturna rastlina, katere lat je sestavljen iz večcvetnih 
klaskov, ali njeno seme: ˈKu׳on smo ˈnẹgda ˈfọjtrali ˈọves. ♦ Plet.: óvـs, 
-vsa, m. 

ovsenišče || ofseˈniše -a s njiva, na kateri je rasel oves: ˈỌves ˈrå:se na 
ofseˈniši. ♦ Plet.: ovseníšče, n. 

ozimina || oˈzimina -e ž jeseni (po)sejano žito: ˈT٭: je ˈzimski ˈječmen ali 
oˈzimina.  zimski ječmen ♦ Plet.: ozimína, f. 
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pant || ˈpant -a m zvit šop slame za vezanje snopov: Sˈnọp f ˈküp zˈvẹ:žemo s 
ˈpanton. [← bav. srvnem. pant, srvnem. bant] ♦ Plet.: pànt, pánta, m. 

pesto || ˈpẹ:sto -a s osrednji del kolesa, skozi katerega gre os: ˈT٭: je ˈpẹ:sto. 
♦ Plet.: pẹבstọ, n. 

platišče || pˈlå:tiše -a s zunanji del kolesa, v katerega so vpete napere: ˈT٭: je 
pˈlå:tiše. ♦ Plet.: platíšče, n.

pleva || pˈlẹva -e ž trši ovoj semena pšenice, rži, ki ni tesno zrasel z vsebino: 
Oˈk٭:li ˈz׳:ַאa so pˈlẹve. ♦ Plet.: plẹבva, f. 

plug || pˈlük -ga m orodje, priprava za oranje: ˈT٭: je pˈlük. ♦ Plet.: plùg, 
plúga, m.

	 enobrazdni plug || ˈẹnobˈrå:zni pˈlük plug, ki istočasno reže, orje eno 
brazdo

	 dvobrazdni plug || dˈvọbˈrå:zni pˈlük plug, ki istočasno reže, orje dve 
brazdi

plužen || pˈlü:žen -žna -o prid. nanašajoč se na plug → blanja; → železo
plužnice || pˈlü:žעce -ø ž mn. priprava z dvema kolesoma, na katero se pripne 

plug pri oranju: ˈT٭: so pˈlü:žעce. ♦ Plet.: plچžnica, f. 
potač || poˈtå:č -a m kolo: ˈT٭: je poˈtå:č. ♦ Plet.: potּכč, m. 
praha || pˈraxa -e ž jeseni preorana in navadno do naslednje pomladi ne-

posejana, neposajena njiva: Pˈraxo smo zoˈrali pred ˈzi:moj, ki je do 
zmarˈlẹ:tka spַאxˈnẹ:la. [← verjetno srvnem. brāche, bav. srvnem. prāche, stv-
nem. brāhha] ♦ Plet.: práha, f. 

prednji || pˈrẹ:d׳i -a -o prid. ki leži, je spredaj, pred čim → konec; → os
priroč || pˈriroč -a m držaj pri plugu: ˈT٭: je pˈriroč. ♦ Plet.: prirג٦č, m.

proso || proˈsọ: proˈsa: s enoletna kulturna rastlina, katere lat je sestavljen 
iz pecljatih klaskov, ali njeno seme: S proˈsa: doˈbi:mo proˈsẹ:no ˈkašo, je 
ˈžu:ta pa ˈčisto dˈrọbička. ♦ Plet.: prosọג , n. 

pšenica || pšeˈnica -e ž kulturna rastlina, katere klas je sestavljen iz več-
cvetnih klaskov, ali njeno seme: ˈT٭: je pšeˈnica. Gˈda pšeˈnico zˈmelemo, 
doˈbi:mo ˈbּצ:lo ˈmelo. ♦ Plet.: pšeníca, f. 

rajsar || ˈre:jsar -a m priprava z rezili za okopavanje; okopalnik: Z ˈre:jsaron 
smo med ˈrejžami ˈre:jsali. 

rajsati || ˈre:jsati -an nedov. okopavati z okopalnikom [← nem. reissen]
ratišče || reˈtiše -a s držaj kose ♦ Plet.: ratíšče, n. 
	 leseno ratišče || liˈsẹ:no reˈtiše ki je iz lesa: ˈTọ: je liˈsẹ:no reˈtiše.
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razsohe || ˈrasoxe ˈrå:sox ž mn. senen vile: ˈRasoxe so se ˈnücale za ˈkַא:mo pa 
za sˈnọ:pje na ˈv٭:s meˈtati. 

razstava || ˈrastava -e ž skupina navadno desetih pokonci postavljenih sno-
pov: ˈTọ: je ˈrastava, deˈsẹ:t sˈnọpof f ˈküper. ♦ Plet.: rּכzstava, f.

redos || ˈredos -a m veliko rešeto z redko mrežo za presejevanje žita; re-
ta: ˈRedos je ˈvẹ:kši, z ˈvẹ:kšimi ˈlü:k׳ami, ž ˈ׳in pa se ˈsẹja ˈžito. ♦ Plet.: 
rẹבdos, m. 

repa || ˈrẹpa -e ž kulturna rastlina z velikimi listi ali njen beli oleseneli del: 
ˈRẹpo smo ˈọbično ˈmẹli za sˈvi:׳e.

repica || reˈpica -e ž zadnji del svore: ˈZa:d׳i ˈkunec sˈv٭:re pa je reˈpica.
rešeto || ̍ rešeto -a s priprava iz lesenega okroglega ogrodja z mrežo, zlasti za 

čiščenje žita, zrnja: ˈRešeto ˈnücamo za ˈz׳:ַאe. ♦ Plet.: rešétọ, n.

rinčica || ˈri:nčica -e ž obroček, s katerim je rezilo kose pritrjeno na ratišče: 
ˈT٭: je ˈri:nčica. ♦ Plet.: rînčica, f.

ritovje || ˈritovje -a s debelejši spodnji del snopa; ritina: Sˈpọdri, ˈgi ˈnẹga 
kˈlå:sof, je ˈritovje. ♦ Plet.: rítovje, n. 

ročica || roˈčica -e ž podolgovat, na enem koncu pritrjen del priprave, s 
ka terim se uravnava njeno delovanje: Roˈčice pˈri:dejo na ˈọp. ♦ Plet.: 
ročíca, f. 

rogelj || ˈrọ:g -gla m vsak od delov vil ali vilam podobne priprave, s katerim 
se nabada: ˈT٭: je žeˈlẹzni ˈrọ:g. ♦ Plet.: rógـlj, -glja, m. 

sejač || seˈjå:č -a m kdor seje: Seˈjå:č na ˈ׳ivi ˈsẹja. ♦ Plet.: sẹjáč, m. 
seme || ˈsimen -a in -mna s del rastline, ki nastane po oploditvi iz cveta in se 

uporablja za razmnoževanje ♦ Plet.: sẹבme, -mena, n. 
	 tikvino seme || ˈtikvino ˈsimen bučno seme
seno || seˈn٭: seˈna: s (posušena) trava prve košnje: ˈNepret smo pokoˈsili 

seˈn٭:. ♦ Plet.: sẹnọג , n. 
sklepati || skleˈpati skˈleplen dov. z udarci kladiva stanjšati, izostriti rezilo: 

Gˈlü:xo ˈkọso ˈmọremo skleˈpati. ♦ Plet.: sklépati, -klבּףpljem, -páti, -ּכm, 
vb. pf. 

slak || sˈlå:k -a m rastlina z dolgim, poleglim ali ovijajočim se steblom in 
velikimi zvončastimi cveti: Po kaˈruzi pa po pšeˈnici se ˈgọr ˈfẹ:st naˈmọta 
sˈlå:k. ♦ Plet.: slּכk, m. 

snop || sˈnọp -a m večji šop povezanega požetega žita, slame: ˈT٭: je sˈnọp. ♦ 
Plet.: snòp, snópa, m. 
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sončnica || ˈsu:nčעca -a ž visoka kulturna rastlina z velikim, okroglim, ru-
meno rjavim socvetjem, ki se goji zlasti za pridobivanje olja: ˈSu:nčעca 
ˈmå: ˈvẹ:ke ˈžu:te cˈvẹ:te.

srp || ˈsַא:p -a m orodje z zaokroženim rezilom in lesenim držajem za žetev: 
ˈT٭: je ˈsַא:p. ♦ Plet.: sr  .p, mג

svora || sˈv٭:ra -a ž močnejši drog, ki povezuje sprednji in zadnji del voza: 
ˈT٭: je sˈv٭:ra ♦ Plet.: svọגra, f. 

šinja || ˈši׳a -e ž, nav. mn. ˈši׳e ˈši:׳ železni obod na paltišču kolesa: ˈT٭: so ˈši׳e. 
[← nem. Schiene] ♦ Plet.: šînje, f. pl.; p–

škarje || šˈkå:rje -rij ž mn. podolgovata kosa lesa, pritrjena v obliki črke V na 
zadnji konec ojesa, s konci krakov pa na sprednji del voza: Šˈkå:rje, da 
pˈrẹ:di ne ̍ lẹ:ze ̍ gọr pa ̍ dọj. [← srvnem. schaere, stvnem. scāri] ♦ Plet.: škּכrje, 
škּכrij, f. pl. 

šnajtmašin || šˈnejtmaˈši:n -a m stroj za ročno rezanje koruzne slame: ˈT٭: je 
pa šˈnejtmaˈši:n. S ̍ tẹ:n se je ̍ rẹ:zala kaˈru:zעca. [← nem. Schneidmaschine] 

šopa || ˈš٭:pa -e ž snop urejene slame za pokrivanje streh: ˈŠ٭:pa, ˈt٭: je za 
stˈrẹxe pokˈri:vati. ♦ Plet.: šọגpa, f. 

špica || šˈpica -e ž podolgovato oblikovan kos lesa, ki veže pesto s platiščem; 
napera: ˈT٭: je šˈpica. ♦ Plet.: špíca, f. 

šteselj || šˈtẹ:s -lna m konec osi pri vozu: ˈT٭: je šˈtẹ:s. [← nem. Stössel] 
štih || šˈtix -a m lopata s koničastim ali ravnim listom za rezanje in obrača-

nje zemlje; rezača: Šˈtix je za v ˈọgradi koˈpati ali pa za ˈjame koˈpati. 
[← nem. Stich] 

štil || šˈti:l -a m del orodja, namenjen za držanje z rokami: ˈT٭: je šˈti: pri 
ˈmọtki. [← srvnem. stil ← lat. stilus] 

tikva || ˈtikva -e ž buča: Z ˈžu:tega cˈvẹ:ta zˈrå:sejo ˈtikve. ♦ Plet.: tîkva, f. 
tikvin || ˈtikvin -a -o prid. nanašajoč se na buče → seme
tračnica || tˈra:čעca -e ž vrhnja plast zemlje z rastlinjem, zlasti s travo; ruša: 

Tˈra:čעca ali pa ̍ vejža je spodˈrẹzani ̍ falat ̍ zẹmle, ̍ gi ̍ rå:se tˈra:va.  važa
traktor || tˈraktor -a m motorno vozilo za vleko, delo zlasti v kmetijstvu: 

Gˈnẹ:š׳i ˈdẹ:n pa ˈọrje tˈraktor. [← nem. Traktor ← lat. tractor]
travnik || tˈrå:vnik -a m s travo poraslo zemljišče, ki se kosi večkrat na leto: 

Tˈrå:vnike ˈmọrmo dˈva: al pa tˈri:krat koˈsiti. ♦ Plet.: trávnik, m. 
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tretjača || tret ˈjača -e ž (posušena) trava tretje košnje; otavič: Če pa je 
bˈla ˈdọbra ˈlẹtina, ki je vˈrẹ:di naˈmakalo, ˈte pa smo še ˈlexko poˈkọsli 
tretˈjačo. ♦ Plet.: tretjáča, f. 

uho || ˈvü:xa -e ž ušesu podoben del motike z luknjo za nameščanje držaja: 
ˈMọtko smo naˈsa:jali na ˈvü:xe. ♦ Plet.: uhọג , -šבּףsa, n.; p-

važa || ˈvejža -e ž vrhnja plast zemlje z rastlinjem, zlasti s travo; ruša  
tračnica [← srvnem. wase, stvnem. waso] ♦ Plet.: váža, f. 

valek || vaˈlẹ:k -a m lesena priprava za drobljenje kep: ˈT٭: je ˈbija vaˈlẹ:k za 
gˈrü:dje droˈbiti. ♦ Plet.: valẹבk, m. 

vejača || viˈjača -e ž lesena, lopati podobna priprava za zajemanje žita, mo-
ke: ̍ Tọ: pa je viˈjača za ̍ z׳:ַאe, ki se je sˈna:žno ̍ z׳:ַאe v ˈžakle ˈbasalo. ♦ Plet.: 
vẹjáča, f. 

vile || ˈvile ˈvi:l ž mn. orodje z roglji in dolgim držajem za zajemanje, preme-
tavanje trave, gnoja ♦ Plet.: víle, f. pl. 

	 železne vile || žeˈlẹzne ˈvile ki so iz železa
vlačiti || vˈlå:čti -in nedov. rahljati zemljo z brano: Z bˈrå:nami vˈlå:čimo po 

 .ivi. ♦ Plet.: vláčiti, -im, vb. impf׳ˈ
voder || voˈdẹ:r -a m posoda za shranjevanje osle pri košnji; oselnik: ˈT٭: pa 

je voˈdẹ:r. ♦ Plet.: vodבּףr, -rja, m. 
voz || ˈv٭:s voˈza: m vozilo z navadno štirimi kolesi za prevoz ljudi in tovora, 

ki ga vleče vprežna žival ♦ Plet.: vọגz, -a, m. 
	 lojtrski voz || ˈlọ:jtַאski ˈv٭:s voz z lestvi podobno pripravo na straneh; 

lojtrnik: ˈT٭: je ˈlọ:jtַאski ˈv٭:s.
vratje || vˈratje -a s travnat svet na koncu njive, kjer se pri oranju obrača 

plug: Na ˈkunci ˈ׳ive pa je vˈratje, ˈgi so se oˈrači ˈlexko obˈračali. ♦ Plet.: 
vrátje, n. 

zadnji || ˈzå:d׳i -a -o prid. ki leži, je zadaj, za čim → konec
zaketnati || zaˈkẹtnati zaˈkẹtnan nedov. z verigo povezati kolesa in tako po-

vzročiti, da se voz ustavi: ˈTe pa ˈzå:dnadˈvå: poˈtå:ča f ˈküp zaˈkẹtnamo, 
ˈte se se fsˈtå:vi. 

zažlajfati || zažˈle:jfati -len dov. zavreti, zaustaviti z zavoro: ˈV٭:s ˈmọremo 
ˈdọbro zažˈle:jfati. 

zimski || ˈzimski -a -o prid. nanašajoč se na zimo → ječmen
zob || ˈz٭:p -ba: m zobu podoben del grabelj: Zobˈjẹ: so naˈsajeni f čeˈlü:sti. ♦ 

Plet.: zג٦b, zג٦ba, zobּכ, m.
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zrnje || ˈz׳:ַאe -a s več zrn, zrna: ˈZ׳:ַאe zˈlü:šimo pa sˈpucamo. ♦ Plet.: zr  ,njeג
n. coll. 

žekinja || žeˈki:׳a -e ž ženska, ki žanje (žito); žanjica: ˈŽẹnska, ki žˈje, je 
žeˈki:׳a. 

železen || žeˈlẹzen -zna -o prid. ki je iz železa → kosa; → vile
železo || žeˈlẹzo -a m predmeti, izdelki iz železa ♦ Plet.: želẹבzọ, n. 
	 plužno železo || pˈlü:žno žeˈlẹzo del pluga v obliki železnega rezila, ki 

zemljo izpodrezuje; lemež: T٭: je pˈlü:žno žeˈlẹzo. ♦ Plet.: plužno ž.

žetev || ˈžẹ:tef -tve ž delo, dejavnost, povezana s pospravljanjem žita s polja: 
Gˈda se žˈje, ˈtumi ˈrečemo ˈžẹ:tef. ♦ Plet.: žגּףtـv, -tve, f. 

žeti || ̍ žeti žˈjen nedov. pospravljati žito s polja; s srpom ali strojem rezati žito, 
travo: S ˈsַא:pon smo ˈnẹgda ˈželi tˈrå:vo pa pšeˈnico. ♦ Plet.: žéti, žánjem, 
vb. impf. 

žito || ̍ žito -a s kulturna rastlina z dolgim steblom in dolgim klasom ali njeno 
seme; rž: ˈŽito je popˈra:ven ˈـrš. ♦ Plet.: žítọ, n. 

žlajf || žˈle:jf -a m zavora na kmečkem vozu: ˈT٭: pa je žˈle:jf. [← srvnem. 
slei(p)fe] 

žlajfketna || žˈle:jf ˈkẹtna -e ž veriga, ki pri vozu služi za zaviranje: ˈTumi pa 
smo ˈrekli žˈle:jf ˈkẹtna. [← stvnem. ketīna, chetīna – ← lat. catēna] 

analiza besedja

Zbrano narečno poljedelsko izrazje lahko glede na izvor razdelimo na 
neprevzeto besedje, germanizme in romanizme. Neprevzeti leksemi so 
tudi tisti, ki so tvorjeni iz prevzetih leksemov s pomočjo domačih bese-
dotvornih postopkov (Šekli 2005: 178; Toporišič 1992: 218): cimiti iz cima, 
cukerica iz cuker ← nem. Zucker ← it. zuccero ← gr., garice iz gare ← srvnem. 
garre, karre ← lat. carrus, gumač iz guma ← nem. Gummi ← klas. lat. cummis, 
hejdiščnica iz hejd(in)a, krampec iz kramp, lojtrnice iz lojtra ← bav. srvnem. 
l٦iter, rajsar ← nem. reissen, rinčica iz rinka ← delno bav. nem. Rinken, delno 
srvnem. rinc, zaketnati iz ketna ← stvnem. ketīna, chetīna ← lat. catēna, za-
žlajfati iz žlajf.

Najstarejše nemške izposojenke v prleščino segajo v srednjevisokonem-
ško dobo (do 13 stoletja). S stališča sodobnega slovenskega knjižnega jezika 
so stilno nezaznamovane (kramp, praha) ali narečne (lunek, važa), ena be-
seda ima terminološki kvalifikator (škarje), dve (pant, žlajf) pa živita samo 
v narečju. Samo narečne so tudi mlajše nemške izposojenke, predvsem 
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iz bavarske nemščine: bintmlin, grif, hajdina, krajchakelj, muterli, šinje, 
šnajtmašin, šteselj, štih ‘štiharica’.

Romanizmi so naslednji: blanja, cima, freza (v narečje sprejeta iz knjiž-
nega jezika), mašin in štil; slednji dve besedi sta bili v panonsko leksiko 
prevzeti prek nemščine, druga že v srednjevisokonemški dobi. S stališča 
sodobnega slovenskega knjižnega jezika so te besede označene kot stilno 
nezaznamovane (cima), pogovorne (mašina) ali narečne (blanja), ena bese-
da ima terminološki kvalifikator (freza), ena (štil) pa živi samo v narečju.

Iz knjižnega jezika v narečje sta bili sprejeti besedi traktor in kombajn, 
izposojenki iz nemščine oz. angleščine. Prek hrvaščine iz turščine je bila 
sprejeta koruza.

Med prevzetimi termini prevladujejo samostalniki, med njimi so štiri 
zloženke, katerih ene besedotvorna podstava je že zelo stara romanska iz-
posojenka (bintmlin). Med večbesednimi strokovnimi izrazi prevladujejo 
samostalniške besedne zveze z vrstnopridevniškim prilastkom na -ski/-en; 
ta je (največkrat) izvorno slovenski (klinasta brana, jari ječmen) ali pa je 
njegova besedotvorna podstava prevzeta, pripone pa so slovenske (ledrna 
gož, lojtrski voz). Med podiztočnicami je zapisano tudi eno opisno poime-
novanje orodja s predložnim neujemalnim desnim prilastkom (kamen za 
brusiti koso).

V Pleteršnikovem slovarju je panonsko besedje razdeljeno na vzhodno-
štajersko in prekmursko, in sicer tako, da se zliva na Murskem polju.8 Vir 
za Volkmerjevo besedje so bili Pleteršniku Miklošičevo slovarsko gradivo 
(oznaka Volk.-M., Volk.-Mik.), Pajkova pomnožena izdaja Fabul (ozna-
ka Volk.), Cafovo slovarsko gradivo (oznaka Volk.-C.) in Pajkove črtice 
(oznaka Volk.-Pjk). Primerjava zbranega prleškega narečnega poljedelskega 
izrazja z iztočnicami v Pleteršnikovem slovarju kaže, da nobenega od zbra-
nih izrazov ni mogoče zanesljivo prepoznati kot Volkmerjevega, saj nobena 
iztočnica ni posebej označena kot njegova, pač pa ima večina izmed njih 
ob sebi oznako katerega izmed drugih virov, ki jih uvršča med panonsko 
leksiko. Besedje je tako določeno ožje pokrajinsko (vzhŠt.,9 npr. cimiti, ga-
rice, likati, krčenica, potač, ratišče, valek, vejača, voder, ali SlGor.10 blanja, 
redos) in/ali historično, in sicer (največkrat) z izpisi iz starejših slovarjev,11 
npr.: cepič, mlatec, oje, ogon, razstava (Mur.); kokol, kopač, kostreba, pluž-
nice, ročice, sejak, škarje (C.); oplati, otka, pesto, svora, važa, vratje (Mik.), 
ter/ali vzhodnoštajerskih posvetnih tiskov (Dajnko, Valjavec, Raič).

 8 Več o tem glej pri Jesenšek (1998: 63–64).
 9 »vzhŠt., vzhod. del. slov. Štajerskega, zlasti kar ga je od Maribora na vzhodno stran.« 

(Pleteršnik I 1994/95: XVI)
 10 »SlGor., Slovenske Gorice na Štajerskem.« (Pleteršnik I 1994/95: XV)
 11 Murkov Slovensko-nemški in Nemško-slovenski ročni besednik (1832/33) ter Cafovo in 

Mikološičevo slovarsko gradivo.
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sklep

Poljedelsko izrazje je pomemben del narečnega besednega zaklada. Za-
radi spremenjenega načina kmečkega gospodarstva (tehnične inovacije, 
izmenjava orodja, spremenjen način obdelovanja …) prastara, celo skupna 
slovanska poljedelska terminologija hitro izginja. Z njenim popisom želi-
mo preprečiti, da bi dokončno potonila v pozabo, ter jo ohraniti kot del 
bogate jezikovne in tudi tehnične slovenske kulturne dediščine.

okrajšave

agl. – angleško, bav. – bavarsko, ben. – beneško, frc. – francosko, gr. – starogrško,  
it. – italijansko, klas. – klasično, knjiž. – knjižno, kor. – koroško, lat. – latinsko,  
nem. – nemško, novolat. – novolatinsko, rom. – romansko, slovan. – slovansko,  
sloven. – slovensko, srvnem. – srednjevisokonemško, star. – starejše, stvnem. – starovi-
sokonemško, štaj. – štajersko, turš. – turško
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lanDwirtschaFtlichE bEZEichnungEn iM 
ZgornjEPrlEški/obErPrlEk DialEkt 
Zusammenfassung 

Der Beitrag beschäftigt sich mit landwirtschaftlichen Bezeichnungen im zgornjeprleški/
Oberprlek Dialekt, die für bäuerliches Werkzeug sowie die Feld- und Erntearbeiten ver-
wendet wurden. Die landwirtschaftlichen Bezeichnungen werden, wie der Großteil von 
Worten auf allen Gebieten, unterschiedlich verwendet. Zum Teil finden wir Worte in 
besonderer, eindeutiger Verwendung, die sich ausschließlich auf Gegenstände oder Tätig-
keiten in der Landwirtschaft beziehen, zum anderen Bezeichnungen, die eigentlich zum 
allgemeinen Wortschatz gehören, aber auch solche mit einer modifizierten Bedeutung oder 
Form. Die Studie weist nach, dass sich die an und für sich recht rigide slowenische Ter-
minologie mit Lehnwörtern aus der deutschen und den romanischen Sprachen verbindet. 
Viele Worte sind der gegenwärtigen slowenischen Schriftsprache nicht bekannt (kramp, 
praha; cima), oder werden gemäß dieser als umgangssprachlich (mašina) oder als dialektal 
(važa; blanja) bezeichnet. Manche Wörter besitzen eine fachspezifische Bedeutung (škarje; 
freza), die Mehrheit jedoch existiert nur im Dialekt (bintmlin, grif, hajdina, krajchakelj, 
pant, šinje, šnajtmašin, šteselj, štih ‘štiharica’, žlajf; štil). Die gesammelten dialektalen Aus-
drücke wurden mit Pleteršniks Slowenisch-deutschem Wörterbuch verglichen, erweitert 
durch Vergleiche mit Wörtern aus dem panonischen Dialekt und der Schriftsprache. Die 
Arbeit zeigt, dass die gesammelten Ausdrücke am besten durch Volkmar zu bestimmen 
und zu erklären sind. Trotzdem findet sich eine Reihe von Ausdrücken, die durch ihn 
nicht erklärbar sind, wohl jedoch durch verschiedene andere Quellen, etwa durch das 
panonische Lexikon. Die Prüfung ergab, dass sich manche Wörter eng an andere regionale 
Wortformen anlehnen (vzhŠt., npr. likati, krčenica, potač, ratišče, valek, vejača, voder, ali 
SlGor.: blanja, redos), ebenso auch an überlieferte historische Formen, wie eine Überprü-
fung durch historische Wörterbücher ergab (npr.: cepič, mlatec, oje, ogon, razstava (Mur.); 
kokol, kopač, kostreba, plužnice, ročice, sejak, škarje (C.); oplati, otka, pesto, svora, važa, 
vratje (Mik.), oder aber an untersteirische Ausdrücke, wie eine Recherche verschiedener 
solcher Druckwerke zu Tage förderte (Dajnko, Valjavec, Raič).
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Die in der Landwirtschaft verwendeten fachspezifischen, dialektalen Ausdrücke ver-
schwinden durch die Veränderungen, der die Landwirtschaft unterworfen ist. Mit dieser 
Verzeichnung soll verhindert werden, dass diese Wörter und Ausdrücke vergessen werden, 
sind sie doch Ausdruck sprachlicher Vielfalt und zugleich auch Teil des slowenischen 
Kulturerbes.

agricultural tErMinology in thE uPPEr-PrlEk DialEcts 
summary

The article presents the agricultural terminology for the farm tools, harvest and field work 
in the Upper-Prlek dialects. The dialect agricultural terminology is, like one may say for 
the majority of professions, dual: partially there are distinct, single-meaning words refer-
ring exclusively to things and works connected with agriculture and they partially belong 
to the everyday vocabulary which has in its own branch of profession the characteristics of 
common use; on the other hand it can also be semantically and morphologically modified. 
It can be found out that the very solid Slovene terminology is interwoven with German and 
Romanic borrowed words. From the point of view of the contemporary standard Slovene 
language they are stylistically non-denoted (kramp, praha; cima), colloquial (mašina) or 
dialectal (važa; blanja), two words may have a terminological qualifier (škarje; freza), and 
most of them are in use only in dialects (bintmlin, grif, hajdina, krajchakelj, pant, šinje, 
šnajtmašin, šteselj, štih ‘štiharica’, žlajf; štil). The collected terminology is compared to the 
headwords in Pleteršnik’s Slovene-German Dictionary, which is rich in Pannonia dialectal 
and standard vocabulary. None of the chosen terms can reliably be identified as Volkmer’s, 
for no headword is specifically denoted as his, but majority of them have a denotation of 
one of other sources that classifies them being the Pannonia vocabulary. The terminology 
is in this way denoted narrow provincial (East Styria., i.e. likati, krčenica, potač, ratišče, 
valek, vejača, voder, or SlGor.: blanja, redos) and/or historically, namely with records form 
older dictionaries, i.e.: cepič, mlatec, oje, ogon, razstava (Mur.); kokol, kopač, kostreba, 
plužnice, ročice, sejak, škarje (C.); oplati, otka, pesto, svora, važa, vratje (Mik.), and/or East 
Styria secular works (Dajnko, Valjavec, Raič).
Because of the ways in which the farming has changed, the agricultural terminology is 
vanishing very quickly. With registering the agricultural terminology we are trying to 
keep it from falling into oblivion and to preserve it as a part of rich linguistic as well as 
technical Slovene cultural heritage. 
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Klemen Jelinčič Boeta: KratKa 
zGodovIna Judov. mohorjeva 
založba, celovec 2009, 385 str.

Na naših knjižnih policah se je poja-
vilo zajetno knjižno delo izpod peresa 
mladega raziskovalca in plodovitega 
pisca dr. Klemna Jelinčiča Boeta z na-
slovom Kratka zgodovina Judov. Nje-
no izdajo je podprlo Avstrijsko zvezno 
ministrstvo za znanost in raziskova-
nje, izdala, založila in tiskala pa v na-
kladi 700 izvodov Mohorjeva družba 
v Celovcu. Urednik knjige je Hanzi 
Filipič, lektor Stanislav M. Maršič, av-
torja zemljevidov sta Ciril Horjak in 
Klemen Jelinčič Boeta, prelom pa je 
opravil Miro Pečar.

Knjiga trde vezave je prvi poskus 
sistematične predstavitve judovske 
zgodovine v slovenskem jeziku na-
sploh in v svojem opisu več kot 3.000 
let stare zgodovine začne pri Svetem 
pismu, nadaljuje preko judovske drža-
ve in diaspore v času helenizma, pre-
ko rimskega cesarstva v srednji vek in 
življenje v široko razprostrti diaspori 
v Evropi, Afriki in Aziji vse do moder-
nih časov, zaključi pa z državo Izrael 
in stanjem v današnji judovski dia-
spori. Kot je zapisal urednik na zadnji 
strani trdih platnic, »je knjiga razde-
ljena na sedem delov z več poglavji in 
podpoglavji in poskuša bralcu pred-
staviti splošno sprejete ugotovitve 

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

zgodovinske stroke na kratek, jasen in 
tekoč, vendar izčrpen način s stalnim 
ponujanjem vzporednic iz splošne 
svetovne in zaradi predstavitve ju-
dovskega življenja v različnih deželah 
tudi iz lokalne zgodovine, med njimi 
slovenske. Glede na to, da je knjiga 
namenjena slovenskim bralcem, po-
skuša na osnovi do sedaj dostopnih 
podatkov na kratko predstaviti tu-
di judovsko življenje na slovenskem 
ozemlju v antiki, pojav tako imeno-
vanih »judovskih vasi« na Koroškem 
in Štajerskem, srednjeveško judovsko 
življenje na Slovenskem in kasnejše 
judovsko življenje v Trstu, Gorici in v 
Prekmurju vse do druge svetovne voj-
ne«. Mogoče so mnogi v tem pogledu 
pričakovali nekoliko več, a to, kar smo 
dobili, je za začetek dovolj.

Knjiga je razdeljena na sedem ob-
sežnih poglavij, v prvem lahko spo-
znamo zgodnje biblijsko obdobje, 
v drugem avtor obravnava obdobje 
prvega templja, babilonsko izgnan-
stvo in izgradnjo drugega templja, v 
tretjem opisuje in predstavlja obdobje 
drugega templja ali helenizem, v če-
trtem obdobje mišne ali talmuda ali 
obdobje rimskega cesarstva, v petem 
srednji vek (vključno z Judi na Ko-
roškem, Štajerskem, Kranjskem, Go-
riškem, v Trstu in Istri), v šestem se 
loteva obdobja od baroka do razsvet-
ljenstva in v sedmem moderne dobe. 
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To poglavje je izmed vseh najbolj bo-
gato in raznoliko, v njem pa nas avtor 
med drugim popelje v čas migracij 
in gospodarske dejavnosti v 17. in 18. 
stoletju; izpostavi absolutizem, raz-
svetljenstvo in pravni položaj Judov; 
piše o demografskih spremembah na 
prelomu 19. in 20. stoletja; predstavi 
antisemitizem kot pojav 19. stoletja z 
vsemi nastavki, elementi modernega 
antisemitizma, antisemitskimi po-
litičnimi strankami in gibanji ter z 
antisemitizmom kot uradno politiko; 
poudarja nastanek judovskega nacio-
nalnega gibanja; piše o socialističnem 
gibanju med Judi do prve svetovne 
vojne; o rasti judovskega središča v 
Palestini do konca turške nadvlade; 
o novih smernicah po prvi svetovni 
vojni; o Judih kot narodni manjšini 
v vzhodno- in srednjeevropskih dr-
žavah; posebej omenja in izpostavlja 
sovjetsko judovstvo med obema voj-
nama; ameriško in zahodnoevropsko 
judovstvo v tem zgodovinskem ob-
dobju; piše o britanskem mandatu v 
Palestini – deželi Izrael; nekoliko pre-
več strnjeno in rahlo rezervirano pa 
o drugi svetovni vojni in holokavstu. 
V tem poglavju nekoliko pogrešamo 
celovito analizo medvojnih razmer v 
slovenskem judovstvu, še bolj pa oce-
ne po posledicah povojnega izbrisa 
redkih preživelih slovenskih Judov iz 
javnega, socialnega in zgodovinskega 
spomina. V zadnjih treh sklopih naj-
obsežnejšega sedmega poglavja nas 
Klemen Jelinčič Boeta seznani z osno-
vanjem države Izrael, z diasporo po 
drugi svetovni vojni in z državo Izrael. 
Kratko in jedrnato, a zgodovinsko ko-
rektno, prepričljivo in argumentirano. 
Za prve informacije zagotovo dovolj. 
Konec knjige bogatijo seznam zemlje-
vidov, slovarček manj znanih izrazov, 

seznam uporabljene ter priporočene 
literature (tisti, ki hočejo več, kot nam 
prinaša knjiga, bodo zagotovo posegli 
po delih, ki jih avtor navaja v tem se-
znamu) in stvarno kazalo.

Strinjamo se lahko z uredniško oce-
no, da je knjiga s skoraj štiristo stran-
mi namenjena splošno izobraženim 
Slovencem in s svojim slovarčkom 
neznanih pojmov, stvarnim kaza-
lom, osemnajstimi zemljevidi in se-
znamom priporočene literature lahko 
predstavlja osnovo za manj zahtevne 
študente judovskih študij in za tiste, 
ki želijo dobiti nekoliko celovitejši 
vpogled tudi v zgodovino slovenskega 
judovstva, čeprav so ta poglavja zelo 
strnjena in v vsebinskem pogledu ne-
koliko neenakomerna glede na vlogo 
in pomen Judov v posameznih zgodo-
vinskih obdobjih in posameznih slo-
venskih deželah oziroma pokrajinah. 
A to vseeno ne zmanjšuje njenega 
osnovnega poslanstva – služiti za te-
meljna znanja, spoznanja in informa-
cije tako študentom judovskih študij, 
študentom sploh in vsem drugim, ki 
se ukvarjajo s poglobljenimi študija-
mi in primerjavami religiologije, bliž-
njevzhodnih študij in orientalistike. 
Vsekakor pa je lahko knjiga uporab-
na literatura za branje in primerjave 
študentom zgodovine, sociologije, 
teologije in tudi antropologije. Dobi-
li smo uporabno in predvsem nadvse 
koristno delo, ki je naletelo na veli-
ko zanimanje v strokovni in najširši 
javnosti. Očitno je na tem področju 
še kar nekaj manj znanih poglavij, ki 
jih bodo lahko naslednji avtorji tudi 
s pomočjo Jelinčičeve Kratke zgodo-
vine Judov raziskovali in predstavili, 
to pa velja še zlasti za nekatera odprta 
vprašanja povojne zgodovine sloven-
skega judovstva, vključno z njihovimi 
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zgodovinskimi nastavki in iztočnica-
mi. Nanje med vrsticami opozarja 
tudi Klemen Jelinčič Boeta, prav to 
pa predstavlja dodano vrednost nje-
gove knjige. Škoda, da ne avtor in ne 
urednik nista poskrbela za primeren 
predgovor ali nekoliko tehtnejši uvod, 
dobrodošel pa bi bil tudi povzetek v 
tujem jeziku.

Marjan Toš

alojz Jembrih: stIpan 
Konzul I »BIBlIJsKI zavod« 
u uracHu. zagreb, teološki fa-
kultet »matija vlačić Ilirik« 2007. 
389 str. (Biblioteka Folia prote-
stantica croatica; 1)

V Sloveniji gotovo ne bi smeli prezre-
ti knjige dr. Alojza Jembriha, ki je v 
svojem delu Stipan Konzul i »Biblij-
ski zavod« u Urachu osvetlil vlogo in 
dejavnost tega zavoda. V podnaslovu 
poudari, da gre za razprave in gradivo 
o hrvaški knjižni produkciji v Urachu 
(1561–1565) in Regensburgu (1568).

Reformacija je zajela tudi južne 
Slovane, k čemur je med drugim pri-
pomogla dejavnost uraške tiskarne 
(1561–1565). Veliko tega je avtor knjige 
dr. Alojz Jembrih prikazal v omenje-
nem delu, zato je prav, da se z vsebino 
knjige seznanimo vsaj pregledno, saj 
je velika korelacija tudi s slovenskim 
protestantizmom tedanjega časa.

V predgovoru svojega slovenskega 
prevoda Novega testamenta (1557) je 
namreč Trubar med drugim zapisal, 
da se mu slovenski in hrvaški narod 
smilita, zato želi, da bi se Sveto pismo 

in dobre krščanske knjige prevajale 
in tiskale v slovenskem in hrvaškem 
jeziku. Ta zamisel se je lahko realizi-
rala šele s Stipanom Konzulom, ki se 
je lotil prevajanja v hrvaščino, in bila 
izvedena z uraško tiskarno.

Ker je bil Konzul od samega začetka 
vključen v prevajalsko dejavnost, lah-
ko upravičeno rečemo, da mu pripada 
primat uradnega prevajalca Nove za-
veze v hrvaščino v 16. stoletju v Ura-
chu. Da bi se tako bogato zastavljena 
knjižna produkcija uspešno realizira-
la, je bilo potrebnih več pomočnikov, 
ki so jih naposled tudi našli.

Jembrihova knjiga v svoji večplastni 
vsebini osvetljuje, seveda na temelju 
izvirnega gradiva, širok spekter dejav-
nosti hrvaško-uraškega prevajalskega 
kroga na čelu s Stipanom Konzulom 
iz Buzeta.

Knjiga je razdeljena v štiri sklope ali 
poglavja. Prvi del z naslovom Začetni 
zamah vsebuje prikaz o Vergerijevi 
in Trubarjevi zavzetosti za slovenski 
in hrvaški prevod Biblije. Sledi pri-
kaz Konzulovega prvega glagoličnega 
poskusa odtisa, ki ga je dal narediti v 
Nürnbergu leta 1560 in drugih po-
skusnih odtisov iz leta 1561 v Ura-
chu. Nato sledi Konzulov glagolični 
avtograf začetka (vzorčnega) prevoda 
dveh delov Novega testamenta (Janez 
9, Apostolska dela 1) iz leta 1560. Stro-
kovni javnosti je to do sedaj neznani 
Konzulov tekst, zato je v knjigi obja-
vljen v celoti kot faksimile, hkrati pa 
tudi v latinični transliteraciji. Temu je 
dodan še krajši ekskurz o vzorčni gla-
golici pred Konzulovim nürnberškim 
poskusnim odtisom (1560), s čimer je 
Jembrih poskušal opozoriti na glago-
lične črke iz leta 1538, ki jih je v svoji 
knjigi prikazal francoski orientalist 
Wilhelm Postell (1510–1581). 
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Drugi del knjige Filološko obzorje 
se ukvarja s prikazom osnutka Un-
gnadove tiskarne v Urachu, prikazuje 
različne kontroverze v napisih o tej 
tiskarni in njenem nazivu. Sledi be-
seda o tako imenovanem poskusnem 
glagoličnem Katekizmu iz leta 1561, 
od katerega je danes ohranjenih le 13 
strani, je pa bil to prvi tisk po ome-
njenih poskusnih odtisih listov. Tudi 
to ni bilo vse do leta 1994 znanstveni 
javnosti znano, ko je tedaj to javno-
sti predočil prav Jembrih. Zanimiv je 
prav tako nemški Trubarjev predgo-
vor (posvetilo) Maksimilijanu II., kajti 
predgovor so hoteli nekateri pripisati 
Zagrebčanu Pavlu Skaliću.

Druga razprava v tem sklopu je spor 
okrog hrvaškega prevoda Novega te-
stamenta (glagolična izdaja 1562, prvi 
del). Na podlagi Trubarjevih pisem 
prikazuje razloge za dvom glede jezi-
kovne točnosti prevoda Novega testa-
menta (1562) in razloge, ki so pripeljali 
do ohladitve sodelovanja med Trubar-
jem in Konzulom. Nato so prikazana 
pričevanja v faksimilu in translitera-
ciji, ki jih je Konzul dobil med biva-
njem na Hrvaškem (1562/63). Na to 
razpravo se navezuje jezikovni prikaz 
dveh katekizmov, in sicer glagoličnega 
(1561) in latiničnega (1564) ter Benefi-
ciuma Christi (1565). Sledi pogled na 
ime jezika na naslovnicah hrvaških 
uraških izdaj in komentar o sekun-
darni literaturi, v kateri se je ta izvir-
ni naziv v 20. stoletju falzificiral. Ta 
sklop zaokroži prikaz pisem zname-
nitih slavistov Vatroslavu Jagiću, ki se 
nanašajo na to tematiko.

V tretjem sklopu Med svojimi be-
remo o Konzulu in Postilli (1568), v 
jezikovnih obeležjih le-te, nato sledi 
prikaz sekundarne literature o tem. 
Prav tako so predstavljena Konzulova 

pisma in pisma plemiča Weißpriacha, 
ki jih je pisal Konzulu.

V zadnjem, četrtem sklopu, Spomin 
na Stipana Konzula v Buzetu, je ob-
javljenega nekaj slikovnega gradiva o 
Konzulu v Buzetu, biografsko-biblio-
grafski zapis o avtorju knjige, viri in 
literatura ter kazalo osebnih imen.

Poudariti velja, da knjiga nima teo-
loške note, ampak jezikovno, temelji 
na virih, ki govorijo z jezikom doku-
menta. Upošteva novejšo pomembno 
literaturo.

Na koncu avtor knjige poudarja, da 
si ne bi smeli dovoliti, v kolikor želijo 
biti dosledni v vrednotenju nacional-
ne kontinuitete in identitete, takšne 
razsipnosti, da bi se delo hrvaških mo-
žatih pogumnežev potisnilo v pozabo. 
Omenjena knjiga kaže, da to ni mogo-
če, da pa bi bilo tudi nedopustno.

Franc Kuzmič

Gene s. whiting: zrInsKI, 
međImurJe I reFormacIJa. 
zagreb, Bogoslovni institut 2009. 
304 str.

Knjiga G. S. Whitinga, sicer Američa-
na, ki živi na Hrvaškem in je med dru-
gim tudi profesor na Teološki biblijski 
akademiji v Krapini, kjer med dru-
gim predava zgodovino protestantske 
reformacije na Hrvaškem in v Slove-
niji, je v knjigi Zrinski, Međimurje 
i reformacija oblikoval prispevke k 
poznavanju povezanosti Zrinskih, 
Medžimurja in reformacije v drugi 
polovici 16. stoletja.
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V knjigi predstavlja številno druži-
no in prijatelje Nikole IV. Zrinskega, 
znanega kot hrvaškega bana in siget-
skega junaka sredi 16. stoletja, ki med 
drugim predstavlja pomemben vir za 
začetek reformacije v Medžimurju. 

Pisec se je potrudil, obdelal in po-
vezal najrazličnejše vidike časa Ni-
kole IV. in njegovih otrok z drugimi 
pomembnimi plemiči, pa tudi z do-
ločenimi tvorci reformacije. Pisec je 
poskušal razsvetliti nekatera žarišča 
za preučevanje in je k temu dodal zelo 
obsežno bibliografijo (41 strani), 50 
strani tekstovnih prilog, 14 strani sli-
kovnega gradiva in kar 26 strani kazal 
(imensko, krajevno, predmetno).

Za Slovence so posebno zanimive 
povezave Zrinskih z grofi na Sloven-
skem. Tako na primer izvemo nekaj 
več o Uršuli, katere drugi mož je bil 
lendavski grof Miklos IV. Bánffy (Ni-
kola Banič) de Lindva. Prav tako o Ju-
riju IV., ki se je z grofico Ano de Arco 

(Archo) poročil 11. 1. 1568 pri Murski 
Soboti.

Zasledimo tudi sodelovanje in po-
moč Zrinskih osrednjim slovenskim 
protestantom v 16. stoletju.

Tiskar Hoffhalter je prav tako za-
nimiva osebnost, saj je bil, preden 
je odšel k Zrinskim v Nedelišće leta 
1574, tiskar na lendavskem gradu pri 
Miklošu Banfiju in tam v letih 1573 in 
1574 natisnil v madžarščini tri knjige.

Preseneča nas tudi neverjetno veliko 
število virov in literature v več jezikih, 
ki jo je avtor zbral, obdelal in med se-
boj primerjal ter komentiral, posebno 
še v opombah pod črto.

Tako upravičeno pritrdimo mnenju 
avtorja, da je protestantska reformaci-
ja v Medžimurju in na Hrvaškem dol-
goročna tematika za raziskovanje in 
pisanje, na drugi strani pa pomembna 
za dodatno osvetlitev protestantizma 
v Sloveniji.

Franc Kuzmič
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