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In memoriam

Fotografija je iz Zbirke drobnih tiskov, Enota za domoznanstvo UKM

Akad. prof. dr. Vasilij Melik
(17. 1. 1921–28. 1. 2009)

Konec januarja 2009 umrli Vasilij Melik, nestor slovenskega zgodovinopisja, je bil tudi sodelavec Časopisa za zgodovino in narodopisje (ČZN).
In prav v letu njegove smrti je minilo štirideset let, odkar je ČZN objavil
njegovo prvo razpravo Klerikalno-liberalna trenja in konec taborov. Tej je v
naslednjih tridesetih letih sledilo še šest razprav, med katerimi naj omenim
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predvsem Majerjevo peticijo za Zedinjeno Slovenijo 1848, ki je izšla deset let
za prvo, pri čemer ne gre omalovaževati drugih. Moj namen ni zdaj in tu
ocenjevati njegovega znanstvenega dela, saj so o tem ob različnih njegovih
jubilejih in zdaj – ob koncu življenjske poti – to storili že številni drugi
sodelavci in prijatelji. Dodal bi le nekaj spominov nanj.
Prvič sva se srečala, če se temu lahko tako reče, ko se še nisva poznala. To je bilo leta 1958. Tedaj sem kot gimnazijec sodeloval v televizijski
oddaji Spoznavajmo svet in domovino in prof. Melik je za mojo temo sestavljal vprašanja. Na oddaji sami pa kot ocenjevalec ni sodeloval in, če se
spomnim, ni bilo med njimi nobenega zgodovinarja, saj so bile na vsaki
oddaji na vrsti zelo različne teme. Dopoldne pred oddajo so me v redakciji opozorili, da utegne priti pri enem izmed vprašanj do nejasnosti in
zapleta, zato so mi predlagali, naj se pogovorim kar s profesorjem. Rekli
so mi, da je zelo prijazen gospod, ki me bo gotovo z veseljem sprejel, in mi
povedali, kje naj ga poiščem. Oddelek za zgodovino je takrat imel prostore še v Narodni in univerzitetni knjižnici in res sem se, priznam naj, da
vendarle s strahom, odpravil tja, a ga nisem našel. Tako je bilo to najino
prvo srečanje virtualno. Zanimivo pa je, da se je Melik tega spominjal še
kasneje.
Tako sva se osebno spoznala šele leta 1960, ko sem kot bruc začel poslušati njegova predavanja iz južnoslovanske zgodovine 18. in 19. stoletja
in hodil na proseminar iz uvoda v študij zgodovine. To je bilo prvo leto
stopenjskega študija, nekoliko podobno zdajšnji bolonji in takrat so nam
začeli, brucem na prvi stopnji, predavati poznejši profesorji Melik, Gestrin,
Voje in nekaj časa tudi Britovšek. Melik je bil tedaj že docent, potem ko
je moral po zagovoru disertacije čakati na promocijo kar deset mesecev.
Gestrin je disertacijo zagovarjal oktobra 1960, Britovšek nekaj prej, Voje pa
zaradi spleta nesrečnih okoliščin šele 1964. Kako vse drugačne so bile tedaj
razmere na fakulteti. Melik je bil asistent že 1947, potem sedem let asistent
na ekonomski fakulteti in postal docent šele 1960 na filozofski fakulteti.
Po 1946, ko je disertacijo zagovarjal Metod Mikuž, je bila Melikova prva
po trinajstih letih na oddelku za zgodovino.
Poleg predavanj o južnoslovanski zgodovini od konca 18. stoletja do
1918 je imel skupaj s Ferdom Gestrinom še proseminar pri uvodu v študij
zgodovine, ki ga je predaval Bogo Grafenauer. Proseminar je bil praktično in neposredno uvajanje v zgodovinarsko delo, oba predavatelja sta to
opravljala zelo zanimivo in kakovostno. Na ta proseminar smo radi hodili,
po njem pa smo skupaj, na povabilo predavateljev, seveda, hodili na kavo
v tradicionalno gostilno zgodovinarjev Pri Mraku. Večkrat nas je peljal
Melik tudi na kaj drugega. To je bilo tedaj mogoče, saj nas je bilo študentov
zgodovine zelo malo, v mojem letniku sva bila na drugi stopnji kot glavnem predmetu samo dva. Tistih, ki so imeli zgodovino kot drugi predmet,
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na predavanja ni veliko hodilo. Vsi profesorji so tako poznali vse študente
in tako je Melik kmalu pripomnil, da sva se midva posredno že spoznala.
Še kot študentu mi je dal na voljo gradivo za mojo prvo resnejšo razpravo,
in sicer o socialni strukturi naročnikov Novic, ki je nekdo (kdo je to bil,
mi ni povedal), ni končal. Pri tem mi je veliko svetoval in pomagal ter me
spodbujal.
Ker je bil med študenti zelo priljubljen, je bil tudi stalen udeleženec
oddelčnih ekskurzij, večkrat jih je tudi vodil, na teh izletih je bil zelo neformalen in s starejšimi letniki se je tudi že tikal. Ekskurzij takrat še ni
bilo mogoče organizirati v tujino, saj smo bili študentje skoraj vsi iz manj
premožnih družin, zato pa smo z Melikom spoznali Bosno, Vojvodino,
Makedonijo, Srbijo in Kosovo. Ker je bil kot vodja ekskurzije in profesor tako neizstopajoč, so ga predstavniki nekaterih institucij, ki smo jih obiskali,
imeli kar za študenta in nekajkrat je prišlo do kar zabavnih situacij. Vedno
je bil z nami in do konca, nikoli se ni utrudil, nikoli se nam ni zameril
ali mi njemu, takšnega se spomnim tudi na vseh kasnejših strokovnih in
znanstvenih srečanjih. Njemu je še posebej ostala v spominu najina pot iz
Sarajeva leta 1969, povratek z nekega simpozija. Bila je zima in zapadlo je
veliko snega, tako da je vlak iz Sarajeva že na začetku imel šest ur zamude.
Ta čas sva si najprej še lahko krajšala tako, da sva si ogledala Bulajićevo
Neretvo, potem sva se pa še dolgo noč in dobršen del dopoldneva vozila
v Ljubljano, in to v nezakurjenem vlaku. Sprevodnik naju je kar naprej
vznemirjal in pregledoval vozovnice. Tu sem prvič in zadnjič doživel, da
je Melik izgubil živce in sprevodnika nadrl. Melik je bil namreč tako kot
vedno, vsaj za moje pojme, oblečen zelo lahko, jaz pa sem bil v kožuhu in
sem večino noči prespal, on pa je dobesedno drgetal in se na tej vožnji tudi
močno prehladil. Še leta mi je pripovedoval, kako me ni nič zeblo in kako
je bilo to mogoče.
Bil je tudi zbiratelj in zbiral je vse mogoče, nosili smo mu različne nalepke alkoholnih pijač, vžigalic, vabila in še kaj. Dokler je kadil, prenehal
je ob 200-letnici francoske revolucije, je cigarete nesebično ponujal študentom. Na ekskurzijah, ki jih je dolga leta organiziral prof. Mitja Skubic
kot sindikalne ekskurzije filozofske fakultete, pa je bil Melik nepogrešljiv
udeleženec, ki je skrbel za humorno obarvana predavanja o zgodovini in
kulturi.
Melikova velika ljubezen je bila tudi književnost, ki jo je študiral kot
tretji predmet, saj geografije ni smel, ker je bil oče profesor na tem oddelku.
Bral je veliko in vse mogoče, med drugim tudi romane, ki so do nedavna
izhajali v Delu, in se je jezil, ko je bilo tega konec.
Njegov svet pa je bila zgodovina 19. stoletja, znotraj katere se je zanimal
za vsa področja, morda le za zgodovino športa ne. Rojen govornik sicer res
ni bil, zato pa je snov podajal konsistentno in nazorno, kratko in jedrna-
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to. Sovražil je zlasti dolgoveznost in tudi dolgih govoranc ni maral. O 19.
stoletju je ogromno vedel ter mnogo napisal. Zaoral je ledino na številnih
področjih in s tem odprl pot mlajšim ter jih spodbujal na novih poteh.
Pri tem so mu večkrat očitali, da je predobrohoten in premalo strog, da
se izogiba konfliktom in da je preveč spravljiv. Vendar je bil tudi pri hvali
umerjen. Če je bil zelo zadovoljen, je kvečjemu rekel: to si pa fletno napisal.
Prehodil je čisto drugačno pot v znanosti kakor pa je v navadi danes in
se praviloma tudi drugače razvijal. Kar trinajst let je bil le asistent, docent
pri 39 letih in ordinarij pri 53 letih. Kdo ve, kako bi se odvijala njegova
znanstvena pot, če bi ostal na ekonomski fakulteti, ki je predmet ekonomske zgodovine ukinila. Napisal je tudi nekaj razprav s tega področja in
gospodarska zgodovina ga je tudi še naprej zanimala.
Kljub obširni bibliografiji in kljub nekaterim temeljnim delom, ki imajo
svojo vrednost še danes, in kljub priznanjem v Avstriji in na Poljskem, pa
doma nikoli ni dobil Kidričeve, Zoisove ali kakšne druge nagrade – edini
od profesorjev svoje generacije na oddelku za zgodovino. Znano je, da je
bil tri desetletja glavni urednik Zgodovinskega časopisa, manj se nas še
spomni, da so mu ob nastopu te funkcije dali pomočnika, češ da morda
ne bo dovolj uspešen. Pa je bil.
Za slovensko zgodovinopisje je storil veliko in vsi, ki smo ga poznali, ga
bomo ohranili v spominu kot erudita in prijetnega sogovornika, gosta na
tem svetu, kot bi rekel Joseph Roth, ki ga je rad prebiral.
Franc Rozman
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r a zpr ave – studies
Prof. dr. Vladimir Bračič
– žlahtni trs haloških goric
Prispevek za biografijo ob 90-letnici
njegovega rojstva (1919–1996)
Martin Prašnički*

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 929Bračič V.:378(497.4Maribor)
Martin Prašnički: Prof. dr. Vladimir Bračič – žlahtni trs haloških goric. Prispevek za
biografijo ob 90-letnici njegovega rojstva (1919–1996). Časopis za zgodovino in naro-

dopisje, Maribor 80=45(2009), 4, str. 9–37

Vladimir Bračič je v slovenski in mednarodni javnosti poznan kot prvi rektor Univerze
v Mariboru. V akademskih krogih ga cenijo kot geografa, ki je bil poleg svojih številnih
življenjskih nalog in funkcij ves čas predan raziskovanju in pedagoškemu delu. Izšolal
se je za učitelja, a je okupacija med drugo svetovno vojno prekinila njegovo učiteljsko
kariero. Po vojni je opravljal številne naloge s področja šolstva in prosvete. Študiral je
geografijo in dosegel znanstveni doktorat, največji njegov projekt pa je bil ustanavljanje
Univerze v Mariboru.
Pričujoči prispevek dopolnjuje že znano o Bračičevem življenju in delu z nekaterimi
manj znanimi podatki, kot so njegovo poreklo, šolanje ter njegova službovanja. Osvetliti ga skuša tudi kot človeka, ki je s srcem do smrti ostal zvest svojemu rojstnemu
kraju Cirkulanam.
Ključne besede: Vladimir Bračič, biografije, Cirkulane, visokošolski učitelji, visoko
šolstvo, Maribor
1.01 Original Scientific Article
UDC 929Bračič V.:378(497.4Maribor)
Martin Prašnički: Prof. Vladimir Bračič Ph.D. – Precious Vine from the Haloze Vineyards.
A Contribution to the Biography for his 90th Birthday (1919–1996). Review for History

and Ethnog raphy, Maribor 80=45(2009), 4, pp. 9–37

* Mag. Martin Prašnički, univ. dipl. inž., upokojenec, Ogljenšak 45, 2314 Zgornja Polskava, m.prasnicki@siol.net
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• razprave – studies

Vladimir Bračič is in the Slovene and international public known as the first rector of
the University of Maribor. He is in the academic circles appreciated as a geographer,
who has along with his many life duties and functions always been dedicated to research and pedagogical work. He went to school to become a teacher, but the occupation during the World War II ended his teaching career. After the war he was active in
many fields connected with school and education. He studied geography and reached
a Ph.D. and his biggest project was the establishment of the University of Maribor.
This article completes the already known facts from Bračič’s life with some less known
data like his origin, schooling and his employments. The author also tries to present
him as a man who stayed loyal to his birthplace, Cirkulane, with all his heart.
Key words: Vladimir Bračič, biographies, Cirkulane, academic professors, higher education, Maribor

Uvod
Mineva devetdeset let od rojstva prof. dr. Vladimirja Bračiča. Slovenska javnost ga pozna po njegovih zaslugah za ustanovitev in organizacijo
višjih in visokih šol v Mariboru v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Kot

Slika 1: Prof. dr. Vladimir Bračič, olje na platnu, delo akad. slikarja
Viktorja Goričana, 1971. Zasebna zbirka sina Bojana Bračiča

Martin Prašnički, Prof. dr. Vladimir Bračič – žlahtni trs haloških goric
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predstojnik Združenja višjih in visokih šol v Mariboru pa si je Bračič ob
pomoči vztrajnih sodelavcev in ob podpori dela politike v Sloveniji postavil
za cilj ustanovitev druge slovenske univerze oziroma prve izven Ljubljane.
Kot idejnemu vodji in glavnemu povezovalcu priprav je Bračiču po uspešno končanem projektu leta 1975 pripadla čast in dolžnost prvega rektorja
Univerze v Mariboru. Vodil jo je en mandat, štiri leta, do svoje upokojitve
leta 1979.
Bračič je od svojega rojstnega kraja Cirkulane do položaja rektorja univerze prehodil dolgo in pestro življenjsko pot. O tem je že veliko znanega
in precej napisanega. Pričujoči prispevek je nastal v želji, da k znanemu in
napisanemu dodamo še nekaj utrinkov iz njegovega življenja, ki so doslej
neznani ali manj znani. Letos se je namreč v njegovem rojstnem kraju
zgodilo nekaj stvari, ki jih ne kaže pozabiti. Občina Cirkulane je postavila
pred svojo osnovno šolo njegov doprsni kip, Kulturno društvo Cirkulane,
katerega član in nekaj časa tudi predsednik je bil Vladimir Bračič, pa je
organiziralo strokovno-znanstveno srečanje, na katerem so svoje poglede na njegovo življenjsko delo predstavili njegovi nekdanji pedagoški in
znanstveni kolegi z Univerze v Mariboru ter dva domačina.1 Društvo za
oživitev gradu Borl v Cirkulanah je v okviru svojih naporov za ohranjanje
kulturne dediščine in obeleževanje zgodovinskih dogodkov kraja postavilo razstavo z naslovom Od vareža do vrha univerze,2 ki je bila v celoti
posvečena rojaku, geografu in piscu prof. dr. Bračiču. Bračič se svojemu
rojstnemu okolju namreč nikoli ni izneveril. Iz sveta se je vračal v domači
kraj, pomagal pri organizaciji spominskih obletnic krajevnih dogodkov,
podpiral je napredek kraja, je pa tudi eden redkih, ki so objavljali prispevke
za zgodovino Cirkulan. Zato so mu rojaki že pred leti odkrili spominsko
ploščo. Ob dosedanjih aktivnostih obujanja spomina nanj, posebno pa še
na letošnjem srečanju in ob pripravi razstave, se je nabralo nekaj gradiva,
ki je samo po sebi vzpodbujalo k objavi prispevka za Bračičevo biografijo.
Rajher-Bračičeva domačija in rodbina
Vladimir Bračič se je rodil leta 1919 v naselju Cirkulane, v občinskem,
šolskem, upravnem in cerkvenem središču občine Cirkulane. Središču naselja in občine, kjer je od nekdaj tudi sedež številnih društev in nekaj gostiln, domačini rečejo varež. Ime je verjetno sposojenka iz ogrskega sveta,
kajti ozemlje cirkulanske občine s trinajstimi naselji v velikem delu meji s
1

2

Nekaj prispevkov o življenju in delu prof. Bračiča je natisnjenih v: Poti ljubiteljske kulture
– Zbornik ob 110-letnici organiziranega kulturnega delovanja v Cirkulanah, Cirkulane,
2009.
Avtor razstave mag. Martin Prašnički, član Društva za oživitev gradu Borl.
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Hrvaško. Bračičeva rojstna hiša stoji sredi vareža, zgradil pa jo je bil v letih
1910–1912 Anton Reicher na mestu nekdanje hiše svojega biološkega očeta
Jožefa Podhostnika v Cirkulanah 7. Anton Reicher je bil namreč nezakonski sin Jožefa Podhostnika in Amalije Reicher, hčere Gašparja Reicherja,
ki se je bil v drugi polovici 19. stoletja priselil iz Rogatca na Borl, kjer je
dobil od borlskega gospoda Wurmbranda koncesijo za brodarjenje preko
Drave. Ko je Anton Reicher gradil novo hišo, je potreboval večjo količino
kakovostnega lesa, ki ga je kupil nekje nad Mariborom, odkoder so po
Dravi dnevno splavarili les proti bližnji Hrvaški in celo do Beograda. Tako
je naročeni les priplaval od Dravske doline do Borla s splavom, Reicher
pa si je razen lesa iz Selnice ob Dravi pripeljal v varež drugo ženo Marijo
Mesarič. Poročila sta se leta 1910 in še isto leto dobila sina Stanka.
Zakaj toliko besed o Reicherjih in nobene o Bračičih?
Zato, ker zgodba ni premočrtna in enostavna. Reicher je bil pred poroko
z Marijo Mesarič namreč že vdovec, a je po treh letih drugega zakona tudi
sam umrl. Otroke iz prvega zakona z Antonijo Zadravec so vzeli v oskrbo
njeni sorodniki, njegova druga žena Marija Mesarič pa je po njegovi smrti
prevzela gospodarstvo s kmetijo in gostilno sredi vareža – in oboje vodila
tako uspešno, da se z njo tudi moški gospodarji v okolici niso mogli primerjati. Leta 1919 je Marija Mesarič-Reicher iz nekega ljubezenskega razmerja z domačinom rodila sina Vladimirja. Leto zatem pa se je poročila s
Francem Bračičem, sinom vareškega kovača. Franc Bračič je tri mesece po
njuni poroki umrl, a je pred tem še posvojil Marijinega sina Vladimirja.
Tako je Vladimir dobil priimek po očimu.3 Tretji Marijin sin Maks se je
rodil dobrega pol leta po smrti očeta Franca Bračiča, je bil torej posthumni.
Marija Mesarič-Reicher-Bračič je tako po smrti dveh svojih mož ostala
sama s tremi sinovi: s Stankom Reicherjem ter z Vladimirjem in Maksom
Bračičem. Bili so polbratje.
Ker se je bil Franc Bračič priženil k vdovi Mariji Reicher in je v kratkem
tudi sam umrl, se hišno ime ni spremenilo po njem, ampak je ostalo znano
po graditelju Antonu Reicherju, oziroma Rajherju.4 Tako ne preseneča, da
so ljudje Vladimirja Bračiča v domačem kraju pogosto imeli kar za Rajherjevega Mirka.
Najstarejšega sina Stanka je mati Marija Rajher poslala v kmetijsko šolo, ki jo je uspešno končal in se na domačem gospodarstvu uveljavljal kot
poznavalec za pridelavo in predelavo grozdja ter kletarjenje. Delno je bila
to nuja, saj je bila sestavni del Rajherjevega gospodarstva tudi gostilna,
3
4

Bojan Bračič, Vladimirjev sin – pogovori 2009.
Transkripcija priimka Reicher se je spreminjala: Reicher ob prihodu v kraj, Rajher med
obema vojnama, Reicher med 2. svetovno vojno in Rajher po njej.
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Slika 2: Potomstvo Vladimirjeve matere Marije Mesarič, por. Reicher, por. Bračič.
Vir: rodoslovna raziskava Martina Prašnički

v kateri so točili vino iz lastnega vinograda, a tudi nakupljenega. Družina Rajher-Bračič je bila nasploh zelo aktivna in uspešna na različnih po
dročjih javnega življenja v tem delu Haloz že pred drugo svetovno vojno:
sinovi so vadili in nastopali pri sokolih, kjer je Stanko pozneje postal celo
načelnik čete, nastopali so kot igralci ali režiserji na odru, ki so ga običajno
postavili kar v gostilniški dvorani pri Rajherjih. Bili so tudi člani katere od
godb ali pevskih zborov, ki jih v Cirkulanah nikoli ni manjkalo. Mati Marija Rajher-Bračič je te aktivnosti zelo podpirala. Svoje gostilniške prostore
je redno dajala na razpolago za različne kulturne in družabne prireditve.
Vemo tudi, da je bila odbornica Sadjarske podružnice pri Sv. Barbari v
Halozah, ki je v bližini njene hiše zgradila sušilnico sadja v upanju, da bodo
Haložani suho sadje lažje prodajali v svet.
Gospa Rajher je gotovo znala presoditi, kako bo pripravljala svoje sinove
za življenje in kje jih bo šolala. Tako je najstarejšemu sinu Stanku Rajherju
pripadlo kmetijstvo, vinogradništvo in kletarstvo, Mirku in Maksu Bračiču pa šolanje za posvetne poklice.
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V takem okolju se je rodil in odraščal Vladimir Bračič. Sorodniki pravijo, da je njegova mati vsem trem sinovom posvečala izjemno skrb. Bila
jim je vzgojiteljica in usmerjevalka v življenje, to pa gotovo potrjuje tudi
znano dejstvo, da je bil sin Vladimir na mater zelo navezan.
Šolski časi
Ljudsko šolo je Vladimir Mirko Bračič obiskoval v domačem kraju pri
Sv. Barbari v Halozah od leta 1925 dalje. Tu je končal pet razredov in se
vpisal v šestega, v katerem pa je bil ocenjen le za prvo polletje, saj dokončan
šesti razred za vpis na nižjo gimnazijo najbrž ni bil pogoj. Iz domoznanstva, zgodovine in zemljepisa je bil v Ljudski šoli ocenjen prav dobro in
odlično, to pa so bile glede na druge predmete nadpovprečne ocene.5
Vodja na Ljudski šoli pri Sv. Barbari v Halozah je bil v tem času učitelj
Mirko Kosi. Njegova naloga ni bila le dobro voditi šolo, ampak tudi opaziti nadarjene učence ter poskušati prepričati njihove starše, da jim nudijo
nadaljnje šolanje. Sad njegovih prizadevanj sta v tistih letih že bila dijaka
klasične gimnazije v Mariboru Martin Petrovič iz Medribnika in Franc
Rakuš s Pohorja.6 Gospe Rajher ni bilo treba posebej prepričevati, naj pošlje sina Mirka v gimnazijo Ptuj, saj je njen družinski proračun glede tega
ni omejeval. Tako so Mirka leta 1931 vpisali na Državno realno gimnazijo
(nižjo) na Ptuju. Dnevni prevozi v šolo in nazaj tedaj niso bili možni, zato
so mu našli stanovanje na Ptuju pri učitelju v pokoju Vinku Šeroni. Šerona
je bil dober znanec Barbarčanov, saj je dolga leta v tem kraju poučeval na
Ljudski šoli petje in glasbo, vodil pa je tudi pevski zbor in godbenike. Pri
njem je imel Mirko Bračič gotovo dobre pogoje za bivanje, a se je lahko
tudi sicer izoblikoval kot »omikana« osebnost. Preizkusil se je lahko tudi
na glasbenih instrumentih, ki jih pri Šeronovih v hiši ni manjkalo. Šerona
sam je namreč nekoč igral in poučeval kontrabas, na ta instrument pa
je igral tudi Mirkov polbrat Stanko. Ne preseneča, da na neki fotografiji
šolskega orkestra na učiteljišču v Ljubljani (1940) prepoznamo Mirka za
kontrabasom.
Šolski uspeh Vladimirja Bračiča na Državni realni gimnaziji Ptuj je
bil prav tako soliden, kot je bil že poprej v ljudski šoli. Nižji tečajni izpit,
kot se je takrat imenovala mala matura, je opravil leta 1935 s prav dobrim
uspehom. Poleg vedênja je prejel odlično oceno iz zgodovine in zemlje-

5
6

Zgodovinski arhiv Ptuj, Šolski fond, vpisnice OŠ Cirkulane, leto 1930/31.
Petrovič je pozneje študiral pravo v Ljubljani, Rakuš pa medicino v Zagrebu.
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pisa Jugoslavije.7 Njegovo interesno področje se po osnovni šoli torej ni
spreminjalo, dobre ocene pa pričajo njegovo usmerjenost v pokrajino in
ljudi. Gimnazijski čas je dijaku Mirku Bračiču najbrž odpiral oči še za kaj
več kot samo za šolske predmete. To so bila burna leta za dijaka ptujske
gimnazije Dušana Kvedra, poznejšega revolucionarja in narodnega heroja,
po katerem je po vojni gimnazija celo dobila ime. Kveder je delal sive lase
vodstvu šole in varuhom reda in miru. Bil je drzen, poln prevratniških
misli in dejanj proti šolskim in političnim instancam. Zaradi tega so ga s
šole odslovili in pri tem njegovo prevratništvo javno ožigosali. Podoben
primer je bil tedanji ptujski dijak Ivan Potrč, bodoči pisatelj, ki ni skrival
svojega nazora in je v svojih spisih utemeljeval potrebo po spremembah
družbenega reda, v katerem bodo revni haloški in slovenskogoriški kmetje
in viničarji živeli spodobneje. Koliko so ideje obeh nepokornih prevratniških dijakov dosegle in »okužile« tudi Mirka Bračiča, je težko reči, vendar
se mu je odnos do krivičnih socialnih razmer gotovo oblikoval že prav v
teh letih.
Po končani nižji gimnaziji bi bil Vladimir najraje postal mornariški častnik, a ga je mati s šolskim letom 1935/36 vpisala na učiteljišče v Maribor,
in sicer brez njegove vednosti. 8 Vdal se je materini želji, morda pa je tudi
sam čutil, da je poklic učitelja dobro nadomestilo za izmuznjeno častniško
kariero. Učiteljišče v Mariboru je obiskoval samo dve leti. Z odličnimi
ocenami je izstopal pri »veronauku« in vedênju, medtem ko presenečajo
ocene »dobro« pri »pevanju«, »sviranju« in pri »nemačkom jeziku«.9 Jeseni
1937 se je vpisal v tretji letnik, a se je že novembra izpisal in odselil v Ljubljano. Vzrokov za to odločitev ni iskati v slabem uspehu, saj je po uspehu
bil soliden dijak. Bračiča so trli najbrž drugi problemi, da se je odločil
zapustiti Maribor. V Mariboru je imel teto Matildo, ki je bila poročena z
Emanuelom Ilichom, priseljencem iz Piska na Češkem. Ilichovi so bili znani mariborski slaščičarji na Slovenski ulici. Njihov sin Bojan, Vladimirjev
bratranec, je bil nekaj let mlajši, a je že kot mlad dijak kazal nasprotovanje
proti tedanjemu režimu. Zaradi tega se je na šoli nalezel kazni, obravnavala
pa ga je tudi policija. Kot je znano, je bil Bojan Ilich po nemški okupaciji
Maribora med tistimi hrabrimi mladeniči, ki so v Volkmerjevem prehodu

7
8
9

Bojan Bračič, zbirka očetovih dokumentov (nadalje: Bojan Bračič, zbirka).
Večer, 2. julija 1983, str. 5: Pogovor z dr. Vladimirjem Bračičem (dalje: Večer, Pogovor z
Bračičem).
Pokrajinski arhiv Maribor – PAMB, šolski fond, Učiteljišče Maribor, vpisnice za 2. raz
red, š. l. 1936/37. Z vpisnic se vidi, da je bila v tem času tudi v Sloveniji uvedena srbohrvaščina kot uradni jezik. Šolski predmeti so bili na obrazcih poimenovani po srbsko,
izpisani pa v cirilici in latinici.
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iz protesta proti Nemcem zažgali nekaj avtomobilov. Nemci so ga kmalu
zaprli in ga septembra leta 1941 ustrelili kot talca.
Vladimir se prav gotovo ni mogel izogniti druženju z bratrancem in se
je zavedal nevarnosti, ki so pretile njegovemu šolanju v Mariboru, če bi ga
ujeli pri kakšnem prepovedanem političnem dejanju. Dokumentirane so
pripombe o njegovi »neprimerni« dejavnosti, ko ga je v drugem letniku
učiteljišča njegov razrednik pisno ocenil za nadarjenega, da pa bi lahko bil
boljši učenec, če se ne bi preveč ukvarjal »z izvenšolskim poslom«.10 Prejel
je tudi tri ukore, enega zaradi izostajanja od pouka, drugega zaradi nedovoljene oddaljitve iz šole, tretjega zaradi »prekoračenja hore legalis«. Glede
na to, da je bil Vladimir v tem času po oceni iz vedênja odličen, vzrokov
za njegove šolske kazni najbrž ne smemo iskati v malopridnosti. Koliko se
je odločal sam, da zapusti Maribor, koliko pa mu je vse to uredila njegova
mati, je težko vedeti. Morda pa je imel težave celo pri stanodajalcih. Prvi
dve leti šolanja v Mariboru je stanoval v Maistrovi ulici 16 pri Ernestini
Schechel, vdovi po šolskem nadzorniku. Ni dvoma, da je bila to zelo dostojna namestitev za dijaka iz Haloz, kakor že tista na Ptuju pri Šeroni. Zakaj
Vladimir s šolskim letom 1937/38 ni več stanoval pri Schechlovih, ampak
je bil pri nekem Jordanu v Wildenauerjevi ulici? Drugega novembra 1937 se
je odjavil tudi tam in uradniku pustil nov ciljni naslov »Haloze 7«,11 to pa
seveda ni bil pravi naslov njegove matere, ampak je sestavil ime pokrajine
(Haloze) in številke svoje rojstne hiše (Cirkulane 7). Še manj je ta naslov
razkrival, da se je podajal v Ljubljano, kamor pa je dejansko odšel. Tam
je dobil stanovanje pri drugi teti, Kristini Urch, ženi vinskega trgovca. V
Ljubljani je lahko brez izgube tretjega letnika v miru dokončal še preostala
tri leta učiteljišča. Bil je marljiv dijak, ki je pel v pevskem zboru, igral v
orkestru učiteljišča, v skupini štirih sošolcev z glasbo zabaval goste po gostinskih lokalih, da si je izboljšal življenjski standard. V tem času je redno
obiskoval svoje domače in iz Haloz tovoril jajca ali druge kmečke pridelke,
s katerimi je zalagal branjevke v Ljubljani in s tem nekaj zaslužil.12 Med
počitnicami se je redno pojavljal v Cirkulanah, se družil z domačimi dijaki,
se udejstvoval kot igralec na odru Sokolskega društva …
Vladimirov šolski uspeh na učiteljišču v Ljubljani na zrelostnem izpitu
junija 1940 je bil prav dober. Ponovno lahko ugotovimo, da je bil soliden
dijak, vendar nikoli odličnjak. Na zrelostnem izpitu se skozi prejete ocene
PAMB, vpisnice kot zgoraj.
PAMB, Mikrofilmska kartoteka prijav-odjav za mesto Maribor: Vladimir Bračič.
		Zanimivo pri tem je, da je v tej ulici stanoval pozneje še njegov polbrat Maks Bračič.
Danes ulica nosi ime: Ulica heroja Bračiča, vendar po nobenem od omenjenih dveh, pač
pa po Miranu Bradaču s partizanskim imenom Mirko Bračič.
12
Bojan Bračič, pogovor 2009.
10
11
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nakazuje njegova življenjska poklicna usmerjenost v družboslovje. Od vseh
ocen na tem izpitu je Bračič prejel odlično prav pri naslednjih predmetih:
Narodna zgodovina, Obča zgodovina z zemljepisom Jugoslavije in Narodna
ekonomija z osnovami sociologije.13 Ne preseneča torej, da je pozneje nadaljeval študij geografije in zgodovine ter da sta to bila tudi predmeta, ki ju
je kot profesor poučeval na ptujski gimnaziji. Še več, ko se je v zrelih letih
svojega življenja z vso energijo zakopal v organizacijo višjih in visokih šol
v Mariboru, je ob tem raziskoval, predaval in pisal učbenike ter znanstvene
razprave prav s tega znanstvenega področja. Svojim vzhodnim Halozam
se je oddolžil s študijo o pogojih za razvoj vinogradništva in o problemih,
ki so se tod z razmahom viničarstva razrasli do revščine. S študijo je na
Univerzi v Ljubljani pridobil znanstveni doktorat, ki je izšel tudi v samostojni knjižni izdaji.14
Službovanje v šolstvu in prosveti
V prijavi za izdajo delovne knjižice je imel Vladimir Bračič med letoma
1940 in 1952 vpisanih že osem služb,15 pri čemer ne štejemo njegovih let
med vojno (1942–1945).
Prvo službo je mladi absolvent učiteljišča dobil po dekretu Ministrstva
prosvete v Beogradu, ki ga je nastavilo z 10. septembrom 1940 za učitelja v
kraju s pomenljivim imenom: Polom v Suhi krajini. Je bila to nagrada za
druženje s »sumljivim« bratrancem v Mariboru ali izraz zaupanja, ker je
nekdo ocenil, da je lahko v kraju, ki je po socialnih in geografskih merilih
podoben tistim v Halozah, najprimernejši učitelj pač Haložan? Ali pa je
bilo to pravilo, po katerem so razporejali mlade neklerikalne učitelje, kot
je povedal Bračič sam.16 Polom leži precej odmaknjeno od večjih krajev, še
najbližja pa sta mu Kočevje in na drugi strani hribov Žužemberk. »Bližnje«
vasi in zaselki so med seboj oddaljeni tudi do dve uri hoda, poti med njimi
pa so bile slabo vzdrževane in opustele. Ko je Vladimir obiskal svojega
poklicnega tovariša v sosednji vasi, je na poti lahko srečal le kakšnega
medveda. Zato je preživel veliko prostega časa v Polomu samem. Otroke
je poučeval v enorazrednici, to pa mu je vzelo veliko časa za priprave, rad
je tudi bral, kot družaben človek pa se je gotovo družil tudi z domačini, saj
so bili to preprosti ljudje, kakršnih je bil vajen v Halozah, in mladi učitelj
13
14
15
16

Bojan Bračič, zbirka: Diploma o učiteljskem diplomskem izpitu, Drž. učiteljišče v Ljubljani, š. l. 1939/40.
Bračič, Vladimir: Vinorodne Haloze, socialnogeografski problemi s posebnim ozirom na
viničarstvo, Založba Obzorja, Maribor 1967.
Bojan Bračič, zbirka: Prijava za izdajo delovne knjižice za V. Bračiča, št. 6193.
Večer, Pogovor z Bračičem.
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je znal z njimi navezati primerne pogovore. V tem kraju se je poskusil tudi
s paleto in čopičem, iz tistega časa se je ohranila le ena slika, morda dve.17
V teh in takšnih okoliščinah je Vladimirja v Polomu spomladi leta 1941
doletela italijanska okupacija. Slovenske šole Italijani niso ukinili in na
položaju učitelja je ostal še v tekočem šolskem letu in potem v letu 1941/42;
okupatorjev pritisk in nasilje nad slovenskim civilnim prebivalstvom pa je
zavednega slovenskega domoljuba prav kmalu privedlo do spoznanja, da
se bo treba upreti. Povezal se je z Osvobodilno fronto in junija 1942 odšel
v partizane. Kaj se je dogajalo z Bračičem potem, je opisano v nadaljevanju
prispevka pod naslovom Domoljub, interniranec in bojevnik za svobodo.
Po vojni je bil Vladimir z izkušnjami učitelja, interniranca, partizanskega borca in komisarja Kosovelove brigade zelo primeren za duhovno
obnovo domovine. Že v juniju 1945 je dobil dekret, s katerim ga je Ministrstvo za prosveto narodne vlade Slovenije poslalo na voljo Okrožnemu
izvršnemu odboru v Mariboru,18 od koder ga je okrožni šolski nadzornik
poslal za okrajnega šolskega nadzornika v Ormož in Dolnjo Lendavo. V
Lendavi je organiziral manjšinsko šolstvo.19 Čez pol leta je že bil na položaju šolskega nadzornika v Mariboru pristojen za levi breg. Slaba dva meseca je nato delal v prosvetnem oddelku na Prevaljah, nakar ga maja 1946
Poverjeništvo pokrajinskega narodnega odbora za Slovensko Primorje z
dekretom postavilo za šefa odseka za prosveto pri okr. INOO v HrpeljahKozini.20 Ta del Primorja je bil tisti čas pod anglo-ameriško zasedbo kot
del Svobodnega tržaškega ozemlja (STO). Od tod so ga oktobra 1946 poslali
na delo v Albanijo, kjer naj bi poučeval domačine srbsko-hrvaški jezik.
Iz Albanije se je vrnil avgusta 1947.21 Od novembra 1947 je bil načelnik
»Načrtnega oddelka pri komitetu za strokovno šolstvo pri vladi Republike
Slovenije« v Ljubljani. Proti koncu leta 1948 se je zaposlil na Centralnem
komiteju Komunistične partije Slovenije (CK KPS). To je bila končno služba, v kateri je prebil skoraj tri leta, do oktobra 1951. In prav to obdobje mu
je bilo omogočilo, da je ob delu študiral geografijo na Naravoslovni fakulteti Univerze v Ljubljani. Oktobra 1951 so ga kot absolventa »prešolali«
na Nižjo gimnazijo v Ormož, ko pa je poleti 1952 diplomiral, je z novim
šolskim letom 1952/53 dobil prvo profesorsko službo na gimnaziji Ptuj.22
Tu je dve leti poučeval zgodovino in geografijo.
17
18
19
20
21
22

Hrani hčerka Nevenka.
Bojan Bračič, zbirka: Dekret št. 1184/II z dne 19. 6. 1945.
Večer, Pogovor z Bračičem.
Bojan Bračič, zbirka: Dekret št. 2069/1 Pov. PNOO, Ajdovščina 15. 5. 1946.
Bojan Bračič, zbirka: Uradno potrdilo Ministrstva za prosveto LRS št. 1437/1 19. jan 1948.
Bojan Bračič, zbirka: Odločba OLO Ptuj št. 486/14 – 52 z dne 25. 8. 1952.
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Slika 3: Vladimir Bračič kot razrednik 4. b razreda nižje gimnazije Ptuj
v šolskem letu 1952/53. Ob njem učitelji dr. Melanija Gorup (levo), Vida Sluga
in Stane Horvat (desno). Peti od desne v zadnji vrsti avtor tega prispevka.
Iz avtorjeve zasebne zbirke.

Kot izkušenega in agilnega družbeno političnega delavca, ki se premestitvam ni upiral, so družbenopolitične strukture Bračiča ponovno zvabile
v svoj tabor. Po dveh letih poučevanja na gimnaziji je bil izvoljen za poslanca skupščine Ljudske republike Slovenije (LRS). Preselil se je na okraj
Ptuj,23 kjer je ob poslanskih dolžnostih opravljal delo sekretarja družbenopolitičnih organizacij. Funkcijo poslanca v skupščini LRS je Vladimir
Bračič opravljal več mandatov, skupno preko dvajset let, vendar to nikdar
ni bila njegova redna zaposlitev. Takrat je kakšnemu haloškemu dijaku, ki
bi sicer moral opustiti študij, pomagal do štipendije.24 Novembra 1957 se je
še enkrat zaposlil na gimnaziji Ptuj, in sicer kot ravnatelj,25 katerega naloga
je bila izpeljati reorganizacijo gimnazije. Tako so že naslednje šolsko leto
ukinili nižjo gimnazijo in jo spojili z enotno osemletno osnovno šolo, višja
gimnazija na Ptuju pa se je preimenovala v Srednješolski zavod, v okviru
katerega se je v naslednjih letih porajalo sestrske srednje strokovne šole po
novo sprejetih smernicah o reorganizaciji šolstva.26 Ker se je Bračič praviloma vedno izkazoval z uspešno izvedenimi nalogami, so ga že naslednje
23
24
25
26

Bojan Bračič, zbirka: Odločba OLO Ptuj, št. UR – 6/437 – 54 z dne 26. 8. 1954.
Med drugimi F. Gnilšku iz Slatine in avtorju tega prispevka.
Bojan Bračič, zbirka: Odločba LRS OLO Maribor, št. 1/10 – 17506/3 – 57 z dne 24. 10 1957.
63. izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju, str. 48, leto 1969.

20

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/4

• razprave – studies

leto povabili v Maribor, kjer je postal na Okrajnem ljudskem odboru načelnik Tajništva za šolstvo, prosveto in kulturo.27 Tudi tu so bile njegove
prvenstvene naloge znotraj reorganizacije strokovnega šolstva, a le do 31.
januarja 1960. Že naslednji dan se je redno zaposlil na Višji komercialni
šoli v Mariboru. Oktobra 1962 se je Bračič kot redni profesor preselil na
Pedagoško akademijo (PA), kjer je kljub opravljanju različnih funkcij (direktor, predstojnik ZVZ, poslanec in član IS SRS, rektor) ostal v rednem
delovnem razmerju do svoje upokojitve leta 1979.
Profesor in predstojnik na višjih in visokih šolah
Višja komercialna šola (VKŠ) je bila ustanovljena leta 1959 kot prva
višja šola v Mariboru. Bračič je bil sprva imenovan za profesorja splošne
gospodarske geografije na vseh oddelkih, na oddelkih za zunanjo trgovino
ter za turizem in gostinstvo pa gospodarske geografije po specializiranem
programu.28 Kmalu je postal na tej šoli predstojnik oddelka za turizem in
gostinstvo. Leta 1959 je bila ustanovljena tudi Višja tehniška šola, leto za
tem Pedagoška akademija, nato Višja pravna šola ter še druge višje šole.
To pa je zahtevalo koordinacijo in povezovanje šolstva v Mariboru na višji
ravni. Tedanji predsednik Okrajnega ljudskega odbora Jožef Tramšek je že
februarja 1960 podpisal odločbo, s katero je imenoval deseterico vplivnih
ljudi iz mariborskega šolstva, politike in gospodarstva, ki naj pripravijo predlog nadaljnjega razvoja višjih šol v Mariboru.29 Vladimir Bračič je
prevzel mesto tajnika, s čemer je prevzel nase ključno vlogo organizatorja,
predlagalca in uresničevalca sklepov te delovne skupine. Ves čas je ob tem
izvajal tudi pedagoške obveznosti na VKŠ in na PA.
Kot smo že omenili, je Bračič postal oktobra 1962 na PA Maribor redni
profesor za geografijo in je bil hkrati izvoljen tudi za direktorja akademije.30 Na PA je ostal v delovnem razmerju do upokojitve (1979), iz te sredine
pa je prišel na univerzo tudi predlog za njegovo imenovanje za zaslužnega
profesorja Univerze v Mariboru.
9. decembra 1961 je bil na ustanovni skupščini Združenja mariborskih
visokošolskih zavodov (ZVZ) Miro Bračič izvoljen za prvega predstojnika
združenja.31
27
28
29
30
31

Bojan Bračič, zbirka: Odločba OLO Maribor, št. 01/10 – 18863/2 – 58 z dne 27. 11. 1958.
Bojan Bračič, zbirka: Odločba VKŠ, št. 01/1–581/1 z dne 21. 6. 1960.
Bojan Bračič, zbirka: Odločba OLO Maribor, št. 01 – 18/I z dne 22. 2. 1960.
Bojan Bračič, zbirka: Odločba PA Maribor, št. 13–15/62 – 2A in 2B z dne 19. 10. 1962.
Katedra, časopis mariborskih študentov: december 1961.
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V nadaljnjih letih so se njegove funkcije v okviru višjih in visokih šol
samo še množile. Pred njim in krogom njegovih ožjih sodelavcev je bil
pomemben cilj: zagotoviti kakovosten študij na višjih šolah in polagoma
doseči pogoje, ko bo možna njihova združitev v novo slovensko univerzo.
Projekt Univerza v Mariboru in prvi rektor
Gotovo je prav prof. dr. Vladimir Bračič najbolj zaslužen za to, da si je
bilo v Sloveniji mogoče zamisliti ustanovitev še ene univerze, ki ni v Ljubljani, Univerze v Mariboru. In to zamisel je bilo nato treba tudi uresničiti!
Kljub številnim zahtevnim obveznostim v Mariboru se je pustil nagovoriti, da stopi v vlado SR Slovenije, ki jo je vodil v letih 1968–1972 liberalni
politik Stane Kavčič. V tem času si je Bračič z dotedanjimi izkušnjami
ustanovitelja več šol in kot spreten pogajalec z diplomatskim pristopom
do centrov odločanja v Ljubljani pridobil dovolj podpore za nadgradnjo
visokošolskega središča v Mariboru. Ko je leta 1972 moral Kavčič odstopiti
in se je koncept njegove bivše vlade razblinil, je Bračič nadaljeval z delom
v Mariboru ter koordiniral aktivnosti za sklenitev samoupravnega sporazuma o združitvi višjih in visokih šol v Univerzo v Mariboru. Po tedanjih
postopkih je šel samoupravni sporazum skozi več različnih republiških
institucij, da bi ga na koncu 2. julija 1975 potrdila dva zbora skupščine SR
Slovenije. Dr. Vladimir Bračič in dr. Rudi Crnkovič sta zastopala mariborsko združenje v republiški skupščini. Že naslednji dan, 3. julija 1975, je svet
združenja v Impolu v Slovenski Bistrici sprejel sklep o razglasitvi Univerze
v Mariboru in za njenega rektorja imenoval prof. dr. Vladimirja Bračiča,
za prorektorja pa prof. dr. Rudija Crnkoviča.
Slovesna razglasitev Univerze v Mariboru je bila nato 19. septembra v
Unionski dvorani v Mariboru, kjer je prof. dr. Bračič iz rok predsednika Izvršnega sveta SR Slovenije Andreja Marinca prejel rektorske insignije pred
samim vrhom slovenskega kulturnega, družbenega in političnega življenja.
Na razglasitev je prišlo preko dvajset rektorjev in prorektorjev visokih šol
in univerz iz tedanje Jugoslavije in iz več evropskih držav. Takega dogodka Maribor zlepa ne pozna in ni bil izjemnega pomena le za Maribor in
severovzhodno, marveč za celotno Slovenijo. Nekateri so pomen dogodka
primerjali s prenosom sedeža lavantinske škofije v Maribor leta 1859.
Če samo bežno premislimo Bračičevo življenjsko delo od učitelja enorazrednice v Polomu do visokošolskega učitelja ter rektorja univerze v
Mariboru, potem je na dlani, da je bil Bračič rojen, da uresničuje velike
načrte. Zato so ga mnogi vabili v svoje vrste ali so mu dodeljevali naloge,
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ki jih drugi ne bi opravili. Bračiču so lahko zaupali, saj je za uresničitev
postavljenih ciljev vedno znal najti in prepričati krog sodelavcev, ki so projekte skupaj z njim pripeljali do cilja. Bil je človek, ki je hitro prepoznaval
probleme in situacije, in ko se je za kaj odločil, je znal vztrajati in – uspeti.
Znanstvenik, pisec, urednik
O Bračiču znanstveniku in piscu je že in bo še spregovorila znanstvena
sredina. Tu naj bo le orisan laičen pogled na njegovo delo.
Prof. dr. Vladimirja Bračiča uvrščajo med geografe, ki je v svojih razi
skavah posebej skrbno obranaval prostor med Konjicami, Lendavo, Halozami in Radgono. Njegove raziskave in študije obravnavajo te kraje po
vrsti in izrabi tal, klimatskih pogojih za kmetijske kulture, poseljenosti in
demografskih gibanjih, socialnem stanju, vsekakor pa tudi po zgodovinskem razvoju krajev. Bračič ne pozabi upoštevati pomena šole in šolanja
prebivalstva v določenih krajih, kajti tako osnovno kot širše znanje in znanje za prakso mu predstavlja predpogoj za napredek, bodisi posameznega
kraja bodisi pokrajin kot celote. V prispevkih, ki jih je objavljal v strokovno-znanstvenih publikacijah ali samostojnih knjižnih izdajah, 32 najdemo
tudi veliko podatkov o upravnih ureditvah krajev skozi čas. Še zlasti ga
privlači, zanima in skrbi vinogradništvo, pri tem pa vzroki za nastanek viničarstva, ki je dalo izrazit pečat nerazvitosti Halozam in delu Slovenskih
goric. Kot rojen Haložan je zelo dobro poznal življenjske razmere, skozi
katere se je prebijal haloški zemljiški proletariat do druge svetovne vojne.
Bračič je trdno verjel v možnost, da se bodo razmere po vojni s spremembo
družbenega reda, posebej pa še z agrarno reformo, bistveno popravile. Da
se niso tako, kot je upal in verjel, spoznavamo iz njegovih javnih pozivov
v časopisju v osemdesetih in devetdesetih letih, ko je bil že upokojen; bil
je razočaran, ker so Haloze še vedno blatne in daleč od gospodarske pomoči, ki bi jo Slovenija morala namenjati tudi svojim pokrajinam in ne le
nerazvitim v Jugoslaviji.33
Opus znanstvenega proučevanja geografsko-socialnih razmer prof. dr.
Vladimirja Bračiča obsega po bežnem pregledu preko štiristo enot. V njegovi bibliografiji najdemo samostojne knjižne izdaje, znanstvene članke, strokovne članke, prispevke v časopisju, poročila samostojnih in skupinskih
raziskav ter številna mentorstva pri diplomah, magisterijih in doktoratih.
32
33

Navajam le nekatere: Vinorodne Haloze (1965), Ptujsko polje (1975), Gozdnate Haloze
(1982), Dravinjske gorice (1985), Lendavske gorice (1988).
Večer, 16. julija 1990, str. 7: Spet daljne in v blatu – Haloze leto dni po katastrofalni ujmi.
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Poleg pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega, organizacijskega in
drugega dela na univerzi in izven nje je Bračič leta 1965 obudil k življenju
edino zgodovinsko znanstveno revijo, ki izhaja v Mariboru – Časopisa za
zgodovino in narodopisje (ČZN). V letih od 1985 do 1992 je bil glavni in
odgovorni urednik, ves čas do svoje smrti pa je predsedoval ali bil član izdajateljskega sveta. V reviji je objavil več izsledkov svojega raziskovalnega
dela in prispevkov za zgodovino krajev in ljudi, med drugim tudi o svojih
Cirkulanah.
Uredil je tudi številne strokovne publikacije, ki so izšle ob obletnicah
delovanja društev, šol ali drugih institucij. Pregled vseh njegovih vlog kot
urednika bo treba še raziskati in sestaviti. Vsekakor pa so njegovi prispevki
za zgodovino šolstva za bodoče potrebe zgodovinopisja izrednega pomena.
Sopotnik kulture in ljubitelj umetnosti
Bračič je kazal svoj pozitivni odnos do kulturnih dejavnost že v rani
mladosti. V Cirkulanah sta v tistem času delovali dve kulturni društvi,
katoliško izobraževalno društvo in liberalno bralno društvo Naprej. Za
katoliško društvo je tedanji župnik Vogrin dal prenoviti opuščeno cerkev
svete Katarine (Katreje), v kateri so postavili tudi prireditveni oder. Naprejevci svoje dvorane niso imeli, imeli pa so na svoji strani Mirkovo mater
Marijo Rajher-Bračič, ki je postala njihova pokroviteljica, posebno pa še
potem, ko je bila leta 1931 pri Sv. Barbari v Halozah ustanovljena Sokolska
četa. Ta je po razpustu društev v Jugoslaviji postopoma prevzela dejavnosti
bralnega (in kulturnega) društva Naprej.34 Tako so sokoli svoj prvi javni
nastop leta 1933 izvedli v Rajherjevi grabi, predstave igralskih skupin, tamburašev in pevcev pa so našle streho nad glavo v Rajher-Bračičevi gostilni.
To je bilo dokaj pričakovano, saj je Mirkov polbrat Stanko Rajher postal
tudi načelnik Sokolske čete.
V teh okoliščinah sredi družabnih dogodkov v varežu je odraščal Mirko
Bračič. Že kot otrok, pozneje pa kot dijak, ki se je vračal v Cirkulane na počitnice, je sodoživljal tudi dokaj razgibano kulturno prosvetno življenje, za
katerega so skrbele skupine kulturnih društev. Gotovo se ga je precej tega
tudi »prijelo«. Ko je prišel na svoje zadnje počitnice po končanem šolanju
na učiteljišču, je poleti leta 1940 dal pobudo in združil nekaj bárbarskih
dijakov, da so naštudirali igro Scapinove zvijače. Mirko je v njej igral in
Francu Korenjaku pomagal tudi režirati. Igrali so še Boris Korenjak, Lado
Štumberger, Angela Petrovič-Klinc, Albina Rakuš, Mirkov brat Maks, Ana
34

Zbornik ob stoletnici organiziranega kulturnega delovanja v Cirkulanah in okolici, str.
42–45. Cirkulane 1999 (dalje: Zbornik KD Cirkulane, 1999).
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Tetičkovič-Plohl, Franček Kozel in še nekateri drugi.35 S tem je Mirko opozoril nase, ko je svoje mlade prijatelje in vrstnike vzpodbujal k ustvarjalni
aktivnosti na kulturnem področju, a je tudi sam sodeloval v uresničitvah
in bil pripravljen prevzemati vloge igralca in režiserja, kot je to pozneje
življenje od njega velikokrat zahtevalo. Tudi še po vojni je Mirko Bračič kot
izredni študent na študijskem dopust v Cirkulanah igral nekaj vidnih vlog
na domačem odru. Pozimi 1951/52 je obudil delovanje kulturnega društva
Cirkulane, ki je bilo skoraj zaspalo. Za nekaj časa je postal celo društveni
predsednik in na njegov predlog so društvo poimenovali po pokojnem
Frančku Kozelu, njegovem predvojnem soigralcu na odru in padlem partizanu. Kulturno društvo Cirkulane je Bračiča za njegove zasluge počastilo
z nazivom častnega člana.
Bračičev odnos do kulture in umetnosti pa se ni odražal le v domačem
okolju. Kot človek mnogih sposobnosti in številnih položajev je v življenju
moral biti navzven pogosto trden in strog, kot človek v intimnem okolju pa
je bil mehak in čustven. Tak njegov odnos do sredine, v kateri je opravljal
dnevne naloge in snoval načrte, pa je izviral iz njegovih občečloveških vrlin. Med njimi je bil izrazito pozitiven njegov odnos do duhovne kulture in
umetniškega ustvarjanja. Poleg že omenjenih odrskih vlog, ki jih je odigral
kot mladenič, je v poznejših letih pel v učiteljskem pevskem zboru, ki ga je
vodil njegov prijatelj maestro Jože Gregorc, ožji prijatelji pa se spominjajo
tudi njegove ljubezni do klasične glasbe. Sam se je v času osamljenosti v
Polomu celo poskusil s slikanjem. Avtor tega prispevka, ki je bil njegov
dijak na Ptuju, se spominja, da je Bračič svoj razred ob koncu nižje gimnazije popeljal na izlet v Ljubljano. Tam smo si ogledali galerijo, mestne
znamenitosti z gradom, zvečer pa smo šli na operno predstavo. Marsikateri
sošolec je takrat prvič in zadnjič obiskal operno predstavo, a nekaterim je
ta predstava v prav primernih letih odprla vrata v svet glasbene umetnosti.
Drugi razredi so šli na morje, mi pa na spoznavanje kulture in umetnosti.
Bračič je imel širok krog prijateljev med likovnimi umetniki, kot so bili
mojster Božidar Jakac, Lajči Pandur, Pavel Golja, Haložan Viktor Goričan,
ki je živel in delal na Hrvaškem, in mnogi kulturniki iz kroga gledališča
in glasbe.36 Tako tudi razumemo, zakaj je bil Bračič večletni podpornik
organiziranih kolonij slikarskih umetnikov, na primer ptujske, in da je bil
dolga leta predsednik sveta Borštnikovega srečanja slovenskih gledališč v
Mariboru. In nikakor ni naključje, da je vedno znova – kot rektor – pozival
in pomagal kulturnim dejavnostim študentov v štajerski metropoli.

35
36

Zbornik KD Cirkulane, 1999, str. 46.
Bojan Bračič, pogovor 2009.
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Slika 4: Bračičeva mati Marija roj. Mesarič – olje na platnu, delo
akad. slik. Lajčija Pandurja, 1946. Zasebna zbirka sina Bojana Bračiča

Dom, družina, prijatelji, prosti čas
Kakor se rodoljubom dogaja, si je Bračičev Mirko poiskal svojo življenjsko družico v domačem kraju. Leta 1948 se je poročil z Viktorijo Haške iz
Cirkulan, ki je po očetu češkega rodu iz Sudetov, po materi pa Haložanka.
V zakonu se je mlademu paru rodilo troje otrok: Bojan, Nevenka in Boris.
Družina je bivala nekaj časa v Cirkulanah, potem v Ljubljani, pa na Ptuju
in končno v Mariboru. Zadnjo generacijo na njegovem družinskem drevesu predstavljajo danes že njegovi pravnuki.
Koliko prijateljev ima človek v življenju, ne bo nikoli izvedel, kakor tudi
ne, kdo vse to ni bil. Tako za Vladimirja Bračiča, ki je bil nenehno v stiku
z različnimi in številnimi ljudmi, ni mogoče preštevati prijateljev.
Kot človek, ki se je v vsaki sredini znal vključiti kot aktiven član, je bil
Bračič zelo dejaven tudi v prostem času, ko mu je čas to dopuščal. Omenimo lahko le nekatere njegove značilne pobude in dejanja. Leta 1955 je bil na
Ptuju ustanovljen taborniški Rod Lackove čete, ki je vključeval 190 tabornikov in katerega prvi starešina je postal prav prof. Vladimir Bračič, načelnik pa njegov rojak in prijatelj Boris Korenjak.37 Prijateljevanje z Borisom
37

Kako so ptujski taborniki in Kvedrov rod plavali skozi čeri zgodovine – Na spletu: http://
krp.rutka.net/zg.htm.
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in njegovo soprogo Natalijo Popović je bilo in ostalo dolgotrajno in trdno.
To se je manifestiralo na skupnih izletih, obletnicah, družinskih obiskih,
na javnih mestih, pa tudi v službi, saj so vsi trije nekaj časa poučevali na
ptujski gimnaziji. Natalija, ki živi v Mariboru, opisuje prijatelja Bračiča z
besedami prijazen, iskren, zabaven, domačen, čuteč, pozoren, predvsem
pa delaven in odgovoren. Med njegove prijatelje lahko štejemo tudi vrsto
znanih in neznanih ljudi, paleta pa je segala od že omenjenih slikarjev do
ljudskih pevcev v Cirkulanah. V krogu pevcev se je vedno izvrstno počutil
in v korespondenci, ki jo je ustvarjal s haloškim rojakom J. Vidovičem v
letih, ko ni več mogel pogosto na pot tja dol, ni pozabil zapisati: »Pozdravite mi moje pevce in Pepčeka!«38

Slika 5: Pohodniki na Ravni gori. Leta 1937 sta se Mirko Bračič (stoji peti z leve) in
Boris Korenjak (sedi drugi z leve) udeležila izleta planincev od Sv. Barbare v Halozah na Ravno goro v sosednji Hrvaški. Iz avtorjeve zasebne zbirke.

Da je Vladimir Bračič pogrešal naravo in znal uživati v njej, povedo
člani njegove družine in prijatelji. Obstajajo pa tudi viri, ki sporočajo, da je
bil kot dijak tudi planinec. Tako ga prepoznamo na neki fotografiji iz leta
1937, ko se je kot osemnajstletnik na počitnicah pridružil skupini svojih
rojakov planincev na poti na Ravno goro na Hrvaškem. Torej so v njegovih
rodnih Cirkulanah ob 90-letnici njegovega rojstva (septembra 2009) rojaki
upravičeno po njem poimenovali krožno planinsko pot, ki se vije od praga
38

Jožef Dernikovič - Pepček, dolgoletni organist in priznan pevovodja v Cirkulanah.
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njegove rojstne hiše po stezah sem ter tja, gor in dol po razgibanih haloških
gričih med sončnimi vinogradi in po sencah haloških listastih gozdičkov
– nazaj tja, kjer se je začela.
Po pripovedovanju nečaka Zdenka Rajherja je bil Vladimir tudi zbiratelj znamk.39 Zbiralna strast se je prenesla na njegovega sina Bojana, ki
danes v slovenskem in evropskem prostoru na področju filatelije zavzema
pomembno mesto. Z nekaterimi nosilci kulturnih prireditev in društvenega življenja v Cirkulanah je imel posebno pristne odnose. Zelo je cenil
in vzpodbujal organizirane pevce, ki jih je vodil priznani in že omenjeni
pevovodja Jožef Dernikovič. Menim, da je vzdrževal zelo spoštljiv in korekten odnos tudi s povojnimi župniki župnije sv. Barbare, posebno še s
trenutnim župnikom in dekanom završke dekanije g. Emilom Drevom.
Čeprav je bil nazorsko na drugem bregu, pa je znal priznavati tudi zasluge
cerkvenim dostojanstvenikom, od Slomška do župnikov v Cirkulanah, če
so le prispevali k napredku slovenstva ali domačega kraja in ljudi.
Krajani skupnosti cirkulanskega okoliša so prof. Bračiča radi vabili v
Cirkulane na proslave in obletnice, kot uglednemu in častitljivemu občanu
so mu vedno ponudili tudi minute za govorniškim odrom. Ko je leta 1980
Osnovna šola Maksa Bračiča v Cirkulanah proslavljala svojo 200-letnico
obstoja, je bil prof. Bračič glavni in odgovorni urednik spominske publikacije, v kateri je bil tudi pisec dveh osrednjih prispevkov: 200 let naše šole
in Krajevna skupnost Cirkulane skozi stoletja.40 O kulturnem življenju v
Cirkulanah in o zgodovini Belanov pod borlsko gospoščino je objavljal
prispevke v ČZN. Zelo pomembna za kraj je objava rezultatov raziskave
cenilnega zapisnika na območju uradov Zavrč, Bela in Leskovec iz leta
1542 v ČZN. Posvetil se je tudi raziskavi imen in priimkov ter domačih
imen svojih rojakov – Belanov. V dnevnem časopisju se je pogosto izpostavil s stališči, ki so izražala potrebo po več posluha takratne države do
nerazvitih krajev v Sloveniji (Haloz!), ki so bolj potrebni pomoči, kakor
kakšna pokrajina v Jugoslaviji, kamor se je prelilo ogromno denarja iz naše
republike.41 V tem časopisnem prispevku temeljito razloži, zakaj in kdaj
so Haloze pričele zaostajati za drugimi štajerskimi pokrajinami. To se je
dogajalo že od druge polovice 19. stoletja, posebno še, ko je vinsko trto
uničila trsna uš, zaradi česar so haloški vinogradniki ostali brez dohodka,
njihove boljše vinograde pa so pokupili in obnovili Polanci, odvetniki ter
premožni meščani Ptuja, Maribora in Gradca. Takrat so mnogi Haložani
postali viničarji na nekdaj svojih posestvih. Po prvi svetovni vojni se je vin39
40
41

Zdenko Rajher: pogovor 2009.
200 let osnovnega šolstva v krajevni skupnosti Cirkulane 1780–1980, izšlo v Cirkulanah
1982.
Večer 16. 7. 1990, str. 7: Spet daljne in v blatu.
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ski trg, na katerem so Haložani lahko prodajali, skrčil na obseg Jugoslavije,
ki pa ni bila dežela večje potrošnje vina. Prav tako se ni na tem območju
vlagalo v razvoj storitvenih ali manjših proizvodnih zmogljivosti. Po drugi
svetovni vojni so viničarstvo sicer odpravili, a aktivno prebivalstvo se je
zaposlovalo v industriji in zapuščalo haloške griče. Haloze so se demografsko in idejno postarale, vlaganja v obnovo vinogradov ni bilo. V tem duhu
Bračič kritizira slovensko gospodarsko politiko preteklih desetletij, nakaže
pa tudi možnosti razvoja Haloz, ki naj bi šel v prenovo gozdnih površin,
družinskih tržno usmerjenih kmetij s turizmom in podobno. Pogoj je seveda, da se zgradi infrastruktura (vodovod, ceste), vlada pa da bo morala
izdelati programe razvoja za posamezne pokrajine …
Vprašanje je, če so si poslanci v državnem zboru in župani haloških občin ta članek kdaj prebrali, gotovo pa bi ob Bračičevih razmišljanjih lahko
dobili kako idejo za rešitev te pokrajine iz razvojne paralize.
Pripadnost rojstnemu kraju je Vladimir Bračič potrjeval s pisanjem o
svojem kraju, z obeleževanjem pomembnih dogodkov, tudi s polemiko v
časnikih, v kateri se je srčno zavzemal za Haloze in njihove prebivalce. V
svoj kraj se je podajal, če sta mu čas in zdravje to le dopuščala. Francetu
Forstneriču je nekoč razkril svoje vzgibe za vračanje »v njegove Haloze, kjer
nima nikogar svojih več med živimi, pa so vseeno za vselej njegov dom, kraj
otroštva in spominov, vir oddiha in novih delovnih vzpodbud«.42
Leta 1986 je Vladimir Bračič dobil v svojem rojstnem kraju ponovno
»domovinsko pravico«, ko mu je Krajevna skupnost Cirkulane v priznanje za vse njegove zasluge in domoljubna čustva podelila naziv častnega
krajana.
Ko so v Cirkulanah leta 1992 odprli večnamensko dvorano, se je dogodka iskreno veselil. Jožefu Vidoviču iz Gradišč, svojemu dopisovalcu in
tajniku kulturnega društva Cirkulane, ki je pisal tudi kroniko društva, je
Bračič vidno zadovoljen pisal:
»V Cirkulanah bo odslej tudi kulturno življenje imelo boljše pogoje. /…/ Društvo je vseh 90
let svojega delovanja pogrešalo lastne prostore, zato gostovalo po gostilniških sobah in šolskih razredih. Želja po lastni dvorani je bila vedno prisotna, vendar nikoli realizirana …«43

Prišli so tudi časi, ko Bračič ni bil več zadovoljen z nekaterimi dogodki
v Cirkulanah. Po upokojitvi leta 1979 je bival v Mariboru, a ga je Jožef Vidovič redno obveščal o dogodkih in življenju v Cirkulanah. Iz Bračičevih
odgovorov na Vidovičeva pisma lahko prepoznamo njegova stališča do
42
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Delo 31. oktobra 1975, str. 33: Vladimir Bračič, portret tedna; avtor France Forstnerič.
Pismo Bračič Vidoviču; 23. feb 1992 (Kronika Kulturnega društva Cirkulane – naprej
kronika KD).
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dogodkov v domačem kraju. Tako so leta 1992 spremenili naziv Osnovne
šole Maksa Bračiča Cirkulane. Ime njegovega brata Maksa so iz naziva
preprosto izbrisali. To je bil za Mirka znak, da so se politične stranke začele tudi na lokalni ravni ideološko izživljati nad preteklostjo. Bračič se je
ogorčen spraševal, kdo je to predlagal, kdo o tem odločal. Zapisal je:
»Moj brat Maks je bil slovenski partizan, borec proti nemškemu okupatorju, ki je tudi na
naši šoli prepovedal slovenski jezik, požgal slovenske knjige, izgnal učitelje in tudi oba duhovnika. Proti takšnemu nemškemu okupatorju se je boril in 14. marca 1945 izgubil tudi
svoje mlado življenje.44 Skoraj vsi naši haloški ljudje so bili proti nemškemu okupatorju in
so podpirali Osvobodilno fronto. Starejši to dobro vedo, mladim pa nihče tega ne pove. Partizani so bili zavezniki Amerikancev in Angležev v vojni proti Hitlerju in Slovenci smo lahko
ponosni, da smo bili na strani svetovnih demokratičnih sil. /…/ In še nekaj, dragi Jožek. To,
kar se je zgodilo, me navaja na misel in zlo slutnjo, da se bo kdo spomnil in predlagal, da tudi
iz imena Kulturno-prosvetnega društva odstranite ime Franček Kozel. Tako bo šlo v pozabo
vse, kar spominja na narodnoosvobodilni boj. Sliko so vam že ukradli …«45

Bračičeva zla slutnja se je zares uresničila s sklepom občnega zbora leta
2003,46 ko je prišlo do spremembe naziva tega društva v Kulturno društvo
Cirkulane – brez imena Frančka Kozela.
V naslednjem pismu Bračič svoje ogorčenje nad preimenovanjem imena
šole še dodatno poglobi:
»V zvezi s preimenovanjem šole oziroma brisanjem imena brata Maksa sem zvedel, da je
občinska skupščina preimenovala vse šole, ki so nosile imena iz narodnoosvobodilne vojne.
To je pobuda Slovenske ljudske stranke in krščanskih demokratov, ki sovražijo vse, kar je v
zvezi s partizanstvom. Pri tem odločajo o tem v glavnem ljudje, ki so bili takrat še otroci ali
pa še celo rojeni niso bili. /…/ Cirkulane so dale največ žrtev fašističnega terorja v vsej ptujski
občini. Žal se naši poslanci kregajo o preteklosti, namesto da bi se pogovarjali o prihodnosti,
kako bomo izšli iz sedanjih težav.«47

Ob reorganizaciji lokalne samouprave je Bračiča presenetila referendumska odločitev Belanov proti lastni občini Cirkulane. Obžaloval je, ker
bo sedaj o njihovi usodi odločal državni zbor.48 In državni zbor je Cirkulane res priključil Gorišnici, ne da bi se v skupni občini omenjale Cirkulane.
Bračičev grenak komentar k tej odločitvi je bil naslednji:
»Moja predvidevanja v zvezi z občino so se uresničila. Cirkulane so priključili Gorišnici,
čeprav sami Gorišničani ne želijo imeti svoje občine in še posebej ne želijo v svoji občini
Cirkulančanov. Zavrčani, ki jih je polovico manj in nimajo niti popolne osnovne šole, imajo
44
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V brošuri 200 let osnovnega šolstva v krajevni skupnosti Cirkulane 1780–1980, str. 21, V.
Bračič navaja kot datum Maksove smrti 13. april 1945.
Pismo Bračič Vidoviču; 21. dec 1992 (Kronika KD).
Poti ljubiteljske kulture v Cirkulanah – Zbornik ob 110-letnici, str. 14.
Pismo Bračič Vidoviču; 12. januar 1993 (Kronika KD).
Pismo Bračič Vidoviču; 4. september 1994 (Kronika KD).
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svojo občino. Kolikor bodo pod republiškim povprečjem pri financah, bodo dobili pomoč od
republike. Tako bi lahko tudi Cirkulane. Predvsem pa se bo treba nasloniti na lastne sile
/…/ Naši predniki so pred skoraj sto leti, ko je bilo mnogo bolj težko za denar, kot je danes,
zgradili veliko šolsko poslopje. Bedasta politika nekaterih, ki so ljudi odvrnili od udeležbe
na referendumu in z glasovanjem proti lastni občini, se bo še kruto maščevala. Odgovoren
najbrž noče biti nihče, tako kot pri akciji za dom za zdravljenje narkomanov. Že zadnjič
sem vam napisal, da so sedaj nasprotniki znani, saj pobirajo podpise in so torej znana njihova imena in priimki. Na eni strani klečeplazijo po cerkvi, pozabljajo pa na eno osnovnih
krščanskih načel ljubezen do bližnjega in še posebno tistega, ki je v nesreči. Hinavščina!«49

V svojem zadnjem pismu Jožefu Vidoviču je Bračič pozdravil literarna
ustvarjalca Dragico Voglar z Mej, ki je ob dnevu žena brala pesmi iz svoje
zbirke Hrepenenje, in Fredija (Fridauerja, op. p.) iz Gruškovca, čigar misli
objavljajo v prilogi Večera.
Bračič je tudi izrazil močno podporo zamisli barbarškega župnika in
dekana, da bi na obnovljenem poslopju starega župnišča (če bi ga obnovili in namenili za zdravilišče za narkomane) vgradili spominsko ploščo
slovenskemu narodnjaku Božidarju Raiču, ki je pri Sv. Barbari v Halozah
služboval šestindvajset let kot kaplan in župnik (1860–1886).50 Do uresničitve ni prišlo, ker je zamisel o ustanovitvi centra za zdravljenje narkomanov naletela na nasprotovanje prebivalstva, dotrajano stavbo pa so potem
pustili propasti.
Po tem pismu aprila 1996 se Vladimir Bračič Vidoviču ni več oglašal. Že
leta 1993 mu je bil potarnal, da ima težave s srcem, hrbtenico in z nogami.
Za tvegano operacijo se tedaj ni odločil, ampak se je zdravil s tabletami.
Mesec in pol po zadnjem pismu je 26. maja 1996 v mariborski bolnišnici
prof dr. Vladimir Bračič umrl za posledicami tretjega srčnega napada.
Domoljub, interniranec in bojevnik za svobodo
Vladimir Bračič – Bračičev Mirko je dobil v rojstnih Cirkulanah spominsko ploščo, ki je vzidana na občinski stavbi. Leta 2009, ob 90-letnici
njegovega rojstva, mu je občina odkrila doprsni kip v znak priznanja za
njegove zasluge v razvoju univerze in slovenske družbe nasploh; posebej
je izpostavljeno njegovo neutrudno angažiranje ob spominskih obletnicah
Kulturnega društva in Osnovne šole v Cirkulanah. Kljub temu se zdi, da
krajani njegove civilne vloge ne poznajo tako dobro, kot vedo, da je bil
viden partizan. Kje je torej bil naš Mirko Bračič med okupacijo in kaj je
počel?
49
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Pismo Bračič Vidoviču; december 1994 (Kronika KD).
Pismo Bračič Vidoviču; 13. april 1996 (Kronika KD).
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Iz njegove skrbno vodene dokumentacije o zaposlitvah razberemo, da
se je v partizansko gibanje vključil 5. junija 1942 na Dolenjskem. To naj bi
se zgodilo potem, ko so porušili šolo v Polomu, v kateri je Bračič poučeval otroke in nudil zatočišče organizatorjem svobodnega ozemlja v Suhi
krajini. Skupaj s svojim haloškim rojakom Frančkom Kozelom, ki je že
nekaj mesecev pred tem ilegalno bival pri njem, je Bračič nato odšel v
partizane,51 kjer je postal obveščevalec. O medvojnih letih Vladimirja Bračiča s partizanskim imenom Mirko Polomski je obširneje pisal v ČZN dr.
Anton Vratuša.52 Tisti čas se je Mirko tudi vključil v KPS. Že septembra
istega leta so vaški stražarji Bračiča zajeli in ga predali Italijanom, ki so ga
poslali v internacijo v Italijo. Pol leta je prebil v taborišču pri Padovi, nakar
so ga premestili v zloglasno taborišče na otoku Rabu. Od tam se je vrnil
v Slovenijo 10. septembra 1943. Nemudoma se je vključil v enote NOV na
Primorskem. O tem sta pričala leta 1951 na okrajnem sodišču v Ljubljani
učitelja Venčeslav Winkler in Henrik Zdešar, ki sta bila prav tako interniranca na Rabu.53 Na Primorskem je Vladimir ostal do konca vojne, v tem
času pa je po politični liniji napredoval do komisarja Kosovelove brigade.
S tega položaja na bojiščih so ga premestili na mesto komisarja divizijske
podčastniške šole v zaledju, od tam za vodjo partijske šole, pa zopet za
komisarja podčastniške šole v korpusu in propagandista korpusa.54 Bil je
vešč pisanja in govora, zato so ga radi videli povsod tam, kjer je bilo treba
civilnemu prebivalstvu in partizanskim borcem razlagati pomen boja za
osvoboditev Primorske in vlivati upanje na skorajšnjo njeno priključitev k
matični domovini.
Iz vojne se je Vladimir Bračič vrnil z vojaškim činom kapetana. 55 V
Ljubljani so ga delegirali v štab za repatriacijo (vračanje v domovino) naših
vojnih ujetnikov in internirancev iz Nemčije.56 Po manj kot mesecu dni je
zaprosil za odpust iz vojaške službe, to so mu ugodili s 15. junijem 1945.
V razdelku o njegovih službovanjih smo že zapisali, da se je s 1. julijem
1945 vrnil v Maribor, kjer so ga sprejeli kot šolskega nadzornika, to pa je
pravzaprav ustrezalo njegovemu poklicu.
51
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Zbornik KD Cirkulane, 1999, str. 98–99.
Vratuša, Anton: Mirko Polomski, vojak upora slovenskega naroda (1941–1945), ČZN
2004/2–3, str. 479–491 (dalje navajam: Vratuša, Polomski).
Bojan Bračič, zbirka: Zapisnik pričanja na Okrajnem sodišču za glavno mesto Ljubljana,
št. IR 5876/51-2 dne 31. 10. 1951.
Vratuša, Polomski.
V. Bračič pa je ostal agilen tudi kot rezervni starešina JLA. Leta 1955 si je na posebnem
tečaju pridobil na Višji vojni akademiji čin majorja (svedočanstvo št. 6778, 5. julija 1955),
pozneje pa je napredoval do čina polkovnika v rezervi.
Bojan Bračič, zbirka: Imenovanje V. B. za člana štaba za repatriacijo vojnih ujetnikov in
internirancev iz Nemčije, št. 130, 23. maja 1945.
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Ko govorimo o vojnem obdobju Vladimirja Bračiča, pa moramo pojasniti tudi neko nenavadnost, ki je povezana z rabo njegovega imena. Omenjali smo že, da so ga mnogi ljudje poznali pod osebnim imenom Vladimir
Bračič, kakor je bil povsod v uradnih dokumentih tudi vpisan, marsikdaj
pa, posebno še na Štajerskem, je bil bolj znan kot Mirko Bračič. In prav
slednje ime si je v času NOB »izposodil« nek drug partizan. Iz zgodovine
NOB je znan partizanski poveljnik Mirko Bračič, v leksikonu osebnosti57
pa zanj zvemo, da je bil to v resnici s pravim imenom Miran Bradač. Bradač
je bil rojen v Trstu in se je pred vojno izšolal za podčastnika. V partizanski
vojski je hitro napredoval in se zavihtel celo do poveljnika slavne 14. divizije. Decembra leta 1943 je padel v neki bitki pri Kočevju. Zakaj je prišlo do
»izposoje« imena in priimka od našega Vladimirja Bračiča, zaenkrat še ni
pojasnjeno. Da bi bilo to zgolj naključje, skoraj ni verjeti. Morda pa je šlo za
načrtno varanje obveščevalcev sovražnih vojska. Kakorkoli že, partizanski
poveljnik in narodni heroj Mirko Bračič ni bil Mirko Bračič iz Cirkulan,
ki ga obravnavamo v tem prispevku in ki ga kot takega marsikdo pozna v
Mariboru ali v Halozah. Zaradi zamenjanih osebnih imen pa seveda lahko
pride tudi do zmešnjave pri priznavanju zaslug ali »zaslug«. Kadar govorimo o teh temah, pač moramo upoštevati tudi pravkar napisano.
Odlikovanja, priznanja, medalje
Prof. dr. Vladimir Bračič je bil nosilec številnih priznanj in odlikovanj,
ki so mu bila podeljena za zasluge, hrabrost ter za prizadevno in uspešno
družbeno in politično delo. Tukaj lahko naštejemo večino le-teh, najbrž
pa bo treba ta seznam dopolniti še s podatki, ki avtorju prispevka niso bili
dostopni:58
–
–
–
–
–
–
–
–
–
57
58

medalja zasluge za narod
red za vojaške zasluge s srebrnima mečema (34)
red partizanske zvezde s puškama (29)
red za vojaške zasluge z zlatima mečema (26)
red dela z zlatim vencem (25)
red za hrabrost (23)
red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (21)
red zaslug za narod s srebrnimi žarki (20)
red republike s srebrnim vencem (18)
Osebnosti – veliki slovenski biografski leksikon, pod B, Ljubljana 2008.
Bojan Bračič, zbirka. Sin Bojan hrani večino naštetih očetovih priznanj.
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Slika 6: Nekaj Bračičevih odlikovanj. Zasebna zbirka sina Bojana Bračiča.

Številke v oklepaju pomenijo rang odlikovanja; najvišji rang (1) je imel
red jugoslovanske velike zvezde.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vladimir Bračič je bil tudi nosilec:
visokega madžarskega odlikovanja »A Munka Erdemrend arany«
zlatih plaket Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani
srebrne plakete Filipove Univerze v Marburgu na Lahni v Nemčiji
zlati plaketi Pedagoške akademije in Visoke tehniške šole v Mariboru
Žagarjeve nagrade za pedagoško delo
nagrade sklada Borisa Kidriča za znanstveno raziskovalno delo
zlatega grba mesta Maribora za življenjsko delo
zlate plakete občine Ptuj
velike rimske oljenke Kulturne skupnosti Ptuj

Leta 1986 je prof dr. Vladimir Bračič postal tudi častni krajan svojega
rojstnega kraja, Krajevne skupnosti Cirkulane.
Za konec
Življenje prof. dr. Vladimirja Bračiča je bilo izjemno pestro. O njem
je napisanega veliko, še posebno o njegovi vlogi pri ustanavljanju in razvoju visokega šolstva v Mariboru. Gotovo je dosegel najvišjo stopnjo na
družbeni lestvici z imenovanjem za prvega rektorja Univerze v Mariboru.
Nekateri so ta njegov dosežek primerjali s Slomškovim prenosom sedeža
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lavantinske škofije v Maribor in z njegovimi prizadevanji za dvig splošne
omike slovenskega prebivalstva sredi 19. stoletja. Bračič je deloval dobrih
sto let pozneje. Tudi njegova prizadevanja so bila najvidnejša prav na področju prosvete in šolstva. Za doseganje ciljev si je večkrat pomagal z udeležbo v politiki, kar pa mu je treba šteti bolj kot spretnost in ne kot hotenje
po politični karieri. Vztrajno si je prizadeval za razvoj družbe, v kateri bo
ustvarjalnost človeka na prvem mestu, pa naj gre za gospodarski ali za duhovni napredek. Če je Slomšek gradil svoje prosvetiteljsko delo na temelju
narodne zavesti in omike slovenskega kmečkega prebivalstva, je Bračič čez
dobrih sto let dopolnil njegove začetke z najvišjo izobraževalno ustanovo
na Štajerskem, ki je tako postala dostopna za širok krog mladine vseh slojev. Bračič v številnih svojih nastopih pred javnostjo ni pozabljal poudarjati, da mora visoko šolstvo z znanstvenimi metodami razviti znanje in
zavest za potrebe industrijske in informacijske družbe dvajsetega stoletja.
Vsebinske smernice za ustanovitev univerze v Mariboru so bile Bračičevo
osebno delo, v njih pa je izrazil svoje videnje modernega izobraževanja na
najvišji stopnji, ki naj v dotedanjem pretežno industrijskemu okolju, kar je
Maribor in vzhodni del Slovenije gotovo bil, prispeva k višjim ciljem, ki jih
je mogoče dosegati le, če je človek na svojem strokovnem področju dobro
podkovan in široko razgledan.
V prizadevanjih za kakovostno visoko šolstvo v Mariboru so Bračiča
vodile tudi življenjske izkušnje. Na lastni koži je skusil in poznal razmere, v
katerih so se do izobraževalnih ustanov najtežje prebijali otroci z nerazvitih področij Slovenije, pa naj so bili še tako nadarjeni. V Sloveniji je skoraj
vse sveto, kar se zgodi in dogaja v glavnem mestu, svetost pa je vedno
tudi privilegirana. Tam so bile še pred petdesetimi leti tudi vse slovenske
vrhunske izobraževalne ustanove, ki pa so bile za mnoge iz odmaknjenih
krajev Slovenije nedosegljive. Prof. dr. Vladimirju Bračiču bi ob njegovih
prizadevanjih za širitev visokošolskih ustanov izven narodovega upravnega in kulturnega središča smeli pripisati, da se je zgledoval po znanem
reku: »Kultura in prosveta, to naša bo osveta!« Bil je prepričan, da sta znanje
in na njem temelječa ustvarjalnost edini pravi način, s katerim se da vsaj
približno zbližati blagostanje Slovencev v razvitem osrednjem in nerazvitem obrobnem predelu Slovenije. S politiko in prestižnimi kampanjami se
tega cilja ne da doseči!
Bračič je kot geograf z zgodovinsko in socialno noto predobro poznal
razsežnosti socialne stiske ljudi na obrobju Slovenije, ki izvirajo iz duhovnega manjka in se vanj tudi vračajo. V takem kraju se je rodil, v takem
kraju je služboval kot mlad učitelj in šolski nadzornik, kot poslanec v
politiki pa je prehodil vse podeželje od Konjic do Lendave, od Haloz do
Radgone, od Ormoža do Kozjaka nad Dravo – in če hočemo, kot partizanski bojevnik in poznejši prosvetni delavec je spoznal tudi podobne
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pokrajine ljudi na Notranjskem in Primorskem. Potrebo po več humanizma v življenju sodobnega človeka je večkrat polagal na srce mariborskim
študentom, ki naj se vključijo v »aktivno sodelovanje v zvezi študentov, v
šolskih svetih, svetih letnikov in drugih oblikah samoupravljanja na šolah,
s čimer se pripravljajo za prakso, saj v naši domovini želimo, da bi bil
vsak človek aktiven in zavesten ustvarjalec in istočasno upravljalec«.59 Taki
pozivi ne morejo biti bogokletni za noben družbeni sistem, še najmanj
za družbo, univerzo ali pokrajino, ki se hoče prebiti med razvite, bodisi
mesta, pokrajine ali države. Bračič študente enako prizadevno poziva:
»Maribor vas želi polnoštevilno videti na javnih zborovanjih in manifestacijah, na zborih volivcev in sestankih socialistične zveze delovnih ljudi
(kar pomeni biti družbeno politično aktiven – op. p.!), v gledališču in na
koncertih, na razstavah in drugih in drugih oblikah kulturno-prosvetnega
življenja«.60 Ali kot je Bračič ob izvolitvi za prvega rektorja Univerze v
Mariboru odgovoril na čestitko, ki mu jo je poslal avtor tega prispevka in
nekdanji študent mariborske univerze:
»Poslanstvo univerze je mnogovrstno; upam, da bo naša mlada univerza uresničila pričakovanja naših delovnih ljudi in mladine. Njim je namenjena! Oba pa nedvomno iskreno
želiva, da bi v njej našlo znanje za svoje poklicno in družbeno ustvarjalno delo tudi čim več
najinih ožjih rojakov – Haložanov, ki naj pripomorejo, da bo lepota haloških goric dopolnjena še z blagostanje.«61

Haloze in Haložani so morda sinonim za vse kraje in ljudi, ki so bili in
so še prikrajšani za mnoge družbene dobrobiti in ugodnosti. Njim vsem
je Vladimir Bračič posvetil svoje življenjsko delo. Mnogi ljudje na svojo
blatno vas pozabijo, ko so enkrat okusili sladkosti mestnega in družbenega blišča. Bračič se od tega ni pustil zavesti, rad in redno se je vračal tja,
od koder so poganjale njegove korenine. In zato ni nič izgubil na ugledu
in časti, ki si ju je pridobival v tako imenovanih visokih krogih. V srcu je
za vedno ostal zvest svojim Halozam, kamor se je vrnil tudi k večnemu
počitku.62

59
60
61
62

Katedra, št. 1, III. letnik, 10. oktobra 1962: Bračič, Vladimir: Pričakujemo priključitev
študentov v družbeno življenje.
Prav tam.
Pismo Bračiča M. Prašničkemu, 3. oktobra 1975. Avtorjeva zasebna zbirka.
Pokopan je na pokopališču v Cirkulanah skupaj s svojo materjo.
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Prof. Vladimir Bračič Ph.D. – Precious Vine frOm the
Haloze Vineyards. A Contribution to the Biography
for his 90th Birthday (1919–1996)
Summary
Professor Vladimir Bračič, Ph.D. was born in 1919 in Cirkulane. He went to the elementary school in his home town and the grammar school in Ptuj. In 1935 he inscribed in the
Teachers’ Training College in Maribor, where he successfully finished two classes. Because
of the supposed ideological threatening that was connected with his cousin Bojan Ilich,
he had to move from Maribor to Ljubljana. He ended the Teachers’ Training College in
Ljubljana in 1940 and got his first job in town Polom in Suha Krajina, where he in 1941
awaited the occupation. He joined the Partisans, but was betrayed and interned into Italy
and the Island of Rab. He returned to Slovenia after a year and went to Primorska, where
he was once again a Partisan and became among others also the commissar of the Kosovel
brigade.
After the war he returned to Maribor from where the Ministry of Education sent him to
different places in East Slovenia, Primorska and even Albania. In 1952 he graduated at the
University of Ljubljana as a geographer and he got a job at the grammar school in Ptuj.
After that he went into politics and came back to Maribor in 1960, where he first worked
as the head of Local People’s Committee Maribor and then got a job at the first college
in Maribor. Here he started with his ascent on the scale of the colleges in Maribor to the
very top of the University, whose project he led himself. In 1975 he became the first rector
of the University of Maribor and retired in 1979 after the first mandate. He died in 1996
in Maribor.
Vladimir Bračič extremely loved to come back to his birth place Cirkulane. Already as a
student he participated in different events. He was a Sokol (member of the Sokol – Hawk
Movement) and an actor, a mountaineer and a musician. As a patriot in the best meaning of the word he later on wrote articles on the history of Cirkulane and prepared other
different historical texts for the anniversaries of the Cirkulane School and the cultural
society. When he was in politics, a lot of Haloze schoolchildren and students got scholarships because of his intervention. He was also a speaker on numerous events. In 1986 the
locals awarded him with the title of honorary member of Cirkulane. In May 2009, on the
90th anniversary of his death, a bust was set in front of the school and an exhibition about
his life and work was prepared. A scientific and professional meeting was organised, where
his former colleagues, students and the locals presented the importance of his work
This article has the purpose to highlight some episodes from the life and work of professor Bračič and to present some less known points of view on him as a man, who takes the
credits for the development of his birthplace Haloze.

Prof. Dr. Vladimir Bračič – ein edler Weinstock der
Haloške gorice. Ein Beitrag zur Biographie anlässlich
seines 90. Geburtstages (1919–1996)
Zusammenfassung
Professor Dr. Vladimir Bračič wurde 1919 in Cirkulane/Zirkulane geboren. Die Volksschule besuchte er in seinem Heimatort, das Gymnasium in Ptuj/Pettau. Im Jahre 1935
inskribierte er die Lehrerbildungsanstalt in Maribor/Marburg und beendete erfolgreich
erste zwei Jahrgänge, danach musste er wegen der angeblichen Anschauungsgefährdung,
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die mit seinem Cousin Bojan Ilich verbunden war, Maribor/Marburg verlassen und nach
Ljubljana/Laibach übersiedeln.
Die Ljubljanaer Lehrerbildungsanstalt beendete er 1940 und bekam seine erste Stelle im
Ort Polom in Suha Krajina. Dort erlebte er 1941 die Okkupation. Er schloss sich den
Partisanen an, wurde verraten und nach Italien und auf die Insel Rab interniert. Nach
Slowenien kam er nach einem Jahr zurück und ging nach Primorska, wo er sich wieder den
Partisanen anschloss und unter anderem auch der Kommissar der Kosovel-Brigade wurde.
Nach dem Krieg kam er nach Maribor/Marburg zurück, von wo er von dem Schulministerium in verschiedene Städte in Ostslowenien, Primorska und sogar nach Albanien
geschickt wurde. Im 1952 erlang er an der Universität Ljubljana/Laibach sein Diplom und
beschäftigte sich als Geograph an dem Gymnasium Ptuj/Pettau. Dann wurde er in der
Politik tätig, kam 1960 nach Maribor/Marburg und beschäftigte sich nach einer kurzen
Zeit als Bezirksvorsteher an der ersten Hochschule in Maribor/Marburg. Hier begann
sein Aufstieg auf der Stufenleiter bis auf die Spitze der Universität, deren Projekt er selber
leitete. 1975 wurde er zum ersten Rektor der Universität Maribor/Marburg und wurde
1979 nach erstem Mandat pensioniert. Er starb 1996 in Maribor/Marburg.
Vladimir Bračič kam sehr gerne in sein Heimatort Cirkulane/Zirkulane zurück. Schon
als Gymnasiast beteiligte er sich and verschiedenen Veranstaltungen. Er war ein Sokol,
Schauspieler, Bergsteiger und Musikant. Als Patriot in dem besten Sinne des Wortes
schrieb er später Beiträge zur Geschichte von Cirkulane/Zirkulane und bereitete andere
geschichtlichen Aufsätze anlässlich der Schuljubiläen und Jubiläen des Kulturvereins vor.
Als er seinen Platz in der Politik hatte, verhalf er vielen Gymnasiasten und Studenten aus
Haloze/Kollos zum Stipendium. Professor Dr. Bračič war Redner auf vielen Veranstaltungen. Die Einheimischen verliehen ihm 1986 den Titel des Ehrenbürgers von Cirkulane/
Zirkulane. In Mai 2009, anlässlich des 90. Todestages wurde seine Büste vor der Schule
eingerichtet, eine Ausstellung eröffnet und ein wissenschaftlich-fachliches Treffen, wo
seine Kollegen, ehemalige Studenten und Einheimischen die Bedeutung seiner Arbeit
vorstellten, organisiert.
Dieser Artikel hat zum Zweck bestimmte Episoden im Leben und Werk von Professor
Bračič zu erläutern und auch einige nicht allgemein bekannte Aspekte von ihm als dem
Menschen, der für die Entwicklung seiner Haloze/Kollos verdienstvoll ist, vorzustellen.
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»Mer schad als nuz« – vinograd
betnavske evangeličanske cerkve v
Slivnici po vinogradniških obračunskih
zvežčičih iz let od 1591 do 1597
Žiga Oman*

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 347.236(497.12Slivnica)"15"
Žiga Oman: »Mer schad als nuz« – vinograd betnavske evangeličanske cerkve v Slivnici
po vinogradniških obračunskih zvežčičih iz let od 1591 do 1597. Časopis za zgodovino

in narodopisje, Maribor 80=45(2009), 4, str. 38–59

Prispevek nudi vpogled v delovanje vinograda evangeličanske cerkve pri Betnavi, ki
ga je slednja v zadnjem desetletju 16. stoletja imela v Slivnici, na gorninski posesti
Adama barona Kolonića.
Ključne besede: zgodovina vinogradništva, gospodarska zgodovina, zgodovina 16.
stoletja, betnavska evangeličanska cerkev, Betnava, Slivnica
1.01 Original Scientific Article
UDC 347.236(497.12Slivnica)"15"
Žiga Oman: “Mer schad als nuz” – The Betnava Evangelical Church Vineyard in Slivnica
According to the Viniculture Booklets in the Years between 1591 and 1597. Review for

History and Ethnog raphy, Maribor 80=45(2009), 4, pp. 38–59

The article offers insight into the functioning of the vineyard of the Evangelical Church
in Betnava that was in the Church’s possession in the last decade of the 16th century
and was situated in Slivnica on the Adam Baron Kolonić’s hill land.
Key words: Viniculture history, economic history, 16th century history, Betnava Evangelical Church, Betnava, Slivnica
* Žiga Oman, univ. dipl. zgodovinar, podiplomski študent zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Ulica Moše Pijada 23, SI-2000 Maribor, zigaoman@
gmail.com
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Slika 1: Betnavski grad proti koncu 17. stoletja (vir: Georg Matthaeus
Vischer, Topographia Ducatus Stiriae: izbor, Maribor 2006, zap. št. 1).

Dravsko polje je že od antičnih časov naprej, bolj ali manj kontinuirano,
obdano z vinogradi, ki se vzpenjajo po njegovih robovih. Tukajšnji fevdalci
so že od srednjega veka naprej del svojih vinogradov oddajali v gorskopravni zakup okoliškim meščanom, tržanom in tudi kmetskim podložnikom.1
Med sogornike je na začetku devetdesetih let 16. stoletja vstopila tudi evangeličanska cerkev2 na Betnavi, z vzpostavitvijo katere je evangeličanska skupnost3 v severovzhodnem delu današnje slovenske Štajerske
doživela svoj kratkotrajni vrhunec. Ker je težišče prispevka na cerkvenem
vinogradu, spodnji zgodovinski oris delovanja4 same cerkve nima namena
1
2
3

4

Mlinarič, Vinogradništvo, str. 14–24.
V prispevku je cerkev mišljena kot organizirana konfesionalna skupnost, ne bogoslužni
prostor.
Dravskopoljski okraj (gezirk) augsburške veroizpovedi, ki pa najverjetneje ni bil mišljen
kot teritorialna enota, temveč prej kot organizirana konfesionalna skupnost, evangeličanska občina (gmain). Njegovi člani, predvsem tukajšnje plemstvo, so namreč živeli tako v
četrti med Muro in Dravo kot v celjski četrti, ki pa sta bili teritorialni upravni enoti.
O delovanju evangeličanske cerkve na Betnavi doslej ni bilo napisanega prav veliko. Prvi
se ji je, še v 19. stol., posvetil Ignacij Orožen, v prvem zvezku svoje obširne zgodovine
lavantinske škofije, vendar dokaj skromno (Orožen, Das Bisthum, str. 319–341). S precej
obširnejšim raziskovalnim delom mu je sledil zadnji pastor mariborske (nemške) evangeličanske cerkve, Ludwig Manhert-Innsbruck, čigar raziskovalno delo je v 30. letih 20.
stol. dopolnil in objavil Erich Winkelmann (Winkelmann, Zur Geschichte, str. 98), v
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nuditi kompleksnega vpogleda v slednje, temveč je zgolj kratek povzetek
le-tega.
Prispevek temelji na sedmih ohranjenih obračunskih zvežčičih za cerk
veni vinograd iz obdobja med letoma 1591 in 1597 ter drugih izbranih
deželnih virih, večinoma iz dokaj obsežnega gradiva o delovanju betnavske
evangeličanske cerkve,5 ki ga v fondu deželnih reformacijskih virov hrani
Štajerski deželni arhiv v Gradcu.
Betnavska evangeličanska cerkev (1588–1602): zgodovinski oris
Nastanek betnavske evangeličanske cerkve sega v leto 1587, ko so preprečevanje evangeličanskih pokopov ter skrunitve evangeličanskih grobov
in trupel dosegle kritično točko tudi na Dravskem polju. Konfesionalna
skupnost si je bila prisiljena poiskati nove 6 rešitve glede zadnjega počitka svojih vernikov, saj je tudi pokopališče Stubenbergov na Vurberku ob
takšnem razvoju dogodkov že zdavnaj postalo premajhno. Dravskopoljski
evangeličani so potrebovali lastno pokopališče.7
Imeli so srečo, saj so se njihova prizadevanja začela udejanjati že leta
1588, ko je Wolf Viljem baron Herberstein,8 lastnik gradu Betnava, drav
skopoljskemu okraju augsburške veroizpovedi podaril zemljišče blizu
gradu, na katerem si je skupnost lahko uredila svoje »Božje polje« (Gots

5
6
7
8

petih zvezkih (zv. 54–58) časopisa Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich. Winkelmannovi prispevki še naprej
ostajajo temeljno delo o vrhuncu protestantizma in zatrtju le-tega v četrti med Muro in
Dravo. Štiri desetletja mlajši prispevek Jakoba Richterja medtem glede delovanja betnav
ske cerkve ni prinesel ničesar novega (Richter, Maribor, str. 89–105). Omeniti velja še pred
kratkim objavljeni prispevek Daše Pahor o evangeličanskih pokopališčih, zlasti glede
gradnje betnavskega in poskusa njegove rekonstrukcije na podlagi pisnih virov (Pahor,
Protestantska sepulkralna kultura, str. 142–147).
StLA, Landschaftliches Archiv, Altes Archiv, XI: Reformationsakten, örtliche Reihe: Windenau (dalje: StLA, Betnava), š. 51–52.
V Mariboru so npr. evangeličane dotlej pokopavali na pokopališču pri cerkvi sv. Ulrika
(Richter, Maribor, str. 94).
StLA, Betnava, š. 52, Dravskopoljski gospodje in deželani poverjenikom, december 1588.
Leta 1587 je od Maksimiljana pl. Khuenburg kupil grad Betnava, od Zacklov (Székelyjev),
od katerih je Khuenburg leta 1585 kupil Betnavo, pa je istega leta kupil še Viltuš (Pirchegger, Die Untersteiermark, str. 106; Mlinarič, Betnava, str. 16). Julija 1589 je zemljišče
v svojem imenu in v imenu vseh svojih potomcev za vse čase podaril deželi, vendar je bil
prepis za nazaj datiran s 1. januarjem 1589 (StLA, Betnava, š. 52, Klemen Welzer Viljemu
pl. Gera, 31. julij 1589). Po uničenju cerkvenega kompleksa mu je dežela zemljišče vrnila,
sam pa se je obvezal, da ga bo sam oz. njegovi dediči le-tej vrnil, ko bo na Štajerskem
znova dovoljena gradnja evangeličanskih cerkva (StLA, Betnava, š. 51, potrdilo Wolfa
Viljema barona Herbersteina glede predanega mu zemljišča na katerem so stale betnavske
deželne cerkvene zgradbe, 20. junij 1600).
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Ackher), torej pokopališče.9 Hkrati so s pridobitvijo zemljišča rešili še
drugo težavo, ki jih je pestila, saj so na njem lahko postavili bivališče za
svojega predikanta, Sigmunda Lierzerja.10 Lierzer je s 1. julijem 1587 nastopil deželno službo kot predikant dravskopoljskega okraja augsburške
veroizpovedi,11 ki je dobil svoj center v grajski kapelici na Betnavi. S tem
ko je bilo predikantovo bivališče leta 1590 postavljeno,12 se je izognil tudi
vse bolj oteženi in nevarni poti iz Viltuša13 skozi deželnoknežji Maribor.
Tako je bila s pridobitvijo deželi lastnega zemljišča vzpostavljena betnavska
evangeličanska konfesionalna skupnost oziroma cerkev.
Predlogi za evangeličanska pokopališča so v betnavskem in podobnih
primerih (npr. v Radgoni14 in Slovenj Gradcu15) prihajali s strani lokalnih
skupnosti, ne s strani dežele. Za poverjenike je bila vsaka širitev in utrjevanje »edine zveličavne veroizpovedi« sicer dobrodošla, hkrati pa so se še
predobro zavedali, da to s seboj prinaša tudi precej dodatnih stroškov za
že tako obremenjene deželne finance.16 Poglavitna denarna skrb slednje
je bila namreč protiturška obramba, levji delež le-te pa je z vzdrževanjem
Slavonske vojne krajine nosila prav Štajerska.17 Seveda sta tudi gradnja in
9
10

11
12
13

14
15
16

17

StLA, Betnava, š. 52, Dravskopoljski gospodje in deželani poverjenikom, december 1588.
Na Dravskem polju je kot deželni predikant služil od leta 1583 (StLA, Betnava, š. 51, Sig
mund Lierzer poverjenikom, 12. december 1589), vendar podrobnosti o njegovem življenju do njegove zaposlitve na Betnavi niso znane. Uradno so ga na Betnavi sicer zaposlili
šele s 1. januarjem 1589. Po odpustitivi z Betnave poleti 1593 je sprva odšel za predikanta
v Beljak, od koder pa se je zaradi bamberškega pritiska moral kmalu umakniti. Preden je
1. avgusta 1596 postal predikant v eni izmed dveh evangeličanskih cerkva v Judenburgu,
je kot vojaški predikant sodeloval na pohodu Sigmunda Friderika pl. Trautmansdorffa
ter se tedaj še zadnjič mudil v Mariboru. Umrl je septembra 1597 v Judenburgu, kjer je
zapustil vdovo Marijo in dva otroka (StLA, Landschaftliches Archiv, Altes Archiv, XI:
Reformationsakten, Predigerakten: Sigmund Lierzer, š. 61, intercesija Klemna Welzerja
poverjenikom za Sigmunda Lierzerja, 28. julij 1596; prav tam, Sigmund Lierzer poverjenikom, 29. julij 1596; prav tam, reverz na zaposlitev Sigmunda Lierzerja, 1. avgust 1596;
prav tam, Marija Lierzer poverjenikom, 1599). Deželni predikant v Radgoni pa, kot se je
zapisalo Loserthu, Lierzer nikoli ni bil (Loserth, Die protestantischen Schulen, str. 115;
prim. tudi Brunner, Die Vertreibung, str. 123).
StLA, Betnava, š. 51, Obračun pokojnega Klemna Welzerja za betnavsko cerkev (dalje:
Obračun), fol. 36–36'.
Prav tam, fol. 51.
Na Slemenu pod Viltušem je od leta 1588 bival v hiši, ki je bila last mariborskega meščana
Luke Hoferja (prav tam, fol. 41'; StLA, Betnava, š. 52, Dravskopoljski gospodje in deželani
poverjenikom, december 1588), kasnejšega mestnega sodnika (Weiss, Die Bürger, str.
109).
Winkelmann, Zur Geschichte, str. 107–108.
Košan, Reformacija in protireformacija v Slovenj Gradcu, str. 56.
Ob tem oddobritve večjih zneskov niso bile v pristojnosti poverjenikov, temveč deželnih
zborov (StLA, Landschaftliches Archiv, Altes Archiv, Registratur (dalje: StLA, Registratura), knjiga (dalje: k.) 217, Registraturno-ekspeditna knjiga (dalje: RE oz. E (ekspeditna
knjiga)) 1588, fol. 216').
Heppner, Die Steiermark und die Militärgrenze, str. 217.
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vzdrževanje betnavske cerkve deželo stali nemalo denarja. Dravskopoljska
evangeličanska skupnost je za svojo cerkev namreč že od samega začetka
prispevala bolj uborne vsote denarja in še te so sčasoma zgolj kopnele.18
Tako ne čudi, da so si poverjeniki že zelo zgodaj želeli izboljšanja predikantovega plačila z dodatnimi viri dohodka.
Kaj kmalu se je cerkvena skupnost morala soočiti tudi s postavitvijo lastnega bogoslužnega prostora, avditorija (Auditorium). Baron Herberstein
je bil namreč najkasneje od jeseni 1589 tudi sam zmeraj manj naklonjen
izvajanju bogoslužja v svoji grajski kapelici na Betnavi,19 poskus preselitve
bogoslužja na mariborski Gornji grad pa je propadel že med samimi pogovori.20 Tako so se leta 1590 naposled morali lotiti izgradnje avditorija, ki
so ga še isto leto dokončali, čeprav so ga zaradi množičnega obiska morali
že kmalu nato še povečati.21
Bogoslužja naj bi se udeleževalo kar od 300 do 400 ljudi, med njimi
celo več slovenskih kmetov (etlich vil Windisch pauern), ki so zase želeli
celo slovenskega predikanta (ainen Windischen predicanten),22 iz česar pa
kasneje ni bilo nič.
Dravskopoljski evangeličanski okraj je sicer deloval v nemškem jeziku,
ker je večina vernikov prihajala iz plemiških in meščanskih krogov, ki so
občevali pretežno v nemščini. Slednje pa tudi slovensko govorečega podeželskega prebivalstva očitno ni motilo, da ne bi obiskovalo bogoslužja,
saj je, seveda, vsaj do neke mere, moralo biti vešče tudi nemškega jezika.23
Betnavska cerkev je leta 1588 dobila tudi svoje cerkveno-šolsko nadzorništvo. Nadzornika sta bila sprva dva, Krištof pl. Prag24 in starosta mariborskih evangeličanov, Klemen Welzer pl. Eberstein in Tellerberg, 25 ki je
po Pragovi smrti na položaju ostal sam.
18
19
20
21
22
23
24

25

StLA, Betnava, š. 51, Obračun, fol. 1–34.
StLA, Betnava, š. 52, poverjeniki Wolfu Viljemu baronu Herbersteinu, 2. september 1589.
StLA, Betnava, š. 52, poverjeniki Klemnu Welzerju, 22. december 1589, s prilogo: Ivan in
Krištof Stadler poverjenikom, december 1589.
StLA, Betnava, š. 51, Obračun, fol. 51–54.
Loserth, Akten und Korrespondenzen, št. 199, Pritožba gospodov in deželanov na Drav
skem polju, 9. februar 1595, str. 136.
Glede jezika glej npr.: Golec, Was bedeutet »slowenisch« und »deutsch«, str. 37–64.
Lastnik gospoščine Gromberk, ki jo je leta 1580 kupil od Zofije Scheyrer, sestre Jurija
Aigla, ki mu je deželni knez Gromberk leta 1551 dal v fevd (Pirchegger, Die Untersteiermark, str. 123). Več let je bil v deželni službi, v letih 1584–1585 tudi kot prisednik davčne
komisije (StLA, Registratura, k. 214, RE 1585, fol. 49). Umrl je pred 28. septembrom 1594,
ko je njegova žena Ana že zapisana kot vdova (StLA, Betnava, š. 51, Obračun, fol. 23).
Dokazljivo je bil v letih 1554–1561 oskrbnik in upravnik stubenberškega gospostva Vurberk. Deželni knez nadvojvoda Ferdinand I. mu je leta 1563 podelil Sv. Marjeto na Drav
skem polju. Leta 1566 je zabeležen tako kot proviantni mojster kot tudi kot imetnik
Pohorskega dvora, 1569 pa že kot gospodar slednjega. Vsaj v letih 1570–1573 je bil deželnoknežji rubežnik in v tej službi je pregledal in na novo sestavil urbarje za gospostva
Konjice ter urada in gradu Maribor (1570) ter gospostev Radgona (1572) in Arnež (1573).
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Medtem ko je betnavsko cerkev pestilo predvsem nadlegovanje s strani
katoličanov, je imela tudi svoje notranje težave. Zaradi Lierzerjevega neprimernega vedênja26 je julija 1593 prišlo do ostrega spora med njim in Welzerjem, ki je privedel do odpustitve predikanta, in se zavlekel še v jesen.27
Avgusta 1593, uradno pa šele 1. januarja 1594, je Lierzerja zamenjal Jurij
Lauttenschlager,28 dotlej predikant Stubenbergov na Vurberku.29
S koncem regentskega obdobja je bila poleti leta 1596 v Mariboru ukinjena evangeličanska šola, 30 tamkajšnji učitelj Nikolaj Sobrius31 pa se je

26

27
28

29
30
31

Leta 1572 je bil rubežni imetnik gospostva Maribor, naslednje leto pa nekaj časa tudi
upravnik mariborskega deželnoknežjega gradu. Slednji položaj je moral novembra 1573
prepustiti deželnoknežjemu svetniku Gašperju Raabu. Naslednje leto je nadvojvoda Karel
Welzerju proti odkupni vsoti 7.100 gld predal zarubljeni grad Heimburg, severovzhodno
od Velikovca, ki ga je Klemen odkupil za svoja sorodnika Mavricija in Wolfa Rumpfa, ter
mu je pripadal do smrti prvega. Še naprej, vsaj do leta 1588 (Mlinarič, GZM XII/85), je
ostal deželnoknežji komisar. Hkrati je bil tudi skrbnik sina Ivana Tattenpecka in otrok
Jurija Regala. Poročen je bil dvakrat, prvič z Magdaleno oz. Marušo Gall, hčerjo Galla
pl. Mareitsch, vdovo Danijela pl. Lamberg zum Rotenbichl ter nekega pl. Hollenburg. Z
njo je Klemen imel svojega edinega otroka, sina Mavricija (u. 1576). Po Marušini smrti,
spomladi 1580, se je septembra 1582 vnovič poročil, in sicer z Mariborčanko Magdaleno
Paradeiser, vdovo nekega pl. Raunacha. Z njo Welzer ni imel otrok, zato je za svoja dediča
določil svojega brata Lenarta in njegovega sina Gebharda. (StLA, Fam. Archiv Welzer, š.
1, zvezek 1, biografija Welzerjev iz leta 1574; Stumberger, Die Welzer, str. 186–188, 227).
Že leta 1589 so ga opozorili zaradi neprimernega vedênja (StLA, Betnava, š. 52, poverjeniki Sigmundu Lierzerju, 20. september 1589; StLA, Registratura, k. 218, RE 1589, fol.
223', 330'). Na vrhuncu spora, konec avgusta 1593, sta mu Welzer in Prag očitala celo, da
je svojo ženo, s katero se je tega leta poročil, spoznal (erkhandt), torej imel z njo spolne
odnose, še pred sklenitvijo zakona. Te očitke je Lierzer vehementno zavrnil (StLA, Betnava, š. 51, Sigmund Lierzer cerkveno-šolskemu ministrstvu, 25. avgust 1593), poglavit
nega, da sta njegovo vedênje in delovanje zmeraj bolj jezila katolike (prav tam, Klemen
Welzer in Krištof pl. Prag cerkveno-šolskemu ministrstvu, 23. avgust 1593), pa ne, saj je
poverjenikom poročal celo o tem, da mu je uspelo spreobrniti (!) nekaj katolikov (prav
tam, Sigmund Lierzer poverjenikom, avgust 1593).
StLA, Betnava, š. 51, Klemen Welzer poverjenikom, 17. avgust 1593; StLA, Lierzer, š. 61,
poročilo Klemna Welzerja poverjenikom, 23. november 1593.
StLA, Betnava, š. 51, Obračun, fol. 71'. Okoli srede februarja 1595 se je poročil (StLA,
Landschaftliches Archiv, Altes Archiv, VI: Kasse und Rechnung, k. 30, Odhodkovna
knjiga 1594, fol. 103), še naprej pa naj bi deloval tudi na Ptuju (StLA, Betnava, š. 51, Nadvojvoda Maksimiljan Wolfu Viljemu baronu Herbersteinu, 9. februar 1595).
Winkelmann, Die Zwischenregierung, str. 105.
StLA, Betnava, š. 51, Obračun, fol. 79.
Tudi Sobrio. Od leta 1591 je bil učitelj v Mariboru (StLA, Betnava, š. 51, Nikolaj Sobrius
poverjenikom, september 1596), po drugem viru pa šele od leta 1592 (prav tam, Nikolaj
Sobrius Klemnu Welzerju, 18. junij 1596). V vsakem primeru se je na Betnavi pojavil že
najkasneje leta 1591 (prav tam, Obračun, fol. 62). Vendar so ga uradno zaposlili šele 24.
aprila 1592 (StLA, Betnava, š. 52, zaposlitev Nikolaja Sobriusa pri dravskopoljski evangeličanski cerkvi na Betnavi, 24. april 1592), morda pa šele 24. aprila 1593 (StLA, Registratura, k. 222, RE 1593, fol. 288), če ni šlo zgolj za podaljšanje zaposlitve. Jeseni leta 1593
se je poročil ter si v mestu kupil manjšo hišo v Grajski ulici (StLA, Betnava, š. 51, Nikolaj
Sobrius poverjenikom, marec 1594), medtem ko je leta 1595 zapisan kot stanujoč v hiši
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bil prisiljen s poukom umakniti k Betnavi, kjer je že dotlej vodil petje
dečkov ob nedeljah, praznikih in pogrebih. S to preselitvijo je na Betnavi
dokončno nastal popoln cerkveno-šolski kompleks, katerega življenjska
doba pa, zaradi nastopa deželnega kneza nadvojvode Ferdinanda II. proti
evangeličanom, ni bila dolga.
Gotovo najtežji udarec pred njenim uničenjem je za cerkev prišel poleti
leta 1598, najkasneje enkrat v začetku julija,32 ko je umrl neutrudni Klemen
Welzer. Po njegovi smrti je kot zadnji na tem položaju cerkveno-šolsko
nadzorništvo nad Betnavo prevzel Adam baron Kolonić.33
Neslavni34 konec betnavskemu kompleksu je 8. januarja 1600 naredila
deželnoknežja vizitacijska komisija pod vodstvom sekovskega škofa Martina Brennerja, ki je pokopališče zravnala z zemljo, na zemljišču stoječe
stavbe pa požgala.35
Organizirana cerkvena skupnost je sicer preživela do leta 1602, ko je bil
aprila iz deželne službe odslovljen predikant Lauttenschlager, 36 decembra
pa narejen še Kolonićev zaključni obračun.37

32

33

34

35
36

37

v Ulici Vseh svetih (Mlinarič, GZM XVI/42). Leta 1598 je bil na ukaz deželnega kneza
dokončno pregnan iz Maribora, nakar se je preselil v prazno mežnarjevo stanovanje na
Betnavi (StLA, Betnava, š. 51, Obračun, fol. 88). Priimka, ki v latinščini pomeni trezen,
pa tudi pameten oz. razumen mož, si sicer ni nadel sam, temveč mu je bil prirojen (StLA,
Betnava, š. 52, zaposlitev Nikolaja Sobriusa pri dravskopoljski cerkvi na Betnavi, 24. april
1592).
Dne 6. julija je že zapisan kot pokojni (StLA, Betnava, š. 51, poverjeniki Juriju Krejaču in
Mihaelu Slugi, 6. julij 1598), medtem ko je Magdalena Welzer prvič zapisana kot vdova
šele 2. septembra 1598 (prav tam, Obračun, fol. 89). Njegovo zadnje ohranjeno pisanje
nosi datum 12. junij 1598 (prav tam, Klemen Welzer poverjenikom, 12. junij 1598).
Lastnik gradu Slivnica (1588–1608), ki ga je začetnik iz Hrvaške izvirajoče rodbine Jurij
Kolonić dal zgraditi leta 1493. Rodbina je baronski naziv prejela leta 1588 (Wurzbach,
Biographisches Lexikon, str. 358). Leta 1608 sta Adam in njegova žena Ivana, roj. baronica
Stadl, morala grad za 31.000 gld zaradi neplačanih dolgov prodati Ivanu Frideriku baronu Herbersteinu (Pirchegger, Die Untersteiermark, str. 118–119; Koropec, Ob urbarju,
str. 240). Poleti 1598 je po smrti Klemna Welzerja prevzel cerkveno-šolsko nadzorništvo na Betnavi in ga vodil do leta 1602, ko je dal narediti zaključni obračun betnavske
cerkvene skupnosti (StLA, Betnava, š. 51, Adam pl. Kolonić poverjenikom, 8. julij 1599;
prav tam, Obračun Adama pl. Kolonića, 6. december 1602). Umrl je leta 1612 (Wurzbach,
Biographisches Lexikon, str. 364 – Genealoška razpredelnica).
Na strani komisije so med očitno preveč vnetim rušenjem umrli vsaj trije ljudje, dva
nemudoma in eden kasneje. Še eden je obležal zasut med ruševinami, vendar ni znano,
če je ranam kasneje tudi podlegel (StLA, Betnava, š. 51, poročilo Adama pl. Kolonića
poverjenikom o uničenju betnavskih cerkvenih zgradb, 9. januar 1600).
Prav tam; Winkelmann, Vernichtung, str. 93–94.
Po uničenju cerkvenega kompleksa se je po en mesec izmenično zadrževal in deloval pri
dravskopoljskem evangeličanskem plemstvu (StLA, Betnava, š. 51, Adam pl. Kolonić
poverjenikom, 28. januar 1600). Ko so ga dokončno odslovili iz službe, je menda bil eden
zadnjih deželnih predikantov na Štajerskem, če ne kar zadnji (Winkelmann, Vernichtung,
str. 98).
StLA, Betnava, š. 51, Obračun Adama barona Kolonića, 6. december 1602.
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Pridobitev vinograda v Slivnici
Pridobitev vinograda v Slivnici, ki ga je betnavska cerkev imela slabo
desetletje, je izvirala iz potrebe po izboljšanju plačila za njenega predikanta, ki so ga očitno morale nenehno pestiti denarne težave. Dežela mu je
sicer namenjala ne ravno nizko letno plačo, tj. 200 gld,38 ki so mu jo izplačevali po 50 gld na četrtletje, 39 vendar to očitno le ni zadostovalo, morda
tudi zaradi predikantove potratnosti. Kljub temu da je bila slednja v obravnavanem času skorajda način življenja, vseeno ne gre zanemariti splošne
draginje, ki je konec 16. stoletja že oteževala tudi življenje na Štajerskem.40
Prav tako je treba upoštevati preprosto dejstvo, da predikant razen letnega
plačila ni imel drugih virov dohodka in da je moral vse, kar je potreboval
zase in svojo družino, z gotovino nakupiti v mestu, katerega obisk je s
časom postajal tudi vse nevarnejši. Obenem je s svojo plačo moral plačevati tudi svojo služinčad in najverjetneje vzdrževati vsaj enega konja, da je
lahko po potrebi obiskoval svoje bolj oddaljene vernike, zlasti plemstvo.
Poverjeniki so tako Welzerju že 6. avgusta 1590 pisali, naj z ostankom
denarja, če ga je kaj ostalo od tistega, ki so ga za cerkev namenjali dravskopoljski gospodje in deželani, poskrbi za izboljšanje predikantovih dohodkov z nakupom dveh vinogradov. Nakupno pismo pa naj v imenu dežele
izstavi poverjenikom.41
Namera poverjenikov, da bi predikantove dohodke ozaljšali z dodatnimi goldinarji, ki bi jih dobili od prodaje mošta oziroma vina, pa je klavrno
propadla, saj je bilo prispevanega denarja premalo,42 da bi sploh lahko
razmišljali o ostankih, kaj šele da bi zadostoval za nakup dveh vinogradov.
Welzerjev odgovor se ni ohranil, vendarle pa zamisli očitno niso povsem
zavrgli.
Ni natančno znano, kako je do predaje prišlo, vendar pa je – najverjet
neje najkasneje zgodaj spomladi – leta 1591 mariborski meščan Adam
Haidfalk43 »betnavski cerkvi častivredne dežele in gospodov na Dravskem
38
39
40
41

42
43

En goldinar (gld) = 60 krajcarjev (kr) = 240 denaričev (d).
StLA, Betnava, š. 51, Obračun, fol. 36'.
Pirchegger, Geschichte der Steiermark, str. 182–185.
»Vom 6. Augusti: an Herrn Clementen Welzer ersuechen die herrn verordenten Er welle,
von dem ienigen gelt so die Herrn und Landtleith im Traafeldt zusamen deputirt, davon
noch ein Rest verhanden zway weingartl zu besserer unnderhaltung des Predigers alda,
erkhauffen unnd die khauffbrief auf die herrn verordenten in namen einer Er. La. stellen
lassen« (StLA, Registratura, k. 219, RE 1590, fol. 304). Zanimivo je, da se samo pismo
Welzerju od zgornjega zapisa razlikuje, saj poverjeniki pišejo o enem vinogradu ali dveh,
nakup katerih bi izvedli z ostankom denarja, ki ga je dežela (!) namenjala za Dravsko
polje (StLA, Betnava, š. 52, poverjeniku Klemnu Welzerju, 6. avgust 1590).
StLA, Betnava, š. 51, Obračun, fol. 1–34.
V letih 1586 in 1589 naj bi bil mariborski mestni sodnik (Weiss, Die Bürger, str. 109).
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Slika 2: Slivniški grad proti koncu 17. stoletja (vir: Georg Matthaeus
Vischer, Topographia Ducatus Stiriae: izbor, Maribor 2006, zap. št. 97).

polju« prav za namen, o katerem so kakšnega pol leta prej pisali poverjeniki, podaril svoj italijanski44 (wellischen) vinograd, ki ga je imel v Slivnici
kot sogornik na gorninski45 posesti Adama barona Kolonića.46
Haidfalk je morda vinograd podaril povsem prostovoljno, vedoč za zamisli poverjenikov ali pa ga je na dar napeljal Welzer, Kolonić, morda celo
Lierzer ali kdo drugi. Vendarle pa ne gre zanemariti tudi povsem človeške
preračunljivosti, saj zapuščeni vinograd, kot bo razvidno v nadaljevanju,
cerkvi ni prinesel niti denariča dobička, prebrisani Haidfalk pa se je z darilom lahko elegantno znebil zanemarjenega vinograda in se obenem poMišljena je seveda sorta trte oz. vina.
Slivniška gospoščina je imela sredi 16. in na začetku 17. stoletja šest velikih gorskih vinogradov, s skupaj kar 151 sogorniki. V katerem od teh je ležal cerkveni vinograd, ni
natančneje znano, zagotovo pa v enem od tistih, ki so ležali ob slivniškem gradu ali pa v
njegovi bližnji okolici. Le-ti so bili (število sogornikov je iz leta 1608): ob samem gradu
(37 sogornikov) ter na lokacijah Neuperg in Pairpach nad gradom (21 oz. 15 sogornikov)
v fevdalnem delu posesti, v alodialnem pa v Klopcah (13 sogornikov) ter Gabrniku in
sosednjem Glivniku (skupaj 46 sogornikov), ob teh pa še v Košakih (19 sogornikov) na
levem bregu Drave (Koropec, Ob urbarju, str. 240).
46
»Adam Haidfalk hat ein weingarten zu Schleiniz, in des herrn von Khollonitsch Perckhrecht
gelegen, zu einer Ersamen Landschafft unnd der herrn Im Traveld Khirchen bey Windnaw
geschenckht …« (StLA, Betnava, š. 51, Obračun, fol. 63)

44

45
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stavljal še kot dobrotnik evangeličanske skupnosti. Kakorkoli že, betnavska
evangeličanska cerkev je najkasneje spomladi leta 1591 v dar dobila vinograd v Slivnici in postala sogornik na Kolonićevi gorninski posesti.
Vinograd betnavske evangeličanske cerkve v Slivnici (1591–1597):
analiza
Vinograd je v skoraj vseh letih delovanja, za katera so se ohranili obračunski zvežčiči,47 upravljal viničar48 (weinzirl) Benedikt Dobovšek,49
podložnik in viničar Adama barona Kolonića. Zgolj leta 1592 je namesto
Benedikta za viničarja vstopil Peter Dobovšek (Toposcheckh), gotovo kak
šen bližnji sorodnik. Hkrati je viničarja vsaj v začetnih letih (1591–1593)
nadziral neki Rabisch (1591–1592) oziroma Röbisch (1593), morda tukajšnji
gornik.50 Zvežčiči so sicer pisani v prvi osebi, vendar njihov avtor ni nihče
od omenjenih.
Gorskemu gospodu Koloniću so letno za gornino (perckhrecht) oddajali51 pet vodnih veder52 mošta gorščine53 v denarni protivrednosti (zu
Perckhrecht bezalt), v denarju pa gorninski denarič (perckhpfening) v višini
enega krajcarja in enega denariča. Denarna dajatev je dvakrat (1594, 1596)

47
48

49
50

51

52
53

StLA, Betnava, š. 52, št. obračunov: 76, 84, 97, 105, 117, 129 in 139.
Prvi viničarji se verjetno pojavijo ob koncu srednjega veka s pojavom gostačev. Ti so bili
podložniki, ki so si zatočišče in preživetje poiskali v gorskih vinogradih, seveda s pristankom sogornikov, običajno pa proti volji gorskega gospoda. Gorskopravna podložnost
je bila stvarnopravna in ne osebnopravna, zato se gorsko pravo ni oziralo na sogornikov
stan. Viničarji so sicer bili mezdni delavci, dninarji na posesti sogornikov, ne sogorniki
sami. Viničarska razmerja tako ne po izvoru ne po pravni obliki niso fevdalnega, temveč
zgodnjekapitalističnega izvora (Mlinarič, Vinogradništvo, str. 24; Vilfan, Pravna zgodovina, str. 354, 492; Zupanič, Zgodovina vinogradništva, str. 39–41).
Doposchegkh (1593), Doposcheckh (1594), Doposchackh (1595), Doposchakh (1596, 1597).
Gornik je bil neke vrste nadzorni in hkrati izvršilni organ (izterjevalec), ki ga je postavil
gorski gospod po predlogu gorske veče ali pa po lastni izbiri (Vilfan, Pravna zgodovina,
str. 354), ki je po potrebi na gorski veči tudi nadomeščal gorskega gospoda (Zupanič,
Zgodovina vinogradništva, str. 39).
Slivniški sogorniki so oddajali največ do enega vedra gorščine (polovica sogornikov),
drugi od enega vedra do treh, 21 sogornikov pa od 3 do 14 veder (Koropec, Ob urbarju,
str. 241).
Vodno vedro, ki so ga uporabljali v obravnavanem vinogradu, je znašalo nekaj čez 20
litrov. (Glej op. 71.)
Gorščina je bila dajatev pridelanega mošta, redko tudi vina, v naravi. Z vinsko trto nezasajenih gorskih zemljišč so jo oddajali v žitu (Mlinarič, Vinogradništvo, str. 26; Vilfan,
Pravna zgodovina, str. 356; Zupanič, Zgodovina vinogradništva, str. 39). O tem, da so
Koloniću gorščino izplačevali v denarni protivrednosti, pričajo tudi zapisi, da so v mesto
v obravnavanih letih zmeraj vozili celoten pridelek mošta.
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zapisana kot plačilo gorski veči (perckthaidung), enkrat, leta 1597, pa kot
plačilo gorske pravde (perckhrecht).54
Leta 1596 je izpričan tudi pisar, posredno preko pisnine (schreibpfening), v enako visokem znesku kot gorski denarič.
Viničar je za svoje delo na cerkvenem vinogradu prejemal letno plačilo
10 gld, v to pa ni bilo všteto vsakoletno predplačilo (vorsold) 50 kr, ter
plačilo za dnino55 (tagwerch), ki je obsegala količenje (schlagmachen) in kope (grueben, haun).
Za slednje je prvo leto še bil plačan z 18 d/dan,
nato pa z 20 d/dan, samo število opravljenih
delovnih dni pa je močno nihalo56 (tabela 1).
Količenje je zgolj leta 1592 posebej zapisano,
in sicer v vrednosti 20 d/dan. Hkrati je viniSlika 3: Rez na reznike, kačar opravljal še druga dela ter razne nakupe kršno so verjetno uporabljali
za vinograd, za katere je bil kasneje poplačan. tudi v cerkvenem vinogradu v
Tukaj gre izpostaviti spomladansko obrezova- Slivnici (vir: Ivo Zupanič, Klenje oziroma rez (sträffen) trte leta 1591, ki jo tarstvo v gostinstvu in temeje opravljal deset dni za plačilo 16 d/dan. Ker lji vinogradništva, Ljubljana
1954, str. 29).
je bila rez vsakoletno opravilo, lahko kasnejše
umanjkanje zapisa pomeni, da je bila prišteta
k viničarjevemu letnemu plačilu. Morda pa bi bilo prav v pomanjkanju
zapisov o obrezovanju treba iskati povišanje njegovega plačila za opravljen
delovni dan, ki je sledilo po letu 1591.

54

55

56

Sama beseda bergrecht ima več pomenov: gornina, gorski denarič, gorščina, vinograd,
gorska veča, gorsko pravo ipd. (Mell, Das Weinbergrecht, str. 149). Gorska veča je zasedala
med veliko nočjo in binkoštimi, sestavljali pa so jo gorski gospod in njegovi sogorniki,
ki jih je lahko, če jih na eni posesti ni bilo dovolj, vzel tudi iz drugih vinogradov (prav
tam, člen 1, str. 109). Sogorniki so na veči morali biti prisotni ali nanjo poslati zastopnika
(prav tam, člen 14, str. 114). Gornino so plačevali pred jurjevim (prav tam, člen 16, str.
120–121). Kdo je zastopal betnavsko evangeličansko cerkev, ni znano.
Štajerski gorski red iz leta 1543 je sicer strogo določal višino plačila za dninarje. Tako so
bili v okolici in severno od Cmureka plačani z 10 d južno od Cmureka pa z 12 d. Osnutki
reda so sicer predvidevali enotno plačilo za vso deželo: 12 d za delo med mihaelovim in
jurjevim ter 14 d za delo, opravljeno med jurjevim in mihaelovim, hkrati pa so predvidevali tudi plačilo 4 mark kazni gorskemu gospodu za vsak primer prekoračitve plačila
(Mell, Das Weinbergrecht, člen 52, str. 145–146).
Večkratno okopavanje je sicer bilo redko (Blaznik idr., Agrarno gospodarstvo, str. 282),
zato zmanjševanje števila delovnih dni ni tako nenavadno, kot se morda zdi iz moderne
perspektive. Okopavanje so sicer morali vršiti vsako leto in to pred binkoštimi, sicer so
plačali denarno kazen ene marke oz. dveh (eno- oz. dvoletni izostanek opravila), v skrajnem primeru (triletni izostanek) pa je vinograd zapadel gorskemu gospodu (Mell, Das
Weinbergrecht, člen 24, str. 131).

49

Žiga Oman, »Mer schad als nuz« – vinograd betnavske evangeličanske cerkve v Slivnici …

Tabela 1: Število delovnih dni, ki jih je viničar opravil.
Leto

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

Število dni za kope

6757

85

38

42

25

10

35

Število dni za količenje
Skupno plačilo
57

–

13

–

–

–

–

–

268 kr

490 kr

190 kr

210 kr

125 kr

50 kr

175 kr

Ob trgatvi58 je viničar prejemal že omenjeno predplačilo 50 kr, hkrati
pa so tedaj zaposlili dodatne delavce (tabela 2), ki so v zvežčičih ločeni na
obiralce grozdja (leser), brentarje (puten trager) in stiskalce grozdja (presser). Število obiralcev je nihalo med devetimi in petimi, brentarja sta bila
običajno dva, ob slabših letinah zgolj eden, stiskalca pa sta bila verjetno
zmeraj dva. Umanjkanje
zapisa o stiskalcih (1595,
1597) ni povsem jasno,
verjetno so iz nekega razloga prešali v drugem
vinogradu in stroške zapisali v tamkajšnji obračun. Brentarji in stiskalci
so prejemali po 16 d/dan
plačila, obiralci pa po 12
d/dan. Ob denarnem plačilu so delavci na trgatvi
včasih (1591, 1594) prejeli Slika 4: Globoka kop. Spremenila so se oblačila in orodje,
še hlebec kruha (plačan naporni postopek sam pa je bil ob koncu 16. stoletja vsaj
s 4 kr leta 1594), meso podoben, če ne kar enak temu na fotografiji (foto: Stojan
Kerbler, Globoka kop, 1978, vir: Vladimir Korošec, Ha(1591, 1594), slednjega sta loze: pokrajina, ljudje in vino, Ptuj 2008, str. 85).
stiskalca enkrat izrecno
prejela dva funta (plačana
s 3 kr leta 1594), in sveče (plačane z 1 kr leta 1592 ter z 1 kr 1 d leta 1594).
Še največkrat, štirikrat, se pojavijo sveče (1591–1594), ki so jih zagotovo
potrebovali ob prešanju. 59

57
58

59

Od tega 45 delovnih dni za prvo oz. globoko kop (erst hauer), ki se opravlja spomladi, in
18 delovnih dni za drugo oz. ostale kope (ander hauer).
Rok za trgatev je določil gorski gospod oz. gorski sodnik, da ni prihajalo do oddaje slabega mošta (Mell, Das Weinbergrecht, člen 51, str. 145). Obenem je to preprečevalo, da bi
ptiči šli na grozdje tistemu, ki ga je želel pustiti, da dozori (Vilfan, Pravna zgodovina, str.
356).
Stiskalnice so bile seveda nameščene v zaprtih prostorih, o čemer priča tudi predvidena
telesna in denarna kazen za vlom vanje (Mell, Das Weinbergrecht, člen 36, str. 137). Prav
veliko svetlobe v njih gotovo ni bilo niti čez dan.
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Vendar pa sta zgolj leta 1591 zapisani tudi opravili, ki so ju sicer morali opravljati vsako leto. Tako je 12 koscev (schniter)60 očistilo plevel, ki
se je po vinogradu razrasel, za to so bili plačani s po 16 d, še dva delavca
(rembkhlauber),61 plačana s po 14 d, pa sta osmukala trto. Morda pa sta tudi
ti opravili kasneje prišli med viničarjeva.
Drugi, ki se v zvežčičih pojavljajo, večina celo poimensko, so za vinograd opravljali predvsem razne prevoze. Na tem mestu je treba opozoriti,
da je zelo malo verjetno, da bi bil kdo od omenjenih – poimensko ali ne –
delavcev in prevoznikov tudi sam evangeličanske veroizpovedi.
Tabela 2: Število delavcev v vinogradu ob trgatvi (n. p. = ni podatka62).
Delavci/leto

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

Obiralci

9

n. p.

n. p.

6

5

5

6

Brentarji

2

n. p.

n. p.

2

1

1

2

Stiskalci

2

n. p.

n. p.

2

–

2

–

Skupaj

13

n. p.

n. p.

10

8

8

10

43 kr

42 kr

27 kr

34 kr

19 kr

27 kr

26 kr

Skupno plačilo

Gnoj63 (gaill64), katerega denarna protivrednost je ves obravnavani čas
znašala 8 kr/tovor65 (fueder), z vštetim prevozom vred, so prevažali in vinogradu prodajali Primož Šturm (Sturm, 1591, 1594), Ivan Goričan oziroma Goričak (Goritschan 1594, Goritschakh 1596), oba iz Slivnice, ter Tomaž
Metlar (Methlar 1591) in Mihael Košak (Khoschackh 1591). Leta 1593 je za
tovor gnoja poskrbel tudi slivniški župnik,66 sam prevoz je gotovo opravil
njegov hlapec. Število tovorov je sicer nihalo (tabela 3), in čeprav zapisi o
prevozu kdaj manjkajo, je bil tudi tedaj brez dvoma opravljen. Tudi denarna protivrednost je enaka z zapisanim prevozom ali brez njega.
60
61

62
63

64
65

66

Vinogradi, v katerih eno leto niso kosili, so naslednje leto zapadli gorskemu gospodu
(prav tam, člen 24, str. 131).
Tukaj ni jasno, ali je mišljena pletev mladik, ki se opravlja po ozelenitvi trte po rezi, ali
vršičkanje, ki je poletno opravilo, za odstranitev za zorenje grozdja in za trto odvečnih
vršičkov (Zupanič, Kletarstvo, str. 35–36).
Navedeno je zgolj skupno plačilo za obiralce, brentarje in stiskalce. Leta 1593 so prištete
tudi sveče.
Gnojenje v vinogradih je bilo v tedanjih časih precejšnja redkost, tako da vinogradi, ki jih
niso gnojili 20 ali celo 30 let niso bili nobene izjeme (Blaznik idr., Agrarno gospodarstvo,
str. 282).
Mlajše die Geille, v pomenu nekaj, kar zemljo omasti, jo pognoji. Torej gnojilo, (hlevski)
gnoj (Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch, str. 509).
Koliko je tovor ali peljaj znašal, ni razvidno. Tukaj ne gre za mero v pravem pomenu besede, veljala je za vozove bolj ali manj stalne oblike, s katerimi so izražali različne količine
raznega blaga (Vilfan, Prispevki k zgodovini mer, str. 69).
Vprašanje je, če gre tukaj še za istega župnika, ki naj bi bil vsaj v letih 1569/70 izpričan
evangeličan (!) in poročen (Koropec, Ob urbarju, str. 239).
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Tabela 3: Število tovorov gnoja za vinograd.
Dobavljalec/leto
Primož Šturm

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

9

–

–

3

–

–

–

Ivan Goričan

–

–

–

10

–

3

–

Metlar in Košak skupaj

12

–

–

–

–

–

–

slivniški župnik

–

–

13

–

–

–

–

neznano kdo

–

20

–

–

–

–

8

Skupaj

21

20

13

13

–

3

8

Vinograda ni bilo brez trsnih kolov oziroma kolja (steckhen). Kolje so
potrebovali vsako leto za zamenjavo dotrajanega. Čeprav je njihovo število
v vinogradu nihalo, so običajno kupovali po dva tisoč kolov, le po enkrat
tisoč (1597) oziroma tri tisoč (1592). V letih 1593 in 1594 je izrecno omenjeno kratko vinogradniško kolje (kurze weingart stegkhen). Po teh številkah67
in številu zaposlenih delavcev ob košnji leta 1591 ter ob trgatvah bi se dalo
ugibati o velikosti vinograda, ki očitno ni bil ravno majhen.
Kolje so vsaj leta 1591 pripeljali od Drave, gotovo je prišlo s Pohorja
(morda tudi s Kobanskega), in čeprav bi se dalo sklepati, da so ga od Drave vozili vsako leto, bi zagotovo zlahka prišlo tudi
iz Slivnici bližjih (pohorskih) gozdov. Prevoz (voznina) je vseskozi obdržal
enako denarno protivrednost (fuerlon), 15 kr/tisoč kolov, medtem ko je
denarna protivrednost za
samo kolje nihala (tabela
4). Tudi tukaj se prevozniki pojavljajo poimensko.
Trije od štirih omenjenih Slika 5: Kolje, ki so ga v vinogradu uporabljali, se verjet
prevoznikov so bili iz Sliv- no ni kaj dosti razlikovalo od tega na fotografiji (foto:
nice, že omenjeni Primož Stojan Kerbler, Kolje, 1974, vir: Vladimir Korošec, Haloze: pokrajina, ljudje in vino, Ptuj 2008, str. 23).
Šturm (1595) ter Andrej
Malhar (Melhor, 1596) in
Štruc (Struz, 1592), za katerega lahko domnevamo, da je šlo za Andreja
Štruca (1597), vendar zaznamka o njegovem izvoru ni. Za leta 1591, 1593
in 1594 ni podatkov o tem, kdo je opravljal prevoze.
67

Zgolj za primerjavo: sredi 20. stol. so v povprečju morali zamenjati tisoč kolov/hektar
na leto (Zupanič, Kletarstvo, str. 33–34). Če bi morda tukaj šlo za (vsakoletno!) večanje
s trto zasajene površine (prim. Pavličič, »Weingart Raittung«, str. 52–53), bi se to seveda
moralo korenito odraziti v pridelku, vendar se ni.
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Tabela 4: Spreminjanje denarne protivrednosti za tisoč kolov
Leto

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

Denarna protivrednost

72 kr

70 kr

70 kr

75 kr

60 kr

75 kr

75 kr

Pridelku mošta se bomo posvetili v nadaljevanju prispevka, zato se tukaj ustavimo zgolj pri njegovem prevozu v mesto, torej v Maribor. Konstantne denarne protivrednosti za prevoz seveda ne gre pričakovati, saj je
le-ta nihala glede na pridelano količino mošta, vendar je ostajala med 6
in 18 kr. Dvakrat (1593, 1596) je prevoz opravil Blaž Štruc iz Orehove vasi
(Nusdorf ), obakrat za 12 kr, po enkrat pa Pavel Kopitar (Capitar, 1591, 15
kr) iz Rogoze (Regeis) ter Martin Štruc (1594, 15 kr) in že omenjeni Andrej
Malhar (Malhor, 1597, 18 kr), oba iz Slivnice. Leta 1592 je prevoz opravil
hlapec slivniškega župnika za 13 kr, za leto 1595 pa se je ohranil zgolj podatek o strošku prevoza, ki je znašal 6 kr.
Ob naštetih so v vinogradu imeli tudi druge stroške. Za vez so najverjetneje uporabljali kar rženo slamo,68ki so jo kupovali v povezih (schaab oz.
schaib zum pandt) ali kopicah (schober). Tudi število nakupljenih povezov
in njihova denarna protivrednost sta vseskozi nihala (tabela 5).
Tabela 5: Poraba povezov (n. p. = ni podatka).
1591
Število povezov
Denarna protivrednost
Skupni strošek

1592

1593

1594

1595

1596

1597

18

24

18

20

n. p.

½ kopice

n. p.

4 d/povez

3 d/povez

n. p.

3 d/povez

n. p.

160 d/kopico

n. p.

18 kr

18 kr

16 kr

15 kr

12 kr

20 kr

20 kr

Prav tako so v vinogradu potrebovali tudi orodje, ki ga je bilo najprej
treba priskrbeti, nato pa tudi vzdrževati. Na začetku orodja sploh niso
imeli, ker Haidfalk svojega v vinogradu ni pustil. Tako so morali že leta
1591 kupiti osem rovnic (haun), eno po 13 kr, ter si od viničarja sposoditi
kopačo (khramp), za kar so ga počastili s 4 kr, da so sploh lahko začeli
delati. Rovnice so, očitno zaradi izrabe, vsaka tri leta dajali v popravilo k
slivniškemu kovaču,69 ki je za svoje delo prejel leta 1594 po 22 d, leta 1597
pa po 24 d za eno rovnico. Leta 1594 so pri kovaču naročili tudi novo kopačo in zanjo odšteli 15 kr. K vzdrževanju orodja je treba prišteti še mazivo
(schmer) za prešo,70 za katerega so leta 1594 odšteli 3 kr.
Pridelani mošt (Tabela 6) so merili v vodnih vedrih (wasser emer), ki so
se naprej delila na 12 četrtov (viertl khandl) in en maseljc (masl). Četrt je
68
69
70

Zupanič, Kletarstvo, str. 36.
Zanimivo je, da v letih 1542 in 1608 kovač v Slivnici, kot kaže, ni bil izrecno omenjen, je
pa deloval v sosednjem Framu (Koropec, Ob urbarju, str. 240).
Preše so na Štajerskem nad nožnim stiskanjem grozdja prevladovale že od sredine 15.
stol. (Blaznik idr., Agrarno gospodarstvo, str. 286).
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predvidoma meril okoli 1,64 litra (polič (halbe) ½ četrta (okoli 0,82 litra)
in maseljc ¼ četrta (okoli 0,41 litra)), s čimer je vodno vedro, ki so ga uporabljali v vinogradu, merilo okoli 20,09 litrov.71
Medtem ko so mošt v Maribor običajno prepeljali v manjših posodah, so
ga v letih z več pridelka prepeljali v štrtinih (startin), katerih prostornina je
v grobem nihala72 med okoli 500 in okoli 550 litri. Tako je leta 1591 štrtin iz
hrastovine, za izdelavo katerega so plačali 48 kr, meril 24 vodnih veder, en
polič in en maseljc, torej okoli 483,4 litre. Medtem je tri leta kasneje moral
viničar, da je bil štrtin, za obitje katerega so plačali 3 kr, poln, dokupiti še
20 četrtov mošta po 10 d, s čimer je, ob pridelanih 26 vodnih vedrih, štrtin
meril okoli 555,1 litra. Leta 1596 je zapisan zgolj sod (fass), za katerega so
sodarju z delom (pinterlon) vred izplačali 6 kr, meril pa je 12 vodnih veder,
torej okoli 241,1 litra. Štrtin je znova omenjen naslednje leto, ko je moral
Dobovšek za njegovo napolnitev znova dokupiti še 18 četrtov, to pa so mu
poplačali s 35 kr (manj kot 8 d/četrt!). S tem je štrtin meril 27 vodnih veder,
torej okoli 542,4 litra.
Tabela 6: Pridelek mošta (brez petih veder gorščine) in pokritost stroškov z denarjem
od njegove prodaje. Pridelek mošta je v vodnih vedrih, denarna protivrednost v d/četrt.
1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

Skupaj

Stroški v denaričih

5.717

6.521

4.681

5.355

3.877

3.886

4.541

34.578

Prihodki v denaričih

3.816

1.960

2.64673

3.087

435

1.029

3.234

15.577

1.901

4.561

2.035

2.268

3.442

2.857

1.307

19.001

Izguba v denaričih
Pokritost stroškov
Pridelek mošta
Denarna protivrednost
73 74

66,75 % 30,05 % 56,53 % 57,65 %

11,22 % 26,48 % 71,22 % 45,05 %

19,5

10

9

21

3

7

22

91,5

16

16

24

12

12

12

12

–

74

Iz tabele je razvidno, da je cerkev zgolj v letih 1591–1597 imela z vinogradom čez 144 gld stroškov, medtem ko ji je uspelo prodati zgolj za slabih
71

72
73

74

Mere in merska razmerja imajo v obravnavanem času marsikje še povsem lokalno veljavo. Štajerski četrt je povečini meril okoli 1,64 litra, v Mariboru in njegovi okolici pa so v
16. in 17. stol. poznali tudi vodno vedro s prostornino okoli 20,09 litrov (Baravalle, Zur
Geschichte der steirischen Masse I, str. 89–95; isti, Zur Geschichte der steirischen Masse II,
str. 150; Mlinarič, Gorskopravna zemlja, str. 146; prim. tudi: Vilfan, Prispevki k zgodovini mer, str. 52–55, 72–76). Sicer naj bi na slivniški gorninski posesti največ uporabljali
(vodno) vedro s prostornino 19,68 litra, na Klopcah pa 26,65 litra (Koropec, Ob urbarju,
str. 241).
Na slivniškem naj bi bil najpogostejši prav štrtin s prostornino 525 litrov (Koropec, Ob
urbarju, str. 241).
Zgolj za primerjavo: istega leta je betnavski predikant Sigmund Lierzer kupil štrtin vina v
denarni protivrednosti 25 gld, torej kar 6.000 d (!) (StLA, Betnava, š. 51, Klemen Welzer
poverjenikom, 17. avgust 1593).
Po trgatvi je bil mošt sprva ocenjen še z 12 d/četrt.
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65 gld mošta. Tako so imeli pri Betnavi s Haidfalkovim darilom že v prvih
sedmih letih delovanja vinograda dobrih 79 gld čiste izgube.
Vendar, zakaj je bilo pridelka tako malo? Vinograd je bil, glede na velikost, morda res bolj slabo obdelan, vendar pa so v njem tudi – sploh za
tedanje čase – precej gnojili. Vzrok za porazno stanje, seveda ob upoštevanju praktično popolnega pomanjkanja podatkov za sosednje vinograde, bi
morda lahko iskali v sami italijanski sorti grozdja. Si je morda Haidfalk iz
prestižnih, gastronomskih ali kakršnih koli razlogov že, omislil za vzhodne obronke Pohorja preveč občutljivo sorto?
Vinograd so namreč kar v štirih od sedmih v ohranjenih vinogradniških zvežčičih obravnavanih let pestile razne naravne nadloge. Čeprav so
le-te prizadele tudi sosednje vinograde, je bila sorta v cerkvenem vinogradu morda celo še bolj občutljiva. Tako so se o slabih letinah oziroma upadu
pridelka (misrathung, reiffs absengung, gar übell gerathen) pritoževali v letih 1591, 1593 in 1596, leta 1592 izrecno zaradi plesni (schwerze), vsakokrat
z zaznamkom, da je prav takšna nadloga doletela tudi sosednje vinograde.
Zelo nizek je bil v vinogradu betnavske evangeličanske cerkve tudi pridelek
v letu 1595, čeprav ni nobenega zaznamka zakaj.
Obenem so cerkev, ki je mošt prodajala v mesto, verjetno ovirali tudi
meščani, ki so mošt v svojo korist ocenjevali s prenizkimi75 odkupnimi76
zneski. Tako da je bil pridelek za tedanje čase morda povsem običajen77 in
so jo betnavski cerkvi zagodle zgolj nizke odkupne cene v mestu. Seveda
so vse to zgolj domneve in ugibanja, dejstvo pa ostaja, da je bil cerkveni
vinograd velik finančni polom.
Vinograd betnavske evangeličanske cerkve po letu 1597
Z letom 1597, torej z zadnjim ohranjenim obračunskim zvežčičem, se, z
eno izjemo, končajo omembe vinograda betnavske evangeličanske cerkve
v virih.
30. septembra 1600, skoraj deset mesecev po uničenju betnavskega cerkvenega kompleksa, je namreč Adam baron Kolonić, tedanji cerkvenošolski nadzornik, prejel pismo, v katerem se znova pojavi tudi vinograd
v Slivnici. Pismo je najverjetneje spisal oziroma dal spisati Jurij Krejač78
75
76
77

78

Mlinarič, Vinogradništvo, str. 23.
Njihov dobiček je moral biti precejšen (prim. op. 73).
Tako je npr. komenda malteškega viteškega reda v Melju proti koncu 17. stol. s svojih 108
parcel letno pridobivala ok. 40.000 litrov vina, v povprečju torej manj kot 400 litrov na
parcelo (Mlinarič, Vinogradništvo, str. 23).
Mariborski meščan. V mladosti se je najprej šolal v Gradcu in Celovcu, kasneje pa še več
let študiral v Wittenbergu, od koder se je vrnil v rodni Maribor, da bi tukaj poučeval.
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(Creätsch), glede vinograda pa je v njem med drugim zapisano, »da smo
ob zaključku istega obračuna79 med drugim ugotovili, da je vinograd, ki ga
je menda Adam Raidthaubt80 (sic) podaril omenjeni betnavski cerkvi pred
mnogimi leti, prinesel več škode kot koristi, zato menimo, da bi bilo smiselno ta vinograd prodati in denar zanj ad pias usus pridati k ostalim volilom
cerkve«. Hkrati pa so Kolonića v imenu dežele prosili, da bi poskrbel za
prodajo vinograda.81
Od tod naprej viri o vinogradu betnavske evangeličanske cerkve v Slivnici molčijo, tako da ni znano, kdaj, komu in za kakšen znesek so ga nato
prodali.
Viri in literatura
Neobjavljeni viri:
StLA: Steiermärkisches Landesarchiv, Graz / Štajerski deželni arhiv v Gradcu:
– Fam. Archiv Welzer.
– Landschaftliches Archiv, Altes Archiv:
V: Registratur, Bücher 64, 66, 214, 217–219 in 222;
VI: Kasse und Rechnung, Ausgabenbücher 30;
XI: Reformationsakten, örtliche Reihe: Marburg, Sch. 45;
XI: Reformationsakten, örtliche Reihe: Windenau, Sch. 51–52;
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Ko je bil iz službe odpuščen, je stopil v deželno vojaško-upravno službo (Loserth, Die
protestantischen Schulen, str. 100). Najkasneje jeseni 1589 je prvič zaprosil za službo pri
deželi, vendar ga niso potebovali (StLA, Registratura, k. 218, RE 1589, fol. 154), to pa sicer
sovpada z deželnoknežjim ukazom za odpustitev neimenovanega nemškega učitelja prej
istega leta (StLA, Betnava, š. 51, ukaz Karla II. glede verskih zadev, 1589). Šele julija 1596
so mu, ker je dežela v vojnih časih potrebovala sposobne ljudi, odobrili sprejem v deželno
službo, za katero je prosil tudi zaradi lastne zaščite (StLA, Registratura, k. 64, E 1596, fol.
124'–125) in ker je bil oproščen zapora v graškem gradu (StLA, Landschaftliches Archiv,
Altes Archiv, XI: Reformationsakten, örtliche Reihe: Marburg (dalje: StLA, Maribor),
Jurij Krejač poverjenikom, januar 1600). Januarja 1598 mu podobne vnovične prošnje
niso odobrili (StLA, Registratura, k. 66, E 1598, fol. 14–14'), je pa po Welzerjevi smrti,
skupaj z Mihaelom Slugo, skrbel za izplačila volil betnavski cerkvi (StLa, Betnava, š. 51,
Jurij Krejač in Mihael Sluga poverjenikom, 22. julij 1598). Januarja 1600 je bil z nekaterimi drugimi vidnimi mariborskimi evangeličani vred iz Maribora izgnan, nato pa se
je še istega meseca odpravil proti Dunaju, da bi pri deželi Avstriji pod Anižo zaprosil za
zaposlitev (StLA, Maribor, Jurij Krejač poverjenikom, januar 1600).
Obračun pokojnega Klemna Welzerja za betnavsko cerkev.
Mišljen je seveda Adam Haidfalk, tega pa ni spregledal tudi Winkelmann (Winkelmann,
Vernichtung, str. 100–101).
»… habn wir in abhörung der selben Raittung undter andern befunden, das der weingarten, den etwa Adam Raidthaubt, zu gedachten khirchn Windenau geschengkht, etlich jar
heer, mer schad als nuz ausgebn, dannen heer wir für ratsam halten, denselben weingarten
nun zu verkhauffen, und das gelt darfür ad pias usus zu andern khirchn legat zu schlagen …« (StLA, Betnava, š. 52, pismo Adamu pl. Koloniću, 30. september 1600).
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“Mer schad als nuz” – The Betnava Evangelical Church
Vineyard in Slivnica According to the Viniculture
Booklets in the Years between 1591 and 1597
Summary
The Betnava Evangelic Church (1588–1602) has the whole period of its short existence had
money problems. The commissioners in its inspectorate suggested already in 1590 that the
Church should buy vineyards and gain some extra income with wine selling. Because of
the money insufficiency the Church alone was not able to realize such a buy and therefore
in 1591 the then Maribor city judge, Adam Haidfalk, apparently rescued the Church by
donating his vineyard in Slivnica. The vineyard was located on the hill property, owned
by Slivnica castle’s landlord, Adam Baron Kolonić. However, the delight at Betnava was
soon over. The vineyard that was supposed to bring an extra income turned out to be a
total financial disaster. The first work enthusiasm soon vanished, in spite of the yearly
fertilization and prop renovation and – with “help” of the natural plague – the harvest
was always poor. According to the number of renovated props in the vineyard and according to the number of employees working at the vintage one could easily assume that the
Church vineyard extended over at least one or two hectares, but the must production never
exceeded 700 to 1000 litres, not even in the best years. Very low must prices in Maribor
probably contributed to the financial loss as well. Since 1597 unfortunately no accounting
booklets have been preserved and the last source mentioning the vineyard also does not
suggest that the situation got any better. Whatever the Haidfalk’s intentions might have
been, with the donation of the vineyard in Slivnica he has only done more harm than good
for the Betnava Evangelic Church.

„Mer schad als nuz“ – Der Weinberg der Betnava/
Windenau evangelischen Kirche in Slivnica/
Schleinitz bei Marburg nach den weinbergischen
Abrechungsheftchen aus den Jahren 1591 bis 1597
Zusammenfassung
Die Betnava/Windenau evangelische Kirche (1588–1602) hatte die ganze Zeit ihres kurzen
Bestehens Geldprobleme. Die Beauftragten schlugen deswegen schon 1590 ihrem Vorstand
vor, er möge sich um den Kauf der Weinberge sorgen, damit sie mit dem Weinverkauf
zusätzliche Einkommen hätte. Wegen dem Geldmangel war die Kirche alleine zu so einem Kauf nicht fähig und 1591 half ihr nur scheinbar der damalige Mariborer Richter
Adam Haidfalk, der der Kirche sein Weinberg in Slivnica /Schleinitz bei Marburg, der
auf dem Bergbesitz des Adama Barona Kolonić, des Besitzers der Schlosses in Slivnica/
Schleinitz bei Marubrg, lag. Doch die Freude war an Betnava/Windenau sehr bald vorbei.
Der Weinberg, der mit seiner Ernte vor allem ein zusätzliches Einkommen des Betnava/
Windenau Prädikant sein sollte, entfaltete sich als eine totaler finanzieller Fiasko. Der
erste Arbeitsschwung war bald vorbei; trotz jährlicher Düngung und Kolliererneuerung
war – mit der „Hilfe“ der Naturplagen – die Ernte stets niederschmetternd. Nach der Zahl
der jährlicher Kolliererneuerung und den Weinlese der eingestellten Arbeiter könnte man
nämlich vermuten, dass der kirchlicher Weinberg mindestens einen oder zwei Hektare
umfasste, doch die Ernte überschritt nie 700 bis 1000 Liter Most, und das auch noch in
den besten Jahren. Ihr Beitrag leisteten wahrscheinlich auch die zu niedrigen Mostab-
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kaufpreise in Maribor/Marburg. Die letzte Quelle, die den Weinberg erwähnt, zeigt nicht,
dass sich die Verhältnisse nach 1597, wo es keine überlieferten Abrechnungsheftchen mehr
gibt, verbessern würden. Was immer die Haidfalks Absichten waren, mit dem, dass er die
Betnava/Windenau evangelische Kirche zum Mitbergsteiger in Slivnica/Schleinitz bei
Marburg machte, machte er der Kirche nur einen Bärengefallen.
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Elke Hammer-Luza**

1.01 Izvirni znanstveni članek
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Elke Hammer-Luza: Detomor v mariborskem in celjskem okrožju v 18. in 19. stoletju.

Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 80=45(2009), 4, str. 60–78

Razprava obravnava detomore v mariborskem in celjskem okrožju od konca 18. stoletja
do 1849. Obravnava kazensko zakonodajo za te primere, način, kraj in čas detomora,
ali gre za nezakonske ali zakonske otroke, kdo so bili očetje. Detomorov je bilo znatno
več na Kranjskem kot na Štajerskem, tu pa največ v celjskem okrožju. Opisano je tudi
kako so bile detomorilke odkrite, kako je potekal proces, kakšne so bile kazni in kje
ter kako so jih detomorilke prestajale.
Ključne besede: zgodovina žensk, kazensko pravo, zgodovina Štajerske, slovenska zgodovina, socialna zgodovina
1.01 Original Scientific Article
UDC 343.622(497.12Celje+Maribor)"179/1849"
Child-murder in Maribor and Celje District in the 18th and 19th Century. Review for His-

tory and Ethnog raphy, Maribor 80=45(2009), 4, pp. 60–78

The treatise deals with the child-murders in Maribor and Celje district form the end
of the 18th century and until 1849. It deals with penal codes for these cases, methods,
places and times of the child-murders. The treatise also analyses if the children murdered were legitimate or illegitimate and who the fathers were. There were significantly
more child-murders in Kranjska/Carniola than in Štajerska/Styria, and in Štajerska/

* Prevod razprave Kindsmord im Marburger und Ciller Kreis im 18. und 19. Jahrhundert.
** Mag. Dr. Elke Hammer-Luza, Steiermärkisches Landesa rchiv, Karmeliterplatz 3,
A-8010 Graz, elke.hammer-luza@stmk.gv.at
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Styria the most child-murders happened in Celje district. The article also describes
how the child-murderesses were disclosed, how the legal proceedings were carried
out, how they were sentenced and where the child-murderesses served the sentences.
Key words: Women history, criminal law, Styria history, Slovene history, social history

Detomor, torej uboj novorojenčka ob rojstvu ali neposredno po njem od
roke lastne matere, je bil v zgodnjem novem veku najpogostejši uboj. Ne
glede na to konstanto, je ocenjevanje tega zločina doživelo skozi stoletja
omembe vredno preobrazbo. Prvi deželni sodni predpisi so uboj novorojenčka uvrščali še med posebno zavržne oblike umora sorodnika in še
1768. sprejeta kazenska uredba Marije Terezije je tako kot prej ta delikt
kaznovala s smrtjo.1 Šele med pripravami kazenskega zakonika cesarja
Jožefa II., ki se je zavezoval razsvetljenstvu, iz leta 1787 so razpravljali o
posebnih motivih detomora in opozarjali na izjemno psihično in fizično
situacijo porodnice. Kljub temu ni prišlo do nikakršnega pravnega izboljšanja, delikt nazadnje niti ni bil samostojno obravnavan, pač pa naj bi bil
opredeljen kot umor sorodnika.2
Tako je bila najmanjša osnovna kazen 30-letna ječa, vendar so tajna
navodila sodiščem omogočala bistveno omilitev. V kazenskem zakoniku
cesarja Franca I. iz leta 1803 je bil detomor končno fiksiran in kot edini
delikt umora izvzet iz smrtne kazni.3 Sicer pa se je strogo ločevalo, če
je bila morilka mati zakonskega ali nezakonskega otroka. Le v slednjem
primeru je lahko računala na polno olajšavo kazni. Obseg kazni je bil od
5 do 10 let težke ječe, če je bila namenoma opuščena potrebna nega, pa od
10 do 20 let težke ječe pri pravem detomoru. Kazenski zakonik 1862 je to
določbo v bistvu povzel.4
Poleg pravnih norm je zanimiva predvsem pravna praksa. V času od
1787 do 1849 je bilo dokazano najmanj 332 ženskam s Štajerske, osumlje		Op. prev.: V prevodu sem obdržal imena oseb, kot so v izvirnikih, čeprav je pri nekaterih
zelo verjetno, da gre za slovenske žene. Pri imenih krajev sem na prvem mestu zapisal
slovensko ime in v oklepaju nemško, kot je to v viru.
1
Prim. Hugo Hoegel: Geschichte des österreichischen Strafrechtes, in Verbindung mit einer
Erläuterung seiner grundsätzlichen Bestimungen. Bd. 2. Wien 1905, 101–145, Constitutio
Criminalis Theresiana oder der Römisch-Kaiserl. zu Hungarn und Böheim etc. Königl.
Apost. Majestät Maria Theresiä Erzherzogin zu Oesterreich etc. peinliche Gerichtsordnung. Wien 1769, Art. 87.
2
Prim. Hoegel.: Strafrecht, Bd. 2. 148–181, Allgemeneines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung, Wien 1787, § 92.
3
Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen und dem Verfahren bey
denselben, Wien 1803, § 92.
4
Das Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen, die Strafgerichts-Kompetenz-Verordnungen und die Pressordnung vom 27. Mai 1852 für das Kaisertum Oesterreich,
Wien 1852, § 139.
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nim detomora, sojeno pred notranjeavstrijskim prizivnim sodiščem. Temu
višjemu sodišču, ki ga je ustanovil Jožef II., ki je bilo ob revoluciji spet
ukinjeno in je imelo sedež v Celovcu, je poleg drugega imelo tudi nalogo
preveriti vse težje kazenske postopke na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem
in v Primorju ter potrditi ali spremeniti sodbo prvostopenjskega sodišča.5
Zapisniki apelacijskega sodišča, dopolnjeni z akti političnih oblasti, predstavljajo glavno osnovo virov za naslednja izvajanja.
Primer detomora
Anna Vouck je bila rojena 12. januarja 1797 v Stopniku (Heggenberg) v
fari Vransko (Franz).6 Tam so imeli njeni starši vinograd in nekaj zemlje,
to pa ni zadoščalo za prehrano kupa otrok – Anna je imela šest bratov in
sestra. Deklica je s 13 leti zapustila rojstno hišo in se kot dekla zaposlila
pri različnih kmetih na tem področju. Nazadnje, leta 1822, je služila pri
Antonu Pepeuu v Grajski vasi (Burgdorf). Anno so delodajalci zaradi njene
pridnosti cenili in župnik v Vranskem ji je dal potrdilo o njenem moralnem in nravnem življenju. Dekle pa je skrivaj imelo odnose z Antonom
Totscheggom, samskih vaščanom. Ko je Anna spomladi opazila svojo nosečnost, jo je zaupala svojemu ljubimcu. Vendar pa ta o tem ni hotel nič
vedeti, pač pa je zapustil kraj in se kmalu poročil v Celju. Ko je ostala sama,
je dekla sklenila, da bo svoje stanje prikrila. Seveda pa njena večja obilnost
ni ostala skrita in čeprav jo je gospodar o tem spraševal, je svojo nosečnost
odločno zanikala. Anna se je po eni strani preveč bala posmehovanja ljudi,
po drugi pa jeze staršev. Vedela tudi ni, kako naj bi prehranjevala otroka,
saj razen obleke in 4,5 goldinarjev prihranka ni imela drugega premoženja.
Ker pa ni računala, da bo rodila pred božičem, je mislila, da ima še dovolj
časa urediti stvari s svojo družino. Ne glede na nosečnost je z isto prizadevnostjo opravljala svoje delo na kmetiji in se kazala pogumna in dobre volje.
Kot vsak večer je Anna Vouck tudi 27. novembra 1822 legla na svoje
ležišče v kašči. Njen gospodar je spal v nekaj metrov oddaljeni hiši. Okrog
polnoči so se začeli popadki in po treh urah je rodila dečka. Kot je pripom
nila, je bil otrok živ in je nekoliko kričal. Po njenih besedah pa ni bila
zmožna otroku pomagati. Zaradi hudega mraza in zaradi velikih bolečin
se ni mogla premikati in dojenček ji je ležal med koleni in postajal vse bolj
slaboten. Ker je šele prvič rodila, ni vedela, kako naj poveže popkovino in
oskrbi novorojenčka. Šele po dveh urah si je toliko opomogla, da je lahko
5

6

Prim. Eugen Planer: Recht und Richter in den innerösterreichischen Landen Steiermark,
Kärnten und Krain. Rechts- und Kulturgeschichtliches aus einem Jahrtausend, Graz 1911,
90–103.
Prim. za ta primer: Steiermärkisches Landesarchiv (odslej St.LA.), AG-Prot. 6927/1823.
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vstala. Ko se je prepričala, da je otrok medtem umrl, se je odločila, da bo
porod zatajila v upanju, da bo to znala zamolčati in ne bo imela nikakršnih
težav. Na vrtu je z golimi rokami dojenčka zagrebla, posteljico pa je vrgla
v bližnji potok.
Naslednje jutro je Anna šla na delo kot običajno, vendar pa izčrpanosti ni mogla skriti. Čeprav sta njen gospodar Anton Pepeu in predvsem
njegova pastorka slutila, da je šlo za porod, sta se v začetku zadovoljila z
deklinim pojasnilom, da ji je slabo. Minilo je nekaj dni in končno je kmet
26. novembra, ko je na vrtu pulil korenine peteršilja našel roko zakopanega
dojenčka. Svojo najdbo je javil sodnemu okraju v Preboldu (Pragwald), ki
je takoj osumil njegovo deklo Anno.
Potem ko sta dekle preiskala babica in ranocelnik ter nedvomno ugotovila, da je šlo za porod, so Anno Vouck odpeljali na patrimonialno sodišče v Ojstrico (Osterwitz). Tu so se pri dekli kmalu pokazale posledice
fizičnih in psihičnih naporov zadnjih dni, hudo je zbolela ter bila zaradi
posledic bolezni še mesece oslabela. Pred sodiščem je obtoženka ponovno
zatrjevala, da ji nikoli ni prišlo na misel, da bi otroku kar koli prizadejala in
njegova smrt naj bi bila le rezultat nesrečnega naključja ter da je bila ponoči
sama presenečena nad porodnimi popadki. Vsekakor je morala priznati,
da je s tem, ko je zamolčala nosečnost, nespametno grešila, zaradi česar
se je poguba sploh šele lahko začela. Izguba otroka jo je zelo prizadela, v
srcu naj bi čutila globoko žalost in sama storjenega na noben način ne bi
mogla popraviti.
Potem ko je pričevanje sodnega zdravnika potrdilo izjave Anne, da
otrok ni dobil nikakršnih zunanjih poškodb in je po vsej verjetnosti umrl
zaradi pomanjkanja ustrezne pomoči ob porodu in ker obtoženi ženski
ni bilo mogoče dokazati naklepa, je bila Anna Vouck zaradi pomanjkanja
dokazov 3. januarja 1823 oproščena. Kriva pa je bila na vsak način težkega
prekrška, ker je zatajila porod, zato je niso izpustili na prostost, ampak je
bila predana pristojni okrajni oblasti, kjer ji je grozila težka ječa od najmanj
treh do največ šestih mesecev.7 Kako se je postopek končal, ne vemo in tudi
nadaljnja usoda ženske ni znana.
Obtoženka
Preglejmo še nekatere osebne značilnosti obtoženk, kakor se dajo razbrati iz sodnih spisov.8 Povprečna starost priprtih detomorilk na Štajer7
8

St.GB 1803, 2. Teil, § 94, 95.
Prim. k temu Elke Hammer: Kindsmord. Seine Geschichte in Innerösterreich 1787 bis 1849,
Frankfurt/Main u.a. 1997 (Europäische Hochschulschriften, Reihe III/755).
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skem je bila 26,1 leta. Zanimivo je da, se na Spodnjem Štajerskem kažejo
nekatere razlike. Medtem ko je povprečna starost v mariborskem okrožju
s 24,1 leta pod tem povprečjem, je ravno obratno v celjskem okrožju, kjer
je povprečje 27, 4 leta. Sklepamo lahko, da sum ni padel na mlada, nezakonska dekleta, ampak na žene, ki so bile že več let ustaljene v družbi in
delovnem okolju. Vendar to še ni vse: velik del obtoženih je že imel izkuš
nje prejšnjih porodov. V mariborskem in celjskem okrožju je ta odstotek
posebno visok, skoraj 80 % tu obravnavanih žensk je že imelo enega otroka
ali več. Margareth Schoba, 37-letna dekla iz Bučerce (Butscherza), je bila
ob rojstvu šestega otroka osumljena, da je novorojenčka skrivaj umorila.9
Takšne ženske so se lahko le pogojno opravičevale, da jih je porod presenetil.10 Obenem so prav dobro vedele, kaj vse se bo zgodilo z njimi ob ponovni
nosečnosti. Enkrat so že doživele sovražnost svoje okolice in vedele so za
nerešljive probleme, kakršni bi jih doleteli pri negi nadaljnjih otrok.
Skoraj vse v raziskavi obravnavane ženske so bile neporočene. Šele iz
tega posebnega položaja lahko razumemo nagibe in motive za prikrivanje
nosečnosti in poroda. Če je bila poročena ženska osumljena, da se je znebila otroka, je bil ta otrok praviloma označen za nelegitimnega. Primer
Marije Sedlar, ki se je leta 1823 morala zagovarjati pred deželnim sodiščem
na Fali (Faal) zaradi detomora svojega nezakonskega otroka, je absolutna
izjema.11 Ni presenetljivo, da so bile vse obtoženke na Štajerskem katoliške
veroizpovedi.
Približno dve tretjini osumljenk sodi v poklicno skupino služinčadi,
največ jih je bilo zaposlenih v kmečkih skupnih gospodinjstvih.12 Drugo
največjo skupino tvorijo pomožni člani družine, pri čemer je mejo vsekakor težko potegniti, ker so vsaj na velikih kmetijah med služinčad spadali
bolj ali manj tudi člani družine brez premoženja. Nekatere obtoženke so
svoj vsakdanji kruh zaslužile kot dninarke, nekatere na kajžah ali majhnih kmetijah. Mobilnost teh žena ni bila zelo velika, največ jih je živelo in
delalo vsaj v istem sodnem okraju, v katerem so se tudi rodile. Na osnovi
njihovih poklicnih razmer od obtoženk ni bilo pričakovati česa drugega
kot to, da niso imele nikakršnega premoženja. Kot edino lastnino so več9
10

11
12

St.LA-Prot. 1752/1836.
Prim. Friedrich Hartl: Das Wiener Kriminalgericht. Strafrechtspflege vom Zeitalter der
Aufklärung bis zur österreichischen Revolution. Graz, Wien, Köln 1973 (Wiener Rechtsgeschichtliche Arbeiten 10), 365.
St.LA, AG-Prot. 11485/1823.
Prim. tudi Otto Ulbricht: Kindsmord und Aufklärung in Deutschland. München 1990
(Ancien Régime. Aufklälung und Revolution 18) 34; Marcus Neumann: Findelkinder,
Waisenhäuser, Kindsmord. Unversorgte Kinder in der frühneuzeitlichen Geselschaft.
München 1995 (Ancien Régime. Aufklärung und Revolution 29), 118 sl.; Regine Schulte:
Das Dorf im Verhör. Brandstifter, Kindsmörderinnen und Wilderer von der Schränken des
bürgerlichen Gerichts. Oberbayern 1848–1910. Reinbeck bei Hamburg 1989, 129 sl.
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krat navedle nekaj goldinarjev prihranjenega plačila za delo in pa obleko.
Za kmečko deklo je bilo praktično nemogoče, da bi si zgolj z lastnim delom
prigospodarila dovolj prihrankov, v začetku 19. stoletja so poleg raznih
naturalij lahko računale le na do 10 goldinarjev gotovine.13
Največ obtoženk je izhajalo iz kmečke in nižje plasti, hlapcev in dekel.
To so bile hčere kmetov, kajžarjev ali služinčadi.14 Na osnovi specifičnih
gospodarskih razmer v mariborskem in celjskem okrožju so imeli posebno
vlogo tudi viničarji, ki so obdelovali vinograde drugih lastnikov. Večina
osumljenih žensk je sicer imela še živeče sorodnike, vsekakor pa ne smemo sklepati, da bi pri njih imele tudi družinsko ali finančno podporo. Po
eni strani to ni dopuščal gospodarski položaj domačije, ki bi omogočal
zadostno podporo. Po drugi strani pa ni jasno, če bi bili sorodniki priprav
ljeni sprejeti samsko mater. Ravno pri tistih ženskah, ki so bile že leta od
doma ali pa v problematičnih družinskih strukturah, je prosilka morala
računati, da bo ostala pred zaprtimi vrati. Za mnoge obtožene vemo, da sta
bila njihovo otroštvo in mladost izjemno žalostna. Domači krov so morale
zapustiti že zelo zgodaj in same skrbeti za preživetje, zato je bilo komaj kaj
časa za ustrezno vzgojo in izobrazbo. Mlinarjeva hči Theresia Tschernin z
Mute (Hohenmauthen) je morala že z devetimi leti služiti pri kmetu, brati
in pisati se ni nikoli naučila.15
Kljub temu so bile domnevne detomorilke na dobrem glasu in so pretež
no uživale ugled, večina odgovornih ljudi je dokazovala njihovo vzorno
vedenje, ki nikoli ni dalo povoda za tožbo. Ravno pri njih je moralo biti
priznanje prestopka obravnavano kot še posebej sramotno.16 Skladno s tem
je komaj kakšna obtoženka že kdaj prej prišla v navzkriž z zakonom in tudi
na sodišču jim je bilo pretežno priznan njihov neoporečen nastop in priznanje s kesanjem. Sodni uradniki pa seveda niso bili vedno prepričani, da
je bila obsojenka razumsko povsem sposobna. Vsekakor pa slaboumnost
obtoženke ni zaustavila kazenske preiskave, bila pa je olajševalna okoliščina pri razsodbi, kot je to bilo npr. pri Katharini Lettenig iz Maribora
(Marburg).17 Tudi preiskava telesne moči pri obtoženkah je dala strašljive
rezultate, ki dopuščajo mnenje, da so napori, ki so bili pričakovani, pri
skrivnem porodu pustili trajne posledice.
13

14
15
16

17

Prim. Dieter Kreuziger: Rechts – und sozialhistorische Entwicklung des ländischen Dienstboten – und Gesindwesens in der Steiermark von den Anfängen bis zur Zeit Erzherzog
Johann. Graz, Rechts- und staatswiss. Diss. 1969, 150.
Za socialno strukturo gl. Manfred Straka: Beiträge zur Bevölkerung- und Sozialgeschichte der Steiermark im 18. Jahrhundert, v: ZHVSt 55 (1964), 43 sl.
St.LA, AG-Prot. 5762/1816.
Prim. Herma Klar: Verbrechen aus verlorener Ehre? Kinddsmörderinnen. Eine Untersuchung aufgrund von Material aus der ländlichen Unterschicht Nordwürttembergs im 19.
Jahrhundert. Tübingen, neobjavljeno magistrsko delo 1984.
St.LA, AG-Prot. 5762/1816.
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Oče otroka in odnos z materjo
Otrokov oče je pri detomorilskih procesih igral le stransko vlogo.18 Če
je bilo izključeno, da je za dejanje vedel ali da je bil sokrivec pri porodu,
je sodišče zanimal kvečjemu kot priča pri izjavi resničnosti obtoženke.
Vedno pa obtoženke niso hotele povedati, kdo naj bi bil oče. Tako je v
fari Zreče (Retschach) rojena Margaretha Strauss izjavila, da naj bi bila
noseča z nepoznanim vojakom, ki ga potem ni nikdar več videla.19 Včasih
je takšno sklicevanje na povsem neznanega tujca seveda imelo namen, da
bi zaščitila znanega, morda že vezanega moškega.20 Več žensk je moralo
dejansko priznati, da so imele razmerje s poročenim moškim. V nekaterih
primerih je pri tem šlo za njihove gospodarje, to pa daje slutiti, da so le-ti
deloma brezobzirno izkoriščali avtoritativne razmere.21 Praviloma pa so
vendarle očetje teh otrok pripadali istemu socialnemu sloju kot matere, to
pa pomeni, da so bili to kmečki hlapci, viničarji, obrtniški pomočniki ali
vojaki, to pa je tudi pogojevalo njihov samski stan.
Zelo različni so bili odnosi med pari. Za približno tretjino prizadetih
žensk vemo, da so bile že dlje časa vezane s svojimi partnerji in da so do
njih gojile tudi globoka čustva ter pripadnost. Josepha Prislan, 40-letna iz
Latkove vasi (Lackendorf), je imela intimno razmerje z otrokovim očetom, hlapcem Valentinom Moserjem že šest let. Imela sta celo že skupnega
petletnega otroka.22 Kljub temu so bile misli na poroko redke, kajti par
dejansko ni mogel upati, da bi brez premoženja dobil od zemljiškega gospoda dovoljenje za poroko.23 Bile pa so tudi povsem druge oblike odnosov.
Za približno tretjino primerov lahko domnevamo, da je bilo med otrokovo materjo in očetom samo površno razmerje, ki je obstajalo pri bežnih
18

19
20

21

22
23

Skladno z Richard van Dülmen: Frauen vor Gericht. Kindsmord in der Frühen Neuzeit.
Frankfurt/Main 1991, 83; Thea Koss: Kindesmord im Dorf. Ein Kriminalfall des 18. Jahrhunderts und seine gesellschaftlichen Hintergründe. Tübingen, Stuttgart 1994, 34.
St.LA, AG-Prot. Fasz. 20, No. 211/1799.
Prim. Otto Ulbricht: Kindsmörderinnen von Gericht. Verteidigungsstrategien von Frauen in Norddeutschland 1680–1810, v: Mit den Waffen der Justiz. Zur Kriminalitätsgeschichte des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Hrsg. Von Andreas Blauert und
Gerd Schwerhoff, Frankfurt/Main 1993, 56 sl.
Prim. Otto Ulbricht: Kindsmord und Aufklärung, 76; Wilhelm Wächterhäuser: Das Verbrechen des Kindsmordes im Zeitalter der Aufklärung. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung der dogmatischen, prozessualen und rechtssoziologischen Aspekte. Berlin 1973
(Quellen und Forschungen zur Strafrechtsgeschichte 3), 122 sl.
St.LA, AG-Prot. 1016/1838.
Prim. Roman Sandgruber: Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Wien 1995 (Österreichische Geschichte, hrsg. Von
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stikih.24 Pri tem nista imela nepomembne vloge alkohol in nasilje. Kako
grde so bile lahko nekatere situacije, je razbrati iz besed Marije Prach iz
Sv. Križa pri Strmolu (Heiligenkreuz), ki je tožila, da jo je njen ljubimec v
pijanosti obravnaval kot živino.25 Mnogi pari so se spoznali na delovnem
mestu. Moški so spadali bodisi med služinčad ali v družino delodajalca
bodisi so v hiši začasno stanovali. Možnosti zbliževanja med spoloma so
bile na poti v cerkev, pri obiskovanju gostiln, na plesu ali pri različnih
praznikih, tudi ob pustnem času. Skoraj polovica ženske je zatrjevala, da
so vsaj otrokovemu očetu omenile bližajoče se materinstvo in vsi moški
se kasneje tega niso hoteli spomniti. Na splošno se je pokazalo, da je bil
občutek dolžnosti pri moških zelo slabo razvit.26 Glede na izjavo žena, ki so
pred sodiščem seveda morale skrbeti predvsem za varstvo svojega položaja,
se je večji del v razmerje vpletenih partnerjev obnašal odklonilno ali celo
brezobzirno. Ko je Marija Kranzelbinder iz gospoščine Gornja Radgona
(Oberradkersburg) 1798. razodela svojemu ljubimcu nosečnost, ji je zagrozil s pretepom, če bi si drznila želeti kar koli od njega.27 Nekateri so šli celo
še dlje in so prikrito ali neprikrito svetovali, naj se ženske znebijo plodu.
Zanje so bile konsekvence, v nasprotju z materami, redke, saj so dokazi za
krivdo komaj zadoščali.
Nosečnost in porod
Detomor je v splošnem predvideval prikrivanje nosečnosti. Nekatere
obtoženke so sicer zatrjevale, da svojega stanja vsaj neposredno niso hotele tajiti. Večinoma so se pri tem omejevale na namige, ki so bili poljubno
tolmačeni. Večkrat je ženskam uspelo, da so povečanje svojega telesa vsaj
za nekaj časa prikrile s spretnim drapiranjem oblačila. Zlasti iz deželskega
sodišča Gornja Radgona (Oberradkersburg) je bilo slišati tožbo, da je bilo
pri tamkajšnji nošnji kratkega životca in dolge halje nosečnost le težko
opaziti.28 Tudi opozarjanje na naravno povečanje teže ali na bolezen, npr.
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Prim. Peter Becker: Voreheliche Sexualität und Heiratsverhalten im Gebiet der Abtei St.
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vodenico, naj bi služilo pojasnjevanju zajetnosti.29 Po eni strani je bilo prikrivanje nosečnosti pogojeno iz sramu, po drugi strani pa iz strahu pred
grozečo kaznijo svojcev ali delodajalcev.30 Vendar pa plaha prizadevanja
obtoženk vsekakor niso bila uspešna in okolica nesrečnih žensk je pač
prišla do pravilnih zaključkov. Seveda pa to domnevanje ni privedlo do
potrebnih korakov za zaščito bodoče matere in njenega otroka, to pa naj
bi bila pravzaprav zakonita dolžnost gospodarja.31
Za čas po porodu so obtoženke komajda načrtovale. Soočenje s tem so
odrivale kolikor mogoče v prihodnost. Porodnišnice in najdenišnice, ki so
bile v Notranji Avstriji le v Gradcu, Ljubljani in Trstu, za ženske s podeželja niso bile alternativa.32 Nekatere obtoženke so morale priznati, da so
poskušale splaviti. Pri tem so ženske morale računati na morebitne težke
zdravstvene posledice. Agnes Vogrinz iz Curnovca pri Brežicah (Zurnowetz bei Rann) je v ta namen pila živo srebro, pomešano z vinom. Vendar
pričakovanega učinka ni bilo, je pa nevarno zbolela.33 Da bi prikrile visoko
nosečnost, so ženske večkrat do konca vztrajale pri svojih opravilih v hiši
ali na polju in si niso prizanašale, dokler se končno niso morale neopazno
umakniti. Kot je bilo pričakovati, je do večine porodov prišlo ponoči, pa
tudi ob nedeljah in praznikih, ko so ženske imele nekaj prostega časa, ki
so ga lahko izkoristile zase. Največ obtoženk je rodilo na svojem ležišču,
vendar pa niso vedno spale v hiši, večkrat so imele ležišče v hlevu ali gospodarskem poslopju.
Nadpovprečno veliko žensk je izjavilo, da so rodile v stoje, opiraje se
na steno ali kakšen steber. To ni bilo ravno nenevarno, s tem pa so lahko
bolje pojasnile zunanje poškodbe novorojenčka. Če se je ženska ob porodu znašla zunaj hiše ali celo na prostem, je to morala utemeljiti tako, da
je bilo verjetno. Sodišče je posebej preiskovalo, ali je imela priložnost, da
bi poiskala bližino ali pomoč drugih ljudi. Mnoge obtoženke so dejansko
morale priznati, da v teh težkih trenutkih zavestno niso poiskale pomoči,
bili so celo primeri, da je ženska rodila poleg svojih sostanovalcev, pa tega
niso opazili. Ko je Ursula Petschniggin iz deželskega sodišča Brestanica
29
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(Reichenburg) legla v posteljo, je našla v istem prostoru tudi svojega brata in hišnega gospodarja, ne da bi se slednji hotel ozirati na dogajanje. 34
Ženske so se morale silno naprezati, da so potlačile ure trajajoče porodne
bolečine in se niso izdale.35 Toliko težje je bilo, če so pri porodu nastale
težave, recimo pri medeničnem porodu ali pri porodu dvojčkov. Otročnice
so si po porodu lahko privoščile le kratek predah, nato so skušale odstraniti izdajalske sledi. Potem so poskušale z vsemi močmi nadaljevati svoje
vsakdanje življenje in opravljati običajne delovne obveznosti. Primer dekle
Marije Urmacher iz Ojstrice (Osterwitz) je le eden med mnogimi: okrog 23.
ure je 26-letna dekla postala mati domnevno mrtve deklice, tri ure kasneje
je zakopala truplo na travniku, še dve uri kasneje pa ni le kot običajno začela svojega delovnega dne, pač pa istočasno celo pomagala pri porodu svoje
gospodinje.36 Takšne obremenitve je marsikatera ženska plačala z lastnim
življenjem. Okrog leta 1800 se je v glavnem končalo s smrtjo matere od 1
do 1,5 % vseh porodov, pri porodu brez pomoči in brez ustrezne oskrbe za
otročnico pa je bil odstotek še nekaj višji.37
Detomor
Vprašanje, zakaj je novorojenček umrl, pa ni pogojevalo le odločitve o
krivdi ali nekrivdi obtoženke, pač pa je pri obsodbi vplivalo tudi na višino
kazni. Izhajati je treba iz dejstva, da je pri približno polovici sumljivih
smrtnih primerov šlo za odsotnost pomoči pri porodu. Po izvedeniškem
mnenju zdravnikov je otrok izkrvavel zaradi nepovezane popkovine, 38 se
zadušil, ker niso bile očiščene dihalne poti, ali pa je umrl zaradi podhladitve. Če pa je mati vendar dejansko položila roko nad novorojenčka, je
do smrti otroka prišlo zaradi zadavljenja ali zadušitve. Do tega ni prišlo
po naključju: da je mati porod prikrila, je moral biti preprečen vsak jok
dojenčka, zato večinoma ni bilo treba veliko moči. Anna Kallischnig iz
Mislinje (Missling) je zagotovila, da naj bi zaprla dojenčku usta le za tako
dolgo, kot je potrebno za molitev očenaša, pa je bil že mrtev.39 Na splošno
34
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St.LA, AG-Prot. 4168/1790.
Prim. Edward Shorter: Der weibliche Körper als Schicksal Zur Sozialgeschichte der Frau.
Aus dem amer. übers. Von H. Kober. München, Zürich 1987, 93.
St.LA, AG-Prot. 13300/1823.
Prim. Shorter: Der weibliche Körper als Schicksal, 90–92, 118.
To učenje je v 19. stoletju spoznano za zastarelo. Prim. Gerhard Ammerer: »Die steinerne Agnes« – eine Sage und ihr Motiv: Kindsmord, v: Mitteilungen der Gesellschaft
für Salzburger Landeskunde 134 (1994), 361; Heinrich von Fabrice: Die Lehre von der
Kindsabtreibung und vom Kindsmord.-Gerichtsärtzliche Studien. 2. neubearb. Aufl. Von
A. Weber. Berlin 1905, 259–266.
St.LA, AG-Prot. 10726/1817.
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je umor minil brez krvi, brutalno napadalna ni bila nobena mati. Praviloma so se ženske pred umorom izognile tesnemu stiku z dojenčkom in ga
niso obravnavale kot osebo, večkrat niti niso vedele za spol dojenčka. Ker
so bile telesno oslabele in povsem izčrpane, so ženske po porodu skušale
kolikor mogoče skriti truplo novorojenčka. V strahu pred odkritjem je
kmečka dekla Anna Kodella iz Kasaz (Kassase) ves dan pod jopo nosila
trupelce.40 Vse to kaže, da detomor praviloma ni bil dolgoročno načrtovan
in premišljen. Misel na bodočnost so obtoženke po možnosti odganjale vse
dotlej, dokler jih dogodek ni prisilil v prenagljeno dejanje. Za detomor je
bil največkrat odločilen preplet različnih faktorjev. Zelo pomembni so bili
gospodarski motivi.41 Brez lastnega premoženja in brez pomoči družine ali
otrokovega očeta bodoče matere niso verjele, da bi lahko preživljale otroka.
Dekle so se tudi morale bati, da bodo izgubile delo in s tem tudi stanovanje.
Marijo Altin z Mestnega vrha pri Ptuju (Stadtberg) je gospodar, ki je bil oče
otroka, v visoki nosečnosti in sredi zime pognal od hiše, češ, da je »bolna«
in nezmožna za delo. Na poti k sorodnikom je v snegu rodila in otroka pustila kar tam.42 Naslednji bistveni vzrok detomora je bil občutek sramote.43
Posebno težo je imel strah pred družbeno izločitvijo, če je bila samska mati
doslej cenjena in ugledna, pa tudi osebni elementi, kot so visoka starost
ali zanositev s poročenim moškim, so lahko dodatno vplivali. Katarina
Sever, 20-letna dekla s Ptuja (Pettau) je novorojenčka vrgla v stranišče, da
ji, po njenih besedah, ne bi bilo treba trpeti sramote s strani svoje družine
in okolja, ki običajno spremlja vsako padlo žensko.44 Bistveno vlogo je pri
izobčenju nezakonskega materinstva v vaški skupnosti imel tudi krajevni duhovnik, ki je vsako grešnico izpostavljal z ostrimi besedami. Marija
Trampusch iz Radelj (Marenberg) je morala skrivati porod, ker ji je žup
nik z Remšnika (Remschnig) zagrozil, da jo bo ob ponovnem porodu dal
zapreti. Nenazadnje so se bodoče matere tudi bale odzivov svojih družin
ali delodajalcev, od katerih si niso obetale nič dobrega.45 Če jih je zapustil
še otrokov oče, je bil njihov obup še večji. Ni bilo slučajno, da je detomor
predstavljal zločin, pri katerem je bilo samo v majhnem delu upoštevano
sostorilstvo ali udeležba. Hkrati je prav storilkina osumljenost pogojevala
40
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St.LA, AG-Prot. 2174/1815.
Prim. z drugimi področji: Dülmen: Frauen vor Gericht, 87–89; Klar: Verbrechen aus
verlorener Ehre?, 83 sl; Clemens Zimmermann: »Behörigs Orthen angezeigt«. Kindsmörderinnen in der ländlichen Gesellschaft Württembergs, 1581–1792, v: Medizin, Gesellschaft und Geschichte 10 (1991), 82; Karin Stukenbrock: Das Zeitalter der Aufklärung.
Kindsmord, Fruchtabtreibung und medizinische Policey, v: Geschichte der Abtreibung.
Von Antike bis zur Gegenwart. Hrsg. Von Robert Jütte. München 1993, 172.
St.LA, GA-Prot. 2187/1807.
Prim. Cyrus: Das »vorsätzlich verheimlichen«, 95 sl.; Koss: Kindesmord im Dorf, 59–62.
St.LA, AG-Prot. 10579/1838.
St.LA, AG-Rep. 1827–1828.
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njeno dejanje. Vsaka obtoženka pa vendar ni bila pripravljena na priznanje.
Okrog dve tretjini obtoženk je zatrjevalo, da niso hotele otrokove smrti
niti je niso povzročile.46 Možnosti, da ne bi bile obsojene, če krivde niso
priznale, so bile sicer večje, ker je bilo detomor zelo težko dokazati. Obtoženke so se največkrat branile, da so rodile že mrtvega otroka. Dejansko
je bila verjetnost mrtvega poroda pri samskih ženskah in pri porodu brez
pomoči na Štajerskem sredi 19. stoletja le 3,8 %.47 Da bi povečale verjetnost
svojega pričanja, so ženske opozarjale na prezgodnji porod ali na nezgodo
pred porodom. Težko delo na podeželju je bilo nedvomno zelo obremenilno za zdravje porodnice in za njen plod. Nekatere obtoženke so sicer
priznale, da so pri novorojenčku čutile znake življenja, vendar mu zaradi
svoje oslabelosti niso mogle pomagati. Poleg tega so večkrat zatrjevale, da
pri porodu niso znale rokovati, to pa je bilo seveda upoštevano le pri mladih, neizkušenih ženskah. Vidne poškodbe pri dojenčku so se vedno znova
pojasnjevale s težavnostjo poroda. Dekla Marija Grudnig iz Okonine na
gospostvu Gornji Grad (Oberburg) je pripovedovala, da se je pri začetku
poroda zaradi bolečin po vseh štirih odplazila iz sobe v vežo, kjer je otroka
zgrabila za vrat in potegnila iz maternice.48 Otrok tega ni preživel. Očitek,
da niso iskale pomoči pri drugih, so obtoženke rade skušale ovreči z opozorilom, da jih je porod povsem presenetil, da je bil nenadejan. Theresia
Tachernin, 24-letna dekla z Mute (Hohenmauthen), je skušala sodišče celo
prepričati, da je verjela, da morajo biti ženske noseče eno leto, in da jo je
zato porod presenetil.49
Odkritje
Vendar pa prikrivanje poroda ni ostalo dolgo skrito. Pri skoraj tretjini vseh primerov se je novica o porodu razširila že istega dne, pri drugi
tretjini je minil vsaj en dan do največ enega tedna, lahko pa so minili
tudi tedni in meseci, preden je prišlo do uradnega obvestila. Sumi so sicer
obstajali, vendar oblasti nihče ni hotel obvestiti, predvsem zaradi bojazni
pred neprijetnostmi ali določene solidarnosti z ženskami. Posebej očitno
se je pokazala ta »zavestna pasivnost«50 pri Ursuli Ruhrmann iz Zreč (Röt46
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Prim. Ulbricht: Kindsmörderinnen vor Gericht, 64–71; Dülmen: Frauen vor Gericht, 34,
85.
Prim. Hügel: Findelhäuser und Findelwesen, 240.
St.LA, AG-Prot. 6947/1819.
St.LA, AG-Prot. Fasz. 20, No. 186/1800.
Prim. Ulbricht: Kindsmord aund Aufklärung, 118; Gerd Schwerhoff: »Mach, dass wir
nicht eine Schande geraten!« Frauen in Kölner Kriminalfällen des 16. Jahrhunderts, v:
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 44 (1993), M. 6. 470; Klar: Verbrechen aus
verlorener Ehre? 65; Klaus O. Mayr: Kriminalität in einer ländlichen Gesellschaft. Recht-
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schach). Čeprav je njen gospodar v hlevu našel skrito trupelce dojenčka, se
je zadovoljil s tem, da je deklo skupaj z mrtvim otrokom nagnal s kmetije.
Ženska je potem iskala pribežališče pri svoji družini, ki tako kot celotna
soseščina, ni videla vzroka, zakaj bi vključila sodišče. S pomočjo cerkovnika je otroka na tihem pokopala. Govorice o tem primeru so prišle do
graščinskega urada šele čez osem tednov in Ursulo Fuhrmann so zaprli.51
Da se je razvedelo o skrivnem porodu, je navadno vplivalo več dejavnikov. Ženskam se ni zmeraj posrečilo, da bi v svoji oslabelosti zakrile sledi
poroda. Izdajalske so bile predvsem s krvjo prepojene rjuhe in oblačila.
Tudi nenadno izgubljena obilnost pri otročnici je vzbujala pozornost. Da
bi prikrila spremembe na telesu je Agnes Maizen iz Kalobja (Kallobie) z
gospostva Planina (Montpreis) poskusila preslepiti okolje s tem, da si je
okrog telesa ovila cunje.52 Sumničenje je nasploh vzbujalo slabo telesno
stanje ženske po porodu, saj se ni vsem uspelo obdržati na nogah. Najpomembnejši dokaz pa je bilo najdeno truplo otroka.53 Poizvedbe so se večkrat začele šele po najdbi trupla mrtvega dojenčka. V tem času so vaščani
praviloma že dolgo vedeli, kdo naj bi bila otrokova mati. Pri pojasnjevanju detomora je pomembno vlogo imel vaški duhovnik. V primerih, ki
so povzročali vznemirjanje, so ga pogosto vprašali za nasvet in večkrat je
prav on sprožil preiskavo. Za posebno zaupne osebe so veljale tudi babice,
pa naj so bile vprašane ali ne. Kot izvedenke jih je pritegnilo tudi sodišče.
Izvedeniško mnenje sta morala dati tudi dva zdravnika.54
Obdukcija otroškega trupla je bila eden najvažnejših delov preiskave
detomora. Po ugotovitvi zrelosti in osnovne sposobnosti življenja novorojenčka so zdravniki presojali, če in kako dolgo je bil otrok med porodom
ali po njem dejansko živ. Za odgovor na to vprašanje so se opirali predvsem
na izide tako imenovanega preizkusa s plavanjem, ki pa ni bil docela za
nesljiv. Še težje je bilo za sodne zdravnike ugotoviti vzrok smrti in izhajajoč
iz tega oceniti krivdo matere.55 Pri mnogih poškodbah se ni dalo ugotoviti,
če jih je otrok dobil že v materinem telesu, med porodom ali šele kasneje.

51
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sprechung in Kärnten im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus 1740–1792. Klagenfurt,
Diplomarbeit am Institut für Geschichte 1986, 324.
StLA, AG-Prot. 4328/1806.
StLA, AG-Prot. 11995/1824.
Prim. Dülmen: Frauen vor Gericht, 32 sl; Karl Roetzer: Die Delikte der Abtreibung. Kindstötung sowie Kindsaussetzung und ihre Bestrafung in der Reichsstadt Nürnberg. Erlangen,
Rechtswiss. Diss. 1957, 115; Ulbricht: Kindsmord und Aufklärung, 118 sl.
Prim. Elke Hammer-Luza: Die Sachverständigkeit vor Gerichtsärzten und Hebammen
bei Kindsmordprozessen im 18. und 19. Jahrhundert, v: Gesundheit und Hygiene im Pannonischen Raum vom ausgehenden Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Tagungsband der
23. und 24. Schlaininger Gespräche. Hrsg. Von Sonia Horn und Rudolf Kropf. Eisenstadt
2007 (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgerland 120), 309–320.
Prim. Maren Lorenz: Das Delikt des Kindsmords im medizinischaufklärerischen Diskurs
des 18. Jahrhunderts, Hamburg 1992, 38 sl.
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Razen pomanjkljivega specialnega znanja in izkušenj so bili zdravniki soočeni še z dodatnim problemom, da je v skoraj 40 % vseh dokumentiranih
primerov v času avtopsije že prišlo do razkroja mehkega tkiva in so bili
ohranjeni le še ostanki telesa. Apolonija Leskouschegg iz Zagorja (Sagor) v
gospostvu Kozje (Drachenburg), 28-letna dekla, je otrokovo truplo skrivaj
zakopala na pokopališču, truplo so izgrebli psi in deloma požrli. Nazadnje
so od otroka ostale le roke in glava, ki so bili videti, kot da so bili v zemlji
povaljani.56 Če detomora obtožena ženska ni hotela priznati, da je otroka
umorila namenoma, ji je bilo na podlagi zdravniškega izvida komaj mogoče dokazati nasprotno. Zdravniki so lahko samo v redkih primerih z
gotovostjo potrdili naravni vzrok smrti, sicer pa je avtopsija dala bodisi
neuporabne dokaze bodisi je bilo mogoče predvidevati, da so ugotovljene
nenormalnosti nastale tudi brez sodelovanja matere.
Zapor in obsodba
Če je bil oblastem prijavljen domnevni detomor, je bila obtoženka praviloma priprta.57 Seveda se je lahko zgodilo, da so žensko že na dan poroda
privedli v preiskovalni zapor, v drugih primerih pa so počakali, dokler si
otročnica po porodu ni opomogla od porodnih naporov. Kazenska preiskava se je končala, ko so preverili vse indice in po izjavi prič ter ko je
bila sodba potrjena še na apelacijskem sodišču, to pa je praviloma trajalo
skoraj šest mesecev.58 Ženske, ki so dotlej veljale za neoporečne v družbi, je privedba na sodišče deloma šokirala.59 Njihova degradacija je bila
večkratna: kot podložnice pred oblastjo, kot deklo pred učenimi pravniki
in kot žensko pred nadrejenim moškim. Na Spodnjem Štajerskem je bila
prisotna še jezikovna zapostavljenost. Uradni jezik in jezik sodišča sta bila
seveda nemščina, prav pripadnice nižjih socialnih slojev na podeželju pa so
govorile le slovensko. Za Marijo Prach bi bilo to pred deželnim sodiščem
v Rogatcu (Oberrochitsch) skoraj usodno. Ker so bile izjave dveh prič, slovenskih kmetic, pomanjkljivo prevedene, je bilo v začetku dejansko stanje
obremenilno.60 Če med zaslišanjem vedênje obtoženke ni bilo ustrezno, so
imeli sodni uradniki pravico ustrezno ukrepati. Odrekanje informacij ali
56
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St.LA, AG-Prot. 935/1822.
Allgemeine Kriminal-Gerichtsordung. Wien 1788, § 45., St. GB 1803, 1. Teil, § 281.
Prim. Hartl: Wiener Kriminalgericht, 179 sl.
Prim. Ulbricht: Kindsmörderinnen vor Gericht, 56.
St.LA, AG-Prot. 7385/1824. Prim. tudi August Pitreich: Slovenisch und Deutsch in der
österreichischen Justiz. Geschichtlicher Überblick über die Einbürgerung der slovenischen Sprache in den Gebrauch bei den Gerichter Krains, Untersteiermark und Kärntens,
v: ZHVSt 22 (1926), 32 sl.
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»žaljivo obnašanje« so lahko kaznovali s palico.61 Kazen je bil tudi post.
Ko Margaretha Kossin ni hotela odgovoriti na vprašanje sodnika iz Štatenberga (Stattenerg), tistega dne ni dobila druge hrane kot le vodo in kruh.62
Kot je bilo že v uvodu zapisano, sta med letoma 1787 in 1849 veljala le
dva kazenska zakonika. Ker v jožefinskem kazenskem zakoniku ni bilo
delikta detomora, je bilo v primeru obsodbe mogoče uporabiti različne
paragrafe, od splava, izpostavitve otroka do umora sorodnika. Izrek kazni
se je raztezal od enega meseca zapora, kar je izreklo deželsko sodišče, pa
vse do 30-letne ječe v trdnjavi na graškem Schlossbergu. Najpogosteje se je
sicer izrekla zaporna kazen med enim letom in petimi leti. Glede na dolžino zaporne kazni je bila odvisna tudi njena teža, od »mile« do »težke«.
Zadnje je pomenilo, da je bila obsojenka v okovih in je dobivala slabšo
hrano. Zaporna kazen je bila največkrat povezana z javnim delom. Možne
so bile tudi poostritve kazni. Anna Kouschakin iz fare Laško (Tüffer), ki je
bila obsojena na 30 let ječe, se je morala ob začetku, v sredini in na koncu
kazni pokoriti vsakič še z desetimi udarci z bičem.63
Šele z uporabo franciscejskega kazenskega zakonika je zavladala večja
enotnost pri izrekanju kazni. Približno polovica procesov o detomoru, ki
jih je obravnavalo notranjeavstrijsko apelacijsko sodišče med letoma 1804
in 1849 se je končalo z oprostilno sodbo, okrog 40 % obtoženih je bilo
zaradi pomanjkanja dokazov oproščenih in samo 5 % obtoženk je bilo spoznanih za krive. Obsojene detomorilke so bile obsojene na zmerne kazni.64
V večini primerov je bila izrečena po zakonu najnižja kazen oziroma tudi
ta še večkrat znatno nižja. Okrog 75 % žensk je bilo obsojenih na največ
pet let, kazen nad deset let je bila redka.
Na Štajerskem obsojene detomorilke so kazen prestajale praviloma v
kaznilnici na graškem Schlossbergu in od 1809 v deželnem zaporu v graš
kem Karlauu.65 Delovna obveznost zapornic je bila v glavnem predenje
bombažne in ovčje volne na kolovratih ali predilnih strojih, zaposlene
pa so bile tudi kot perice in bolniške strežnice. Zaradi varnosti so bile v
glavnem v okovih in celo ponoči so bile priklenjene na ležišča ali lesene
pograde. Jetniški vsakdan je bil težak, hrana slaba, pomanjkanje gibanja
na svežem zraku in nezadostne higienske razmere so dolgoročno vodile v
težke zdravstvene poškodbe. Zato ni vsaka detomorilka dočakala konca
61
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KGO 1788, § 109, 110, St. GB 1803, 1. Teil, § 363–365.
St.LA, AG-Prot. Fasz. 20, 89/1796.
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zaporne kazni. Posebno tragičen je bil primer Ursule Muchitsch iz Strajne
(Straina) v gospostvu Turnišče (Thurnisch), ki je bila ob prihodu v zapor
povsem zdrava in pri močeh, po 3 letih ječe pa je leta 1816 pri 27-letih
umrla le nekaj tednov pred odpustom.66
Ko je deliktventka prestala kazen, je bila z »vezano potovnico« poslana
v svojo domovinsko občino. Le ugibamo lahko, kako je obsojeno detomorilko sprejela okolica in če oziroma kako se je spet lahko vključila v
družbo. Dejanje ji je na vsak način vse življenje ostalo v spominu in ostalo
zakoreninjeno tudi v kolektivnem spominu.
Razširjenost detomora na Štajerskem
V virih smo doslej našli stereotipne točke, kako izjemno razširjen je bil
detomor med podeželskih prebivalstvom v začetku 19. stoletja.67 Dejansko
pa detomor ni bil preveč pogost delikt.68 Njegov delež med žensko kriminaliteto na Štajerskem je znašal slabih 10 %. Na okrog 1000 nezakonskih
rojstev se je zgodil povprečno en detomor. Tudi neznano število neodkritih
detomorov najbrž ni ocenjevati previsoko, ker je bila v podeželskem okolju
budnost precej velika. Drugačen je bil položaj na Kranjskem, kjer predstav
ljajo detomorilke nič manj kot 18 % vseh ženskih kaznivih dejanj in na
vsak 74 nezakonit porod se je zgodil detomor. 69
Toda tudi znotraj Štajerske so regionalno velike razlike. Medtem ko so
bili detomori na Zgornjem Štajerskem zabeleženi le kot posamezni primeri,
so se na Srednjem in Spodnjem Štajerskem zgodili nadpovprečno pogosto.
To je veljalo za graško, mariborsko in celjsko okrožje, ki je žalostno vodilo.
Več kot 34 % vseh detomorilk v vojvodini Štajerski je izhajalo iz celjskega
okrožja, čeprav je to okrožje obsegalo le 24 % celotnega prebivalstva.70 To
visoko število se da pojasniti s specifičnimi gospodarskimi razmerami na
Spodnjem Štajerskem. Stopnja nezakonskosti je bila v celjskem okrožju
66
67

68

69
70

St. LA, AG-Prot. 785/1813., Gub.-Rep. 1816–1818.
Prim. npr. Alfons Felber: Unzucht und Kindsmord in der Rechtsprechung der freien
Reichsstadt Nördlingen vom 15. bis 19. Jahrhundert. Bonn, Recht- und Staatswiss. Diss.
1961, 95–98.
Prim. Ulbricht: Kindsmord und Aufklärung, 176–188; Schwerhoff: Frauen in Kölner
Kriminalfällen, 466; Meumann: Findelkinder, Waisenhäuser, Kindsmord, 141; Claudia
Ulbricht; Webliche Deliquenz im 18. Jahrhundert. Eine dörfliche Fallstudie, v: Von Huren und Rabenmüttern. Weibliche Kriminalität in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Von Otto
Ulbricht. Köln, Weimar, Wien 1995, 305.
Prim. Raimund Melzer: Geschichte der Findlinge in Österreich mit besonderer Rücksicht
auf ihre Verhältnisse in Illyrien. Leipzig 1846, 317 sl.
Na mariborsko okrožje je odpadlo 20 % detomorilk, kar je približno ustrezalo deležu
prebivalstva.
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opazno visoka, to pa je bilo deloma pogojeno z nižjo starostjo ob poroki.71
Samsko materinstvo je bilo tukaj razmeroma skromno in še v posebni meri
družbeno sankcionirano. V tem kontekstu je na drugi strani gospodarska
komponenta. V celjskem okrožju je bilo podeželsko prebivalstvo materialno slabo razvito, velikih kmetij z veliko hlapci in deklami praktično ni bilo.
Samske matere so zato imele velike težave dobiti sredstva za preživljanje
sebe in svojih otrok.
V 19. stoletju je bilo sodiščem in oblastem jasno, da naj bi pri detomoru
šlo manj za kazen, pač pa v prvi vrsti za preprečevanje. Zlasti okrožni komisar v Celju je razmišljal o rešitvi tega problema.72 Leta 1823 je predlagal
za dolgoročno edino sredstvo za zajezitev tega zločina ustanovitev porodnišnic in najdenišnic v vseh okrožnih mestih dežele, za njihovo vzdrževanje pa naj bi zlasti prispevali očetje teh otrok.
To naj bi podpirali dušni pastirji, hišni gospodarji in predstojniki občin, ob tem pa naj bi z razumevajočim podukom opozarjali na okrutnost
detomora in v še večji meri nadzorovali nravnost oseb, ki so jim zaupane.
Predpogoj za to bi vsekakor moralo biti razširjanje odlokov tako v nemškem kot tudi v slovenskem jeziku. Okrožni glavar v Mariboru se je svojemu uradniškemu kolegu v glavnem pridružil, vendar pa je brezpogojno
zahteval, da se bolj upošteva čast in nravstveni čut neporočenih mater. Na
koncu je seveda vse ostalo le pri lepih besedah in položaj se vsaj do druge
polovice 19. stoletja ni trajno izboljšal.
Prevod Franc Rozman
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Prim. Otto von Zwiedineck-Südenhorst: Die Illegimität in Steiermark, v: Statistische Monatschrift 21 (1895), H. 4, 24.
St.LA, Gub. Fasz. 47, 1822–1825.

Elke Hammer-Luza, Detomor v mariborskem in celjskem okrožju v 18. in 19. stoletju

77

Child-murder in Maribor and Celje District
in the 18th and 19 th Century
Summary
The treatise discusses child-murders in the Maribor and Celje district from the end of the
18th until the middle of the 19th century. The author first discusses the crime law on childmurder from Maria Theresa of Austria until 1849. She then describes individual cases of
child-murder, the time, place and the methods of the child-murders. In the end she also
presents the prisons and verdict as well as the range of child-murders. It is characteristic
for the range of murders that this crime was not so spread as it was thought of until now.
The location was also different according to the lands, for the child-murders were more
frequent in Kranjska/Carniola than in Štajerska/Styria. There were not full 10% of childmurders on 1000 illegitimate births in Štajerska/Styria, but there were 18% in Kranjska/
Carniola. There were also differences in Štajerska/Styria itself; there were only a few childmurders in Zgornja Štajerska/Upper Styria, but there were significantly more in Srednja
Štajerska/Central Styria and in Spodnja Štajerska/Lower Styria. The most child-murders
happened in the Celje district. The reasons were the economic and social conditions, because most of the child-murders happened among the lower social classes where women
were very often victims of their employers. The relation of the criminal law and courts to
the child-murderesses changed throughout the history. The death penalty was supposed
for such a crime and not earlier than in 1803 the child-murder was exempted form the
death penalty. The penalties were higher if the child murdered was legitimate as if the
child was illegitimate. The penalties varied from 5 to 10 years of heavy prison and in the
case of unsuitable birth between 10 and 20 years of heavy prison. The child-murderesses
were Štajerska/Styria in average 26,1 years of age, in the Celje district the average age was
27,4 and in the Maribor district 24,1 years. In the discussed period the child-murder was
proved to at least 332 women in the Štajerska/Styria duchy. The penalties varied between
one month – these were given by the country court- and 30 years of fortress prison, though
in the average the child-murderesses were sentenced to between one and five years. More
then half of the child-murder processes ended with verdict of not guilty, 40% were acquitted because of lack of evidence and only 5% of defendants were sentenced. The sentence
over 10 years was rare, around three fourths of sentenced was convicted to 5 years of
prison at the most.

Die Kindesmorde in dem Maribor/Marburg und
Celje/Cilli Bezirk im 18. und 19. Jahrhundert
Zusammenfassung
Der Artikel behandelt die Kindesmorde in dem Maribor/Marburg und Celje/Cilli Bezirk
vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Autorin behandelt zuerst die Strafgesetzgebung über dem Kindesmord von Maria Theresia bis 1849.
Weiterhin beschreibt sie einzelne Kindesmordsfälle, die Zeit, den Ort und die Art des
Kindesmordes. Zuletzt beschreibt sie noch die Gefängnisse, die Urteile und die Verbreitung der Kindesmorde. Für die Verbreitung ist es charakteristisch, dass dieser Verbrechen
nicht so verbreiter war, wie man bis jetzt glaubte. Die Verbreitung war im Bezug auf die
Länder unterschiedlich und so gab es in der Kranjska/Krain mehrere Kindsmorde als in
der Štajerska/Steiermark. In der Štajerska/Steiermark gab es so weniger als 10% Kindesmorde auf 1000 unehelichen Geburten, in der Kranjska/Krain hingegen mehr als 18%.
Die Unterschiede gab es aber auch in der Štajerska/Steiermark; in der Zgornja Štajerska/
Obersteiermark gab es nur wenige Kindesmorde, in der Srednja Štajerska/Zentralsteier-
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mark und in der Spodnja Štajerska/Untersteiermark aber wesentlich mehr. Die meisten
Kindesmorde gab es in dem Celje/Cilli Bezirk. Der Grund dafür war die ökonomische
und gesellschaftliche Verhältnisse, weil die Mehrheit der Kindesmorde in den niedrigen
Gesellschaftsklassen passierte, wo die Frauen öfters zum Opfer ihrer Arbeitgeber wurden. Das Verhältnis der Strafgesetzgebung und der Gerichte zu den Kindesmörderinnen
äderten sich im Laufe der Zeit. Die Strafe für dieses Verbrechen war die Todesstrafe und
erst im 1803 wurde der Kindesmord in dem Strafgesetz aus der Kategorie Todesstrafe
ausgenommen. Die Strafen waren höher, falls sich um ein Kindesmord eines Ehekindes
handelte und niedriger, falls das Kind unehelich war. Der Strafe war von 5 bis 10 Jahren
schwieriger Haft, bei der Unterlassung von normalen Verhalten bei der Geburt von 10 bis
20 Jahren schwieriger Haft. Die Kindesmörderinnen waren im Durchschnitt 26,1 Jahre
alt, was für die ganze Štajerska/Steiermark galt, im Celje/Cilli Bezirk war der Durchschnitt
27,4 Jahre und in Maribor/Marburg Bezirk 24,1 Jahre. In der behandelten Zeit wurde der
Kindesmord in der Štajerska/Steiermark bei 332 Frauen bewiesen. Die Strafen waren von
einem Monat – von dem Landesgericht verurteilt, bis zu 30 Festungshaft, doch die Meisten
Täterinnen bekamen eine Strafe von einem bis fünf Jahre. Fast die Hälfte der Kindesmordprozesse endete mit einem Freispruch, um die 40% wurden wegen mangelnden Beweisen
freigesprochen und nur um die 5% der Angeklagten wurden verurteilt. Die Strafe über
zehn Jahre war sehr selten, um drei Viertel der Angeklagten wurde auf höchstens fünf
Jahre verurteilt.
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Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni
III. del: Poslednje leto vojne in monarhije
Miha Sluga*

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 94(497.12)"1914/1918"
Miha Sluga: Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni. III. del: Poslednje leto vojne in monarhije. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 80=45(2009), 4, str. 79–109

V zadnjem delu razprave avtor ugotavlja, da se je v letu 1918 zaradi vojaških neuspehov centralnih sil ter splošnega pomanjkanja in izčrpanosti tudi slovenskih
vojakov začel polaščati nemir. Naraščajoče število dezerterjev, upori vojaških enot,
predvsem pa vedno agresivnejše zavzemanje za samostojno jugoslovansko državo
dajejo vedeti, da je bilo zaupanje v habsburško dinastijo in avstro-ogrsko državo
v tem času že načeto.
Ključne besede: Slovenski vojaki, prva svetovna vojna, habsburška monarhija, spomini
1.01 Original Scientific Article
UDC 94(497.12)"1914/1918"
Miha Sluga: Slovene Soldiers in World War I, Part III., The last year of the War and
the Monarchy. Review for History and Ethnog raphy, Maribor 80=45(2009), 4, pp.

79–109

In the last part of the treatise the author finds out that in 1918 because of the military failures of the central forces and because of the general poverty and exhaustion
the anxiety seized also the Slovene soldiers. The growing number of deserters, the
revolts of the military units and mostly the aggressive striving for an independent Yugoslav state show that the trust in the Habsburg dynasty and the Habsburg
Monarchy had already been shattered.
Key words: Slovene soldiers, First World War, Habsburg Monarchy, memoirs
* Miha Sluga, univ. dipl. zgodovinar in politolog, Rusjanov trg 5, 1000 Ljubljana,
miha.sluga@gmail.com
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Varljivi upi, zlovešča realnost in »nenasitni germanski meč«1
Na začetku zadnjega leta vojne položaj na bojiščih še ni dal slutiti, da
bo avstro-ogrska monarhija v tej vojni na strani poražencev. Še več, velika
zmaga pri Kobaridu ter ruski zlom tudi nista niti nakazovala, da je habsburška država že zakorakala v poslednje leto svojega življenja. Nasprot
no, opogumljena z dosedanjimi uspehi se je monarhija spustila v vojaško
pustolovščino na vzhodu, kjer je skupaj z Nemčijo posegla v kaos ruske
državljanske vojne, ki je sledil oktobrski revoluciji. Hkrati pa se je začela
pripravljati na »odločilno« ofenzivo na Piavi, ki bi morala postati sestavni
del poskusa centralnih sil, da bi z uspehom na bojišču, če že ne zmagale,
pa vsaj izsilile ugodne pogoje za konec vojne s »častnim mirom«.2
Dokaj ugoden vojaški položaj je na začetku leta 1918 zagovornike jugoslovanske države izven okvira Avstro-Ogrske še navdajal z grozo, 3
spodbudno pa ni vplival niti na druge vojake: »Novo leto. Vse bolj sem
premišljeval, kdaj bo te neumnosti konec. Kaj nam pomaga pol sovražnikove države, ko pa vojni vseeno ni in ni videti konca,« je dobra dva meseca
po zmagoviti 12. soški ofenzivi, ko so avstro-ogrske čete nemočno obtičale pred Piavo, preklinjal Grahek in pridal – kot že nekajkrat poprej – da
je to pot veselje do bojevanja povsem izgubil.4 Zadoščenje, ki je sledilo
hudemu italijanskemu porazu, je zaradi nadaljevanja vojne zbledelo, prav
tako je s premikom frontne črte v notranjost Italije, zaradi katerega je bila
odvrnjena neposredna pretnja slovenskemu ozemlju, začela popuščati tudi protiitalijanska zavzetost, ki je predtem slovenske vojake tako pogosto
držala pokonci.
Vojaške oblasti so ta primanjkljaj skušale nadomestiti z okrepljeno
politično in ideološko vzgojo ter z njo doseči, da bi vojaki v vojskovanju
vendarle videli nek smisel ali pa »vsaj še malo zdržali«.5 Čeprav tovrstna
1
2
3
4
5

Albin Mlakar, Dnevnik 1914–1918. Kobarid 1995, 188.
Karel Pichlik, Iz ruskega ujetništva v boj proti vojni. Ljubljana 1968, 15–16.
Stanislav Novinec, Spominski zapiski primorskega Slovenca 1914–1965. Ljubljana 2006,
29.
Anton Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno in ujetništvo. Ljubljana 2001, 125 in 137.
Tu bi veljalo navesti najbrž dokaj verodostojen literarni opis tovrstnega pouka v avstroogrski vojski, ki je podan v Prežihovem Doberdobu: Poročnik Hergott je bil pri bataljonski komandi posebno cenjen kot vzgojitelj vojaškega duha, morale, discipline, vdanosti:
»Za pouk je imel svoj poseben sistem in poseben učni red. Najprej je prišlo na vrsto
poročilo o vojnem položaju na frontah. Po tem poročilu so bile centralne velesile seveda
povsod na boljšem. […] Temu poročilu […] je sledil apel za pravo spoznanje in spodbudo
patriotizma […] o vojaškem duhu, o morali, o tovarištvu, nadalje o barbarstvu ruske in
srbske vojske, ki ne delata ujetnikov, temveč vse pokoljeta, kar da je posebna špecialiteta
srbske vojske. […] Drugi del je bil posvečen osebnemu vzgajanju. Lajtnant je moštvu zastavljal vprašanja […] Katera je edina želja pravega avstrijskega vojaka? […] Želja vsakega
avstrijskega vojaka je dati na polju slave in časti svoje življenje za cesarja in domovino.

Miha Sluga, Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni. III. del: Poslednje leto vojne in monarhije

81

patriotska vzgoja ni imela večjih uspehov tudi zaradi vse močnejše in vse
bolj nacionalno usmerjene protipropagande, pa je glavni razlog slabe morale očitno tičal predvsem v naveličanosti dolge vojne ter monotonosti in
brezdelja, na katerega se je moral privaditi želodec: »Vojska pa le trpi dalje. Kdor ne vzdrži, ni patriot! Kaj ne, tovariš: Gospodje, ki poznajo Hindenburga kot dobrega vojskovodjo, so lahko patriotični. Če bi pa enkrat
spoznali Hindenburgovo prikuho, bi moral iskati pri njih patriotizma z
lučjo – pri belem dnevu. Bog se nas usmili in nam daj našega vsakdanjega
kruha – našim oslom pa pameti!«6
Pitanje s patriotizmom se je tako ob »žičnih ovirah«, »Karlovem zelju« in »Hindenburgovi juhi« – če omenimo le nekaj sarkastičnih imen
za vedno revnejšo menažo – vojakom zdelo vse bolj abotno. V situaciji,
ko so vojaki (še posebej tisti v zaledju, kjer je tudi bila oskrba najslabša)
životarili ob kavi oziroma gorki črni vodi z okusom premoga, smrdljivem
kislem zelju ter kruhu iz vseh mogočih primesi, včasih pa tudi prosjačili po okoliških vaseh,7 so predavanja o »duhovni moči očetnjave«8 lahko
povzročala le vzkipljive reakcije ali pa enak posmeh, kot si ga je privoščila
skupina novomobiliziranih vojakov s prošnjo, da bi jih poslali na fronto:
njihova utemeljitev, da so si »izvolili smrt na polju časti in slave« bi sicer
lahko bila prepričljiv dokaz uspeha patriotskega pouka, a le če vojaki na
koncu z nemalo ironije ne bi dodali, da jih v nasprotnem primeru čaka
smrt zaradi lakote.9
Bolj kot njen strateški položaj na bojiščih je bilo v prvi polovici leta 1918
potemtakem zaskrbljujoče gospodarsko stanje monarhije. Nemalo težav
pri popolnjevanju armade, katastrofalno oskrbovanje z vojaškim materialom, predvsem pa veliko pomanjkanje živeža ni ogrožalo samo materialnih
bojnih zmožnosti avstro-ogrske vojske,10 vedno hujša beda vojaškega življenja je uničujoče vplivala tudi na vojaštvo, ki je postajalo vse bolj utrujeno, telesno in duševno strto, nedisciplinirano in celo brezbrižno za usodo
države. Zaradi dolge vojne in bede vojaškega življenja je med vojaki močno
poraslo še dezerterstvo, prihajati pa je začelo tudi do prvih uporov med
civilnim prebivalstvom, ki je prav tako čutilo izčrpanost in draginjo, pa do
socialnih oziroma protivojnih neredov, stavk in demonstracij.

6
7
8
9
10

[…] Kaj je puška? […] Puška je vojaški bog.« Prežihov Voranc, Doberdob. Vojni roman
slovenskega naroda. Maribor 1981, 43–45.
Mlakar, Dnevnik, 196, zapis 10. 9. 1918.
France Bevk, Pot v neznano. Ljubljana 1970, 24 in 52.
Franc Zupančič, Dnevnik 1914–1918. Ljubljana 1998, 292.
Novinec, Spominski zapiski, 16–17.
Pichlik, Iz ruskega ujetništva, 16–17; Richard G. Plaschka, Horst Haselsteiner, Arnold
Suppan, Innere Front. Militärassistenz, Widerstand und Umsturz in der Donaumonarchie
1918. Erster Band. Zwischen Streik und Meuterei. Wien 1974, 44–57.
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Upornega duha moštva patriotska ofenziva ni mogla preprečiti. Rešitev
je tičala drugje: »Vemo, kaj smo dolžni, pa vemo tudi, kaj ste vi dolžni. Jesti
nam dajte, pa bomo ubogali.«11 Do istega zaključka pri iskanju vzrokov
splošne malomarnosti in upada borbenosti, je prišel tudi Rueh: »Naj dajo
raje vojakom jesti, pa se bojo dobro borili. Če pa nimajo ničesar, naj pa
narede – mir.«12
A tega ni in ni bilo. Nezanesljivost in nepokorščina sta zato v avstro-ogrski vojski postali stalni pojav. France Bevk, v tistem času vojak v Ukrajino
prodirajočega 97. pešpolka, je tako opisovajoč vzdušje že vsega naveličanih sovojakov, pripomnil, kako hitro so tam začeli podlegati boljševiški
agitaciji. Pritrjevanje boljševiški praksi, da bi z obračunom s častniki ter
samovoljnim odhodom domov prispevali k hitrejšemu koncu vojne, se sicer ni nikoli spremenilo v realnost, se pa je dogajalo, da se je vedno več
vojakov vdalo vabilom boljševikov, ki so jih nagovarjali k dezertaciji. Pod
revolucionarnim vplivom se je pripetil celo manjši »kuhinjski upor«. Zaradi slabe prehrane je četa vojakov na svoje nezadovoljstvo demonstrativno
opozorila z odklanjanjem menaže. To kljubovanje moštva je pri nadrejenih
povzročilo nemalo presenečenja in razburjenje, to pa ni bilo presenetljivo,
saj predtem tako očitnega upora, čeprav majhnega obsega in kratkega veka,
še ni bilo.13
Zanimiv primer upiranja oziroma nepokorščine je v svojih spominih
opisal Stanislav Novinec. Patrulja 12 mož, v kateri je bil tudi on sam, je
zavrnila ukaz nadrejenega in ni hotela streljati v patruljo ruskih vojakov.
Razlog je bil preprost: po oktobrski revoluciji je na mestih, kjer je fronta še
obstajala, pogosto prihajalo do nepisanih sporazumov, da se vojaki obeh
strani, če le res ni sile, med seboj ne streljajo. Ker v omenjenem primeru
ruska patrulja ni imela nobenih namenov tega pravila prekršiti, je tudi
avstro-ogrska nerazumno zahtevo poveljujočega ignorirala. Vojaško poveljstvo se je na dogodek ostro odzvalo in vse udeležene poslalo v kazensko
četo ter jim zagrozilo z vojaškim sodiščem; balo se namreč je, da njihova
akcija ni spontana, temveč posledica revolucionarnih (boljševiških) namer
ter organiziranega uporniškega duha, kakršen je zavladal v ruskih vrstah.14
Med spontane akcije nezadovoljnih vojakov lahko štejemo tudi incident
na aprilskih vojaških vajah 2. gorskega strelskega polka, ko so proti cesarju
Karlu, ki je bil takrat na obisku, vojaki sprožili nekaj strelov: »Res je, da
so na cesarja streljali. Saj sem bil zraven. 13 nas je bilo, 100 strelov smo
oddali. Generalitet je koj na vse strani zbežal, cesar pa je ostal. Saj ga ni11
12
13
14

Franc Milčinski, Dnevnik 1914–1920. Ljubljana 2000, 332.
Franc Rueh, Moj dnevnik 1915–1918. Ljubljana 1999, 202.
Bevk, Pot v neznano, 18, 36–37 in 42–44.
Novinec, Spominski zapiski, 20–26.
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smo nameravali ustreliti, le opozoriti, da stori konec.«15 Izgred je pomenil
neposreden napad na avtoriteto vladarja in hkrati ostro svarilo oblastem,
da potrpljenje vojakov ni brezmejno.
Tudi pri nadaljnjih obiskih cesarja na fronti je bil uporniški duh vedno
bolj prisoten. Novinec, ki je bil kot vojak priča enemu od obiskov visokega
gosta, je zabeležil, da so se sprejema morali udeležiti vsi, ki niso bili v prvih
položajih na bregu Piave, in to s polno vojaško opremo in orožjem. Šele
po urah čakanja na pripekajočem junijskem soncu se je presvetli končno
le prikazal in slovenskim vojakom pozdravljal z besedama »šifijo fantje.
Ti dve besedi v spakedrani slovenščini je cesar ponavljal, dokler ni prešel
naše vrste. […] Za slišati ti dve besedi iz ust avstro-ogrskega monarha smo
morali stati v omenjenem položaju 13 ur brez vsake hrane in pijače.« Čeprav je razumljivo, da se je v takih okoliščinah preklinjalo vojsko, vodstvo
in celotno habsburško dinastijo, v zapisu ni moč spregledati porogljivega
tona, ki priča, da je bil ugled vladarske hiše takrat že močno načet.16
Izgredi in kritične izpovedi, naperjene zoper vladarja in oblast, pa niso
bile le posledica težkih materialnih okoliščin in dolge vojne, temveč tudi
radikalnejših političnih in nacionalnih prepričanj, ki jih je s seboj prinesel
razmah deklaracijskega gibanja. Tako so se npr. ob obisku ljubljanskega
župana Ivana Tavčarja na fronti med vojaki 2. gorskega strelskega polka
že slišali vzkliki Jugoslaviji in svobodi,17 zato je mogoče, da je tudi to, z
narodnimi čuti naelektreno ozračje, nosilo del odgovornosti za incident
ob cesarjevem obisku, ki se je pripetil kmalu zatem. Ob tem ni nujno, da
so bili ti in drugi podobni vzkliki namenjeni proti obstoju Avstro-Ogrske.
Malce daljši odlomek iz Ruehovega dnevnika izpričuje, da je bila misel na
jugoslovansko državo znotraj monarhije še močno prisotna:
Vojske še ni konec! Kmalu bojo potekla 4 leta klanja, a še nobenega upanja, da bo kmalu
konec! Cel svet je že proti nam! Rusija, zapeljana po komunističnih Judih, je bila popolnoma poražena. Romunija je sklenila mir. A kakšen! Popolnoma imperialističen, vsiljen mir,
ki najbrž ne bo imel uspeha! V boj je posegel celo predsednik ameriške republike Wilson!
Čemu? Saj se je on vendar trudil, da bi dosegli sporazumen mir! […] Ali tega vsenemški
imperialisti, navdušeni vsled dogodkov v Rusiji in Ukrajini, ki je sklenila v Brest Litovskem
poseben mir – na škodo Rusije – tega imperialisti ne marajo, ker še vedno upajo, da bojo
dosegli mir z orožjem in podjarmili cel svet! Kako so zaslepljeni! A ljudstvo umira v gladu, ljudstvo umira vsled vojnih grozot in naporov! Imeli smo že mnogo ofenziv: zadnja
ofenziva miru se je temeljito ponesrečila! A sedaj oni imperialisti zanikavajo izgube – bilo
jih je vsaj 150–180000. – Hočejo razburjeno ljudstvo tolažiti – z lažmi, kot vedno. In nas
Jugoslovane se pri tem pritiska, kolikor le more! Prepovedali so celo slovenskim vojakom
15

16
17

Citirano po: Milčinski, Dnevnik, 342; incident omenja tudi Ivan Matičič, Na krvavih
poljanah. Trpljenje in strahote z bojnih pohodov bivšega slovenskega planinskega polka.
Ljubljana 1922, 236.
Novinec, Spominski zapiski, 40.
Matičič, Na krvavih poljanah, 216.
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čitanje domačih slovenskih časopisov! Čemu delajo to z nami, ki smo žrtvovali vse, kar
smo imeli, nam, ki smo imeli vedno toliko izgub, tako tudi zadnjič, ko so znašale izgube
vsaj 50 % vsega moštva pri polku! A princip je v tem, da se nas hoče držati nezavedne!
Hvala Bogu, to je že prepozno! Ne pomaga več! Naše ljudstvo je že preveč zavedno in
zahteva v Avstriji svojo samostojno državo, kjer bojo združeni vsi avstrijski bratje Hrvati,
Srbi in Slovenci! A kakor vsak red, tako je tudi to Nemcem in vladi, ki se jim je prodala,
neljubo, ker se boje, da ne bi mogli več izrabljati nacionalnih bojev v svojo korist, da ne bi
več dosegli ničesar s svojim ščuvanjem brata na brata! Nemci besne […] a vlada jim stori
vse, kar hočejo! Tako daleč smo prišli, da smatrajo Nemci, ki so v veliki manjšini, sebe za
državo! Kar je bilo proti njim, je proti državi! Kolika zaslepljenost v preveliki nadutosti!
A vsi drugi naj služijo tem nemškim interesom!18

V odlomku omenjeno stališče o jugoslovanski državi znotraj habsburške
monarhije je Rueh umestil v širši kontekst in pri tem razčlenil razburkan
položaj, v katerem se je Avstro-Ogrska znašla po neuspehu junijske ofenzive na Piavi. Kljub porazu in gromozanskim žrtvam ter neredu v armadi
in zaledju se je vojna na zahtevo »pruskih aneksionistov« in »nenasitnega
germanskega meča« nadaljevala,19 čeprav monarhija, ki se je sama komajda
še preživljala, od njenega nadaljevanja ni imela prav nobenih koristi. Vojna,
ki so jo v prejšnjih letih v najslabšem primeru imeli za nesmiselno, je odslej
v imaginariju prenekaterega slovenskega vojaka (in ne več samo redkih
posameznikov) postala vojna za »nadvlado nemštva nad celim svetom«.20
Marsikdo se je gotovo zavedal kočljivosti položaja in usodne odvisnosti
Avstro-Ogrske od njene zaveznice Nemčije. Habsburška politika je postajala talec nemških krogov, tako tistih v Berlinu kot domačih, ki so si
v povezanosti z Nemčijo obetali utrditve svojega prevladujočega položaja
znotraj monarhije. Svoje so k temu prispevali še dunajska vlada, ki je podlegla nemškemu kurzu in ni bila pripravljena prisluhniti težnjam slovenskega narodnega gibanja, ter vojaške oblasti, ki so z obtožbami o nevarnem
slovenskem agitatorstvu, šovinizmu in nezanesljivosti skušale diskreditirati preveč slovensko in jugoslovansko čuteče vojake in častnike.21 Za primer
naj navedem, da je eden izmed teh častnikov bil celo obtožen, da je »zbiral
denar v namene, ki so za državo nevarni. Zbiral pa je za Ciril-Metodovo
društvo […]. Torej zopet nekaj novega: slovenske in hrvatske šole so za
državo nevarne, imenitno, za Südmark in Schulverein pa častniki sami
delajo propagando. Je pač za vse dvojna mera.«22
18
19
20
21
22

Rueh, Moj dnevnik, 217–218, zapis 10. 7. 1918.
Mlakar, Dnevnik, 188; Rueh, Moj dnevnik, 220.
Rueh, Moj dnevnik, 202.
Rueh, Moj dnevnik, 195, 199, 206, 221–222 in 248.
Josip Rodič, citirano po: Rafael Perhauc, Upor mornarjev v Boki Kotorski. Ljubljana 1976,
88. Ob tem je vredno opozoriti, da je Vojno ministrstvo že januarja 1918 prepovedalo
tovrstno zbiranje prispevkov med pripadniki vojske in mornarice.
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Dvojna merila, pritisk in preganjanje niso dosegli svojega namena, v
okolju razvitega narodnega gibanja so kvečjemu rodili še večji slovenski
protiodpor.23 Ta odpor ni bil več usmerjen samo proti nemštvu, opazno se
je premikal tudi proti monarhiji. Razlog je seveda bilo (uspešno) prilaščanje države s strani Nemcev: »Danes sem čital v Innsbrucker Nachrichten
poročilo nemškega shoda v Gradcu. Nemci smejo blatiti našega cesarja,
sramotiti ga črno, in niso niti konfiscirani! In Slovani smo pri tem – veleizdajalci, ker ne podpiramo nemških veleizdajniških teženj. Lepo to in
značilno za Avstrijo!«24 Citat, ki ga sicer ni mogoče imeti za neposreden
napad na habsburško državo, je pokazal, da se avtor zaveda, kdo v monarhiji »nosi hlače« in kakšna usoda jo čaka, če zmaga »nemška zaveza«. V
tem primeru tudi zamisli jugoslovanske državne skupnosti, ki je takrat že
bila tista referenčna točka in zahteva, od katere pri Slovencih ni bilo več
umika, ne bi bilo moč spraviti v realnost. Sta bila torej poraz centralnih sil
in prelom z državo Habsburžanov rešitev iz zagate?
»Le tako naprej – in Avstrija kot država je bila,«25 je na posledice nadaljevanja vojne in podrejanja monarhije nemškim koristim grozeče opozoril
Rueh. Njegovo z nelagodjem in jezo zapisano svarilo namiguje, da bi mu
bila bolj kot razpad Avstro-Ogrske ljubša konec vojne in sporazumni mir
brez zmagovalcev in poražencev ter monarhija, ki bi se otresla uničujočega
nemškega vpliva. No, brezpogojna je ob vsem tem bila tudi ureditev jugoslovanskega vprašanja v duhu Majniške deklaracije.
Vendar tudi tak razplet ne bi več zadovoljil vseh. »Sovraštvo do Avstrije«
se je že močno ukoreninilo, kazalo pa se je v izražanju zadovoljstva ob nemirih in uporih, ki so slabili moč države, enačenju bojevanja za monarhijo
in cesarja z bojevanjem za nemštvo ter v odkritem pozivanju na dezerterstvo v slogu »fantje, ko pridemo na fronto, takoj čez«.26 Podobnega sovraštva se je po zatrtju bokeljskega upora mornarjev v začetku februarja 1918
nalezel tudi Josip Rodič. Izraze lojalnosti do cesarja in domoljubja do dvojne monarhije je označil za skupek »neslanosti, budalosti in neumnosti«.27
Zgornja opazka je bila zapisana 17. avgusta 1918, na cesarjev rojstni dan,
torej na dan, ko so ponekod habsburškemu monarhu še vedno izkazovali
svojo privrženost. »Dopoldne cesarska maša. Ob 6h popoldne so nas zbrali
vse skupaj na nekem vrtu. Stotnik je govoril nemški, nadporočnik poljski.
Oba razumeta svojo nalogo. Tako sta nas navdušila, da smo h koncu vsi
23
24
25
26

27

Rueh, Moj dnevnik, 221–222.
Rueh, Moj dnevnik, 203, zapis 4. 5. 1918.
Rueh, Moj dnevnik, 211.
Milan Šter, povzeto po: Marija in Mihael Petek, Milan Šter v 1. svetovni vojni. Vojnozgodovinski zbornik, 2005, št. 21, 16–17; Marija in Mihael Petek, Milan Šter v 1. svetovni
vojni. Vojnozgodovinski zbornik, 2005, št. 22, 79–80.
Josip Rodič, citirano po: Perhauc, Upor mornarjev, 99.
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zavpili po trikrat Hoch,«28 je zapisal Mlakar. Vsebina govora, ki je na ta dan
morala biti domoljubno in do vladarske hiše ter monarhije lojalno obarvana, je pri njem naletela na odobravanje, ki si ga verjetno ne bi dovolil,
če bi takrat bil pristaš »prevrata«, kakršen se je zgodil dobra dve meseca
kasneje. Tudi za Zupančiča, ki se je tiste dni kot vojni ujetnik v Rusiji pripravljal, da ga končno pošljejo v domovino, je bilo proslavljanje cesarjevega
jubileja v družbi drugih avstro-ogrskih častnikov samoumljivo.29 Čeprav je
očitno, da je bil seznanjen z različnimi idejami in prizadevanji za zrušitev
avstro-ogrske države,30 njegov miselni svet ne daje vtisa, da bi tovrstna
propaganda nanj vplivala. Temu pritrjuje tudi njegovo komajda prikrito
nelagodje ob nizanju (resničnih pa tudi izmišljenih oziroma pretiranih)
vesti o revolucionarnem vrenju in vstajah nenemških narodov v monarhiji,
nedisciplini, nemirih in demoralizaciji slovanskih polkov v njeni armadi
ter ob spoznanju, da »Avstrijo čakajo še težki časi«.31
»Jaz svoje glave ne bom več nesel na fronto!«32
Nezadovoljstvo vojakov, ki je naraščalo zaradi težkih življenjskih pogojev in splošne naveličanosti nad vojno, ter pojemajoča red in disciplina
v avstro-ogrski armadi sta postala najpomembnejši vzrok oziroma pogoj,
da se je v letu 1918 tudi med slovenskimi vojaškimi obvezniki razširilo
dezerterstvo. To je veljalo predvsem za vojake v zaledju, za pripadnike nadomestnih enot, za dopustnike z bojišč, rekonvalescente in novodošle povratnike iz ruskega ujetništva, ne pa toliko za vojake, ki so ta čas preživeli
neposredno na fronti.
Tam so vojaki lahko dezertirali le s prebegom k sovražniku, redkeje
pa tudi v neposredno zaledje fronte (npr. za časa soške fronte v Trnovski
gozd), saj je le-to bilo v primerjavi z dezertacijami v notranjosti nedvomno
bolj tvegano početje. V avtobiografskih virih tudi ni zaslediti, da bi število
slovenskih dezerterjev na fronti že doseglo alarmantno stanje, opaziti pa je,
da je v primerjavi s prejšnjimi leti poraslo in mogoče celo doseglo število
dezertacij v najbolj »črnem« obdobju, tj. v prvem letu vojne na ruski fronti.
Zanimivo pri tem je, da je zdaj njihovo število naraslo na italijanskem bo28
29
30

31
32

Mlakar, Dnevnik, 194.
Zupančič, Dnevnik, 286.
V letu 1918 je tako omenjal idejo slovanske republikanske zveze oziroma federativne
republike vseh južnih Slovanov, snovanje velikanske jugoslovanske armade v Ameriki, ki
naj bi se bojevala na italijanskem bojišču, ter posamezne slovenske vojake, ki so prestopili
v srbske oziroma češke prostovoljske enote. Zupančič, Dnevnik, 236, 271 in 293.
Zupančič, Dnevnik, 263–264, 271 in 277.
Jože Hameršak, Skoz prvo svetovno. Ljubljana 1994, 131.
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jišču, kjer slovenski vojaki že po tradiciji niso prebegavali k nasprotniku.
Glavni razlogi za tovrstne prebege so še zmeraj tičali v slabi preskrbi in
oslabelosti vojakov, bolj banalni pa tudi v nesporazumih med častniki in
vojaki ali pa v pomanjkanju dopustov.33 A ne kaže zanemariti niti antantine propagande, ki pa je na vojake s svojimi obljubami o razbitju AvstroOgrske in samoodločbi južnoslovanskih narodov v večji meri vplivala šele
v zadnjih mesecih vojne, ko je postajalo jasno, da bodo centralne sile doživele vojaški poraz. V tem času so vojaki svoje prebege načrtovali že tudi z
namenom, da se pridružijo jugoslovanskim prostovoljcem.34
Mnogo več primerov izogibanja vpoklicu in dezertacij, je bilo, kot že
rečeno, med slovenskimi vojaki v zaledju, pa še tu vse do leta 1918 manj
pogosto kot npr. med Hrvati in Srbi ter Ukrajinci. Prvi avtobiografski zapisi, ki namigujejo na obstoj skupin pobeglih in skrivajočih se vojakov
se nanašajo šele za čas ob koncu leta 1917, medtem ko osebnih pričevanj,
razen kratkega spominskega zapisa Josipa Klavžarja iz 27. strelskega polka, ni. Ta jo je potem, ko mu »marodiranje« ni več pomagalo, enostavno
ubral v svojo vas. Po osmih mesecih skrivanja v okoliških gozdovih se je
ob nastopu zime 1917/1918 sam prijavil vojaškim oblastem.35 Nerazvitosti
dezerterstva je botrovalo dejstvo, da so slovenske dežele ležale že od pomladi leta 1915 v neposrednem zaledju fronte s posebno strogim vojaškim
režimom nadzorovanja, kjer si ni bilo mogoče zamisliti obstanka velikih
skupin dezerterjev. Prav tako pa je treba upoštevati, da je soška fronta kot
črta obrambe proti italijanskemu imperializmu in njegovim aspiracijami
imela za Slovence nek smisel in morda tudi zato tukaj dezerterstvo ni bilo
tako razširjeno.
Šele po utrditvi fronte na Piavi in koncu zime se je število dezerterstev
tako povečalo, da je po mnenju oblasti že resno ogrožalo javno varnost
na odročnejših področjih podeželja. Čeprav tudi takrat razširjenost tega
pojava ni bila tako zaskrbljujoča kot v drugih južnoslovanski deželah ali
Galiciji, so poročila oblastnih organov od pomladi do konca vojne polna
vznemirljivih podatkov o vedno številčnejših pobeglih vojakih, ki so se ob
pomoči domačinov skrivali po okolici svojih domov ali pa se v večjih skupinah klatili po odmaknjenih predelih. Tam so se, tako pravijo poročila,
preživljali s pomočjo okoliškega prebivalstva, pa tudi s krajami in včasih
pravimi roparskimi pohodi. Žandarmerija njihovega delovanja nikoli ni
33
34

35

Rueh, Moj dnevnik, 201–202; Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno, 158; Novinec,
Spominski zapiski, 36.
Franjo Košmerl, Čez fronto na fronto. Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije 1912–1918 [v nadalj. DKJ], Ljubljana/Maribor 1936, 715–716; Josip Klavžar, Železni »rožni venec«. DKJ,
723; Jože Logar, 1 : 16. DKJ, 725.
Klavžar, Železni »rožni venec«. DKJ, 723; glej tudi Bogumil Hrabak, Dezerterstvo, zeleni
kadar i prevratna anarhija u jugoslovenskim zemljama 1914–1918. Novi Sad 1990, 98.
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uspela preprečiti ali pa omejiti, ker je bilo primerov dezerterstva ali pa samo nezanesljivega in samovoljnega obnašanja tudi s strani rednih vojaških
oddelkov vedno več.36
Zapiski skrivajočih se dezerterjev bolj kot kake nasilne izgrede in ropanje potrjujejo, da se je dezerterstvo, ta elementarna reakcija vojakov na
dolgo vojno in bedo vojaškega življenja, razmahnilo tudi po zaslugi pojemajoče moči represivnega aparata in vedno bolj trhle discipline v avstro-ogrski vojski: »Ko sem prišel iz Rusije, sem brž spoznal, da gre tudi v
Avstriji že vse narobe in da ni več tiste hude discipline, kakršna je bila prej.
Oficirji so se že malo bali moštva, ker se je precej zoperstavljalo in upiralo.
Dosti so tudi uhajali k zelenemu kadru.«37
Nezanesljivost in nepokorščina vojakov sta v zaledju postajali očitni na
vsakem koraku, kazali pa se nista samo v pobegih iz vojaških enot in skrivanju pred oblastmi, temveč tudi v samovoljnem podaljševanju dopusta,
prostem gibanju ali pa neupravičenem oddaljevanju od svojih enot. Večina
teh prestopnikov ni imela namena za stalno zapustiti svoje vojaške sredine
in se je tudi zaradi milih kazni vanjo prej ali slej vrnila. Bevk je omenjal
tovrstne prestopke v Radgoni nastanjenega nadomestnega bataljona 97.
pešpolka, katerega pripadniki so zaradi težkih življenjskih pogojev in še
posebej krize v preskrbovanju s hrano, bežali na Ogrsko oziroma v Prekmurje, se tam najedli in potem povečini kmalu vrnili.38 Zaradi podobnih
vzrokov je aprila tik pred odhodom na fronto iz Ljubljane na svoje domove
izginilo tudi dvesto vojakov maršbataljona 2. gorskega strelskega polka.39
Spomladi 1918 je začelo množično dezertirati tudi moštvo dopolnilnih
formacij mariborskega 47. pehotnega in 26. strelskega polka.40
Kot pripadnik slednjega si je »dopust podaljšal« tudi povratnik iz ruskega ujetništva Jože Hameršak: »Kolikor časa se mi bo posrečilo, bom
doma; ko me ujamejo, bom spet en mesec zaprt in tako mineva čas in se
ogibaš fronte, ker tako in tako vojna ne more več dolgo trajati. Povem ti:
če me slučajno ujamejo, bom pa spet ušel. Jaz svoje glave ne bom več nesel
na fronto!«41 Taktika nenehnega uhajanja, kratkotrajnih zapornih kazni
in kasneje tudi simuliranja bolezni se mu je obrestovala, saj ga v strelske
jarke niso več poslali. Na njegovo kljubovalno vedênje je gotovo vplivalo
več kot dvoletno bivanje v ruskem ujetništvu, od koder se je, tako kot
36
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Več o poročilih civilnih oblasti glede problemov z dezerterji na Slovenskem prinaša Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domačih tleh med vojno
1914–1918. Ljubljana 1971, 231–233.
Hameršak, Skoz prvo svetovno, 127.
Bevk, Pot v neznano, 52. Naj ob tem še dodam, da si je tudi Bevk podaljšal dopust za dva
dni, zaradi česar je bil krajši čas zaprt v mariborskih zaporih.
Milčinski, Dnevnik, 332.
Pleterski, Prva odločitev, 231.
Hameršak, Skoz prvo svetovno, 131.
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večina povratnikov, vrnil drugačen. Njegove sanje o vrnitvi domov in o
miru so se podrle v trdi resničnosti povratniških taborišč in politične karantene, ki je bila zaradi strahu pred širjenjem boljševiških idej namenjena
povratnikom. Nezaupljivo ravnanje oblasti v Hamerškovem primeru ni
prineslo pričakovanih rezultatov, krepila se je le njegova vera v pravilnost
sabotiranja vojnih naporov.42
Dezerterstvo oziroma pobeg iz bolnišnice, kamor je bil kot ranjenec
ob junijski ofenzivi na Piavi pripeljan, je podrobneje opisal tudi Novinec:
V 12 dneh se je moja rana dobro pozdravila in zacelila. Prišla je v bolnico komisija, ki je
odbirala ozdravljene za ponovni odhod k svojim enotam na položaje. Sam pri sebi sem
sklenil, da puške ne na ramo, ne na hrbet nikoli več. Nekega popoldneva, po zdravniških
pregledih, v katerih sem bil za vrnitev na fronto s toliko drugimi odbran, sem izrabil priliko trenutne stražarjeve nepazljivosti. Preplezal sem zid, ki je obdajal bolnico in jo ubral
kolikor sem mogel hitro, čimdalje proč od bolnice, dokler me v bolnici ne bodo pogrešali.43

Pobeg se je končal uspešno, po krajšem skrivanju doma se mu je po
srečnem naključju posrečilo kljub sumničenjem dobiti mesto pomožnega
delavca v vojaški bolnišnici blizu domačega kraja. Vzroki za njegovo dezerterstvo so karakteristični: »neukrotljiva želja po domu«, grozeča nevarnost,
da ga bodo ponovno poslali na fronto, po možnosti brez dopusta, ki bi mu
ga lahko, ker je bil vpisan v črno listo kaznjencev že iz romunske fronte
ter ker svojci doma niso vplačali vojnega posojila, lahko odrekli, svoje pa
sta prispevala še tvegano življenje v njegovem »šturmbataljonu« in strah,
da bi doživel usodo svojega padlega brata.44
Ubežnikom, ki jim ni tako kot Novincu uspelo legalizirati svojega statusa, ni preostalo drugega, kot da so se še nadalje skrivali – velikokrat v
skupinah in na območjih, kjer jih je bilo teže zasledovati. V ljudski govorici so te ubežnike označevali kot »zeleni kader«. O »zelenem kadru« je v
svojih spominih več povedal le Andrej Zlobec. Poleti leta 1918 pobegnil iz
ljubljanske cukrarne, kjer so bili nastanjeni okrevanci, namenjeni za na
bojišče, in se pridružil skupini dezerterjev v Trnovskem gozdu.45 Po njego42
43
44

45

Hameršak, Skoz prvo svetovno, 110–139.
Novinec, Spominski zapiski, 47–48.
Novinec, Spominski zapiski, 36–37 in 48–56. Poleg rekvizicij se je oblast za financiranje
vojne posluževala tudi vojnih posojil. Proti koncu vojne je pogosto že pogojevala vojakov
dopust z obveznim vplačilom vojnih posojil s strani njihovih svojcev.
V Trnovskem gozdu so se zbirali zlasti dezerterji enot iz bližnje soške fronte; ko se je fronta pomaknila na Piavo, je tam ostalo več sto pobeglih vojakov, ki so bili edini prebivalci
obširnega gozdnatega območja. Večje skupine ubežnikov so se skrivale še v gozdovih na
Pohorju, v predgorjih Kamniško-Savinjskih Alp, ob hrvaški meji, na Boču in pri Celju.
Skupine slovenskega zelenega kadra so bile tudi v slovenskem Podravju in celo v obsežnih
gozdovih Semmeringa, tako rekoč pred vrati Dunaja. Njihove vrste so se pomnožile z
begunci iz vrst upornikov v Judenburgu, Murauu in Radgoni. Damijan Guštin, »Zeleni
kader« in vojaški upori v slovenskih enotah spomladi 1918. Slovenska novejša zgodovi-
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vem pripovedovanju je tamkajšnji kader imel skupno vojaško poveljstvo,
organizirane poti za pritok novincev in kanal za varno pot vse do Ljubljane, vojaško je bil organiziran v čete, ki so imele določeno območje, ki bi ga
branile v primeru napada vojske ali žandarmerije, teren pa so nadzirale s
patrolami in stražami. Razen Slovencev so bili v Trnovskem gozdu v kadru tudi pripadniki drugih avstro-ogrskih narodov in tudi nekaj ruskih
in italijanskih vojnih ujetnikov. »Zeleni kader« v Trnovskem gozdu je bil
številčno močan, solidno oborožen, uvedeno naj bi imel celo slovensko poveljevanje.46 Ob razpadu monarhije so se pripadniki kadra iz Trnovskega
gozda vključili v narodne straže, ki so razoroževale avstro-ogrske enote in
skrbele za red.47
Razloga, ki sta Zlobca gnala v dezerterstvo, sta bila naveličanost in zoperstavljanje avstro-ogrski državi iz nacionalnih razlogov: »Devetnajst let
sem bil star – fronte, ran, lakote in mraza mi je dovolj. Dezertiral bom!
Če se borim, hočem vedeti, zakaj se borim!«48 Rešitev je potemtakem lahko našel le med zelenokadrovci, ki so lahko nudili odlično zatočišče pred
tegobami fronte, povrhu pa jih je družila še »želja, boriti se za svojo ožjo
domovino in ne za veliko, staro Avstrijo«.49
Kljub temu največji del vojakov ni bežal zato, ker bi hotel najti nov razlog za bojevanje. Že na podlagi pičlih avtobiografskih virov je možno ugotoviti celo paleto drugih vzrokov, predvsem željo po preživetju, domotožje
in skrb za domače, revolucionarno protivojno razpoloženje ter izgubljeno
vero v bodočnost in smisel bojevanja za monarhijo, ki tako bedno hrani
svojo vojsko, povrhu pa vojno še izgublja.
Čeprav bi po številu avtobiografskih virov lahko sklepali, da število dezerterjev ni bilo veliko, drugi viri potrjujejo, da so tudi slovenske pokrajine
poznale dezerterstvo in njegove spremne pojave v taki meri, da je to konec
spomladi 1918 že močno vznemirilo oblasti. Če tega dezerterstva ni bilo
še več, potem je to treba razumeti v luči dejstva, da je pri Slovencih tem
bolj bila razvita najvišja stopnja odpora proti vojni, vojaško odporništvo.50

na. Od programa Zedinjene Slovenije do mednarodnega priznanja Republike Slovenije
1848–1992, zv. I, Ljubljana 2005, 142; Pleterski, Prva odločitev, 231–233.
46
Glede na dejstvo, da so bili med zelenokadrovci v Trnovskem gozdu tako rekoč pripadniki vseh narodnosti monarhije, je trditev o slovenskem poveljevanju vprašljiva.
47
Andrej Zlobec, Za blagor očetnjave. Spomini 1914–1945. Ljubljana 1981, 82–95.
48
Zlobec, Za blagor očetnjave, 84.
49
Zlobec, Za blagor očetnjave, 90. Njegovo prepričanje o zelenem kadru kot neke vrste predhodniku narodne vojske je bilo seveda naivno, saj »zeleni kader« na Slovenskem nikoli ni
bil podaljšek narodnega gibanja, niti ne (revolucionarno) socialno gibanje. Označimo ga
lahko le kot dezertersko in stihijsko protivojno gibanje z elementi skrivaštva, razbojništva
in roparstva. Hrabak, Dezerterstvo, 6–8.
50
Pleterski, Prva odločitev, 233.
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Vojaško uporništvo
Prvi upor, v katerem so bili udeleženi tudi Slovenci, je izbruhnil prvega
februarskega dne 1918 v Boki Kotorski. Upor, ki so ga pripravljali več kot
mesec dni, se je naglo razširil na večino tam zasidranih ladij ter celo na
kopenske mornariške baze in postaje ob obali. Uporni »rdeči mornarji«
so zaprli častnike in organizirali mornarske komiteje, ki so za dva dni
na ladjah prevzeli oblast. Med zahtevami, ki so jih postavili poveljstvu
flote, je bilo največ takšnih, ki so se navezovale na izboljšanje položaja
mornarjev (boljša preskrba s hrano in tobakom in njuna pravičnejša razdelitev med moštvo in častnike, več izhoda z ladij ter pogostejši in daljši
dopusti, odprava pisemske cenzure), bile pa so tudi splošnejše, povezane
z vojno in politiko (takojšnja sklenitev splošnega miru, popolna politična
neodvisnost od drugih držav, demobilizacija in sestava prostovoljne milice,
samoodločba narodov, demokratizacija vlade).51
Dovršenost zahtev daje vedeti, da upor ni bil spontan, temveč rezultat
vnaprej pripravljene in premišljene akcije peščice revolucionarnih mornarjev. Po pripovedovanju slovenskih udeležencev se da sklepati, da je za
priprave vedel tudi precejšen del moštva, ki pa je pričakoval kvečjemu kako
miroljubno demonstracijo v prid konca vojne.52
Nedvomno so na organizatorje zelo vplivale socialistična revolucija v
Rusiji ter njene zahteve po sklenitvi miru – tudi zato so kasneje na vseh
upornih ladjah izobesili rdeče zastave – vendar boljševiške ideje vsaj med
večino upornikov niso bile prisotne. Ti se uporu niso pridružili zaradi
politike, temveč zaradi nezadostne in vedno slabše hrane, nezadovoljstva
zaradi dolgoletnega službovanja ter naporne in enolične službe, svoje pa so
prispevala tudi dejanja korumpiranih in samovoljnih častnikov:53
Naprtiti se nam hoče revolucijo, vstajo, veleizdajo. Resnica pa je, da se je moštvo v Boki
Kotorski detaširanih ladij vzdignilo, primorano zaradi nasilnosti in samovoljnosti nekaterih častnikov, da si na lastno roko pomaga do svojih pravic, da napravi konec gonjam,
pod katerimi je moštvo toliko trpelo. Tudi protežiranje nekaterih je razburjalo mornarje.
51

52
53

Zaradi odločnosti vojaškega poveljstva ter slabe organizacije in neodločnosti ter neenot
nosti mornarjev je upor že drugi dan začel slabeti in 3. februarja dopoldne, ko so kot
pomoč za njegovo zadušitev priplule ladje iz Pulja, tudi končal. Vojaške oblasti so zaprle
približno 800 mornarjev, 40 najbolj kompromitiranih so postavili pred naglo vojaško
sodišče, vendar je to sodilo le osmim. Štiri vodje upora so obsodili na smrt z ustrelitvijo,
dva na zaporno kazen, dva pa sta bila oproščena. Proti 386 upornikom se je proces nadaljeval pred vojaškim sodiščem, vendar se za nikogar od obtoženih ni končal do razpada
monarhije. Damijan Guštin, »Zeleni kader« in vojaški upori v slovenskih enotah spomladi 1918. Slovenska novejša zgodovina I, 142; Rafael Perhauc, Upor mornarjev, 12–38;
Plaschka, Innere Front I, 107–148.
Viktor Žužek, povzeto po: Perhauc, Upor mornarjev, 40–41.
Viktor Žužek, povzeto po: Perhauc, Upor mornarjev, 40–41 in 44.
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Posebno občutno pa se je poznalo goljufijo in krajo prehrambenih surovin iz zalog namenjenih moštvu. Cele vreče so nosili dan za dnevom z ladij in jih zamenjevali za tobak in
drugo. Pomanjkanje […] je postalo nadvse občutno, neprestano zmanjševanje dnevnih
obrokov pa je še povečalo to pomanjkanje. V častniških prostorih so pa bile gostije na
dnevnem redu […]. Količine jedil in pijač, ki so se tu trošile v primerjavi z našim lastnim
pomankanjem, nas je globoko užalostilo in razdražilo […]. Častnikom vse: denarja v
izobilju, prav tako tudi hrane, žensk, kaje in dopustov, možem pa ničesar […]. Mi smo
bili prav dobri Avstrijci kot drugi, namesto da bi nas naše starešine podpirale, pa so nas
oškodovali in tu smo si hoteli pomagati sami.54

Da neizprosne obtožbe nadrejenih niso bile neosnovane in neupravičene, potrjuje tudi Anton Dolenc, ki je v letu 1917 kot poveljujoči na križarki
Sankt Georg v svoj dnevnik vpisoval negativne strani, ki so vladale na njegovi ladji. Spoznal je, da je med gospodo v štabu marsikaj gnilega in nemoralnega, opozarjal je na razmetavanje s hrano in nepravilnosti pri njenem
razdeljevanju ter na nezdrave pojave v odnosih med častniki in mornarji,
omenjal pa je tudi nevšečnosti in težave, ki jih je povzročala ostala posadka.55 Ta je svoje nezadovoljstvo v letu pred uporom kazala v nespoštovanju
nadrejenih in nedisciplini, pa tudi v usihajočem patriotizmu.
Da je merjenje slednjega relativno početje, priča tudi pripovedovanje
enega izmed štirinajsterice obtoženih Slovencev56 za sodelovanje v uporu,
Viktorja Žužka, ki je trdil, da bi kakršna koli akcija proti sovražniku na
moralo mornarjev vplivala zelo pozitivno. Prav tako je zelo zgovorno tudi
njegovo (neuspešno) vztrajanje, da bi med uporniške zahteve dodali tudi
točko, ki je za primer sovražnega napada na Boko Kotorsko v času trajanja upora predvidevala takojšnje končanje le-tega in izročitev poveljstva
častnikom, s katerimi bi se potem vsi skupaj borili proti antantini floti.
Upoštevaje podobna pričevanja, upor v Boki Kotorski ni bil nujno usmerjen proti obstoju Avstro-Ogrske, glede na to, da so uporniki pripadali
vsem narodom monarhije, pa tudi ni nastal zaradi nacionalnih razlogov.
Uporni mornarji so k svojim zahtevam sicer dodali točko o samoodločbi oziroma avtonomiji narodov, ki pa je skupaj z zahtevami po miru in
54
55
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Josip Rodič, citirano po: Perhauc, Upor mornarjev, 94–95.
Anton Dolenc, povzeto in citirano po: Perhauc, Upor mornarjev, 111–114. Kapitan fregate
Anton Dolenc je od marca do novembra 1917, ko je napredoval v čin kapitana bojne ladje
in so ga premestili, poveljeval na admiralski ladji Sankt Georg. Za ta čas (oziroma do
oktobra 1917) je ohranjen njegov v nemščini pisan dnevnik, ki razkriva razpoloženje in
dogodke, ki so tudi prispevali k izbruhu upora. Proti zlorabam in nepravilnostim se je
boril ves čas, vendar je navzočnost admirala, ki je poveljeval flotilji križark, rušilcev in
torpedovk in ki je bil prav tako vkrcan na Georgu, oteževala njegovo poveljevanje, saj se
je moral v marsičem ozirati in upoštevati mnenje admirala, ki mnogokrat ni soglašal z
njim in je zaradi tega imel – kakor je sam pravil – vezane roke. Perhauc, Upor mornarjev,
110–117.
O slovenskih udeležencih upora več v Perhauc, Upor mornarjev, 39–81.
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demokratizaciji bolj predstavljala nekakšno revolucionarno akcijo kot pa
nacionalni upor.57
Tudi iz dnevnika in pisem Josipa Rodiča je možno razbrati, da so se on
sam pa tudi drugi uporniki imeli za »dobre Avstrijce«. Šele slabe razmere
v dolgotrajni internaciji, surovost in trpinčenje zaprtih mornarjev, ki so
jim oblasti na vsak način poskušale dokazati veleizdajstvo, so sicer prepričanega Jugoslovana in hkrati dobrega Avstrijca spremenile v zagrizenega
nasprotnika avstro-ogrske države:
[…] hoteli so napraviti iz nas dobre domoljube, pa so uporabili napačno metodo, sedaj
šele smo zares uporniki, revolucionarji in jaz mislim, da še marsikdo izmed danes tukaj
interniranih bo še imel opraviti zaradi upornosti, ker na tak način, kakor oni delajo, se ne
upogne ljudi, temveč si država nakopava najzagriznejše sovražnike […]. Mar smo zopet v
Neronovih časih? Danes, v dvajsetem stoletju, pa tako trpinčenje lastnih ljudi! Ali ni to sramota? Zaradi takega ravnanja nastane naravno mržnja do častnikov in do cele države. Kdo
pa naj bi bil še domoljub? Jaz imam še domoljubje, da, prav gotovo, ampak do moje ožje
domovine, do Kranjske, do Jugoslavije. Že davno pa je izhlapelo do veledržave Avstrije. 58

Zatrtje upora in kaznovalna politika do upornih mornarjev nista mogla
zatreti nemira in nezadovoljstva, ki sta se že spomladi sprevrgla v vrsto
uporov vojaških enot v zaledju. Med njimi so bili trije upori slovenskih
vojakov v dolini reke Mure na Štajerskem.59
12. maja se je v Judenburgu uprl dopolnilni bataljon 17. pešpolka, ki
je bil pripravljen na odhod na bojišče. Zvečer istega dne, ko je bil končan
teden praznovanja cesarja Karla, je med vojaki začelo vreti; ob 10. uri je
v eni od barak desetnik Anton Hafner spregovoril vojakom in jih pozval
k »vstaji, osvoboditvi in oborožitvi«. Skupine vojakov so potem stekle v
druga bivališča moštva in v hipu se je vse začelo upirati. Značaj upora
dobro označujejo gesla, s katerimi so prvi uporniki pozivali v boj druge
vojake: »Fantje, ven, danes gremo domov! Kdor je Slovenec, pojde z nami!
Pokonci, boljševiki! Naj živi kruh! Dol z vojno! To ni samo za nas, ampak
tudi za sovražnike na fronti! Zdaj se vojna mora končati! Naj nam dajo več
jesti, in naj se vojna konča!« Pod temi gesli so nato potekale nadaljnje akcije
upornikov. Njihov konkretni pomen pa so si posamezni povratniki in po57
58
59

Viktor Žužek, povzeto po: Perhauc, Upor mornarjev, 44–45, 49 in 53.
Josip Rodič, citirano po: Perhauc, Upor mornarjev, 92–93 in 98–99.
Do prvega pojava nepokorščine neke slovenske enote je sicer prišlo že aprila, ko vojaki 2.
gorskega strelskega polka v Ljubljani niso ubogali povelja in niso nastopili proti demonstrantom. Posamezni vojaki so nosili kokarde in trakove s slovenskimi barvami ter se
obnašali, kot so opozarjala poročila, zelo neprimerno. Dan pred ljubljanskimi nemiri naj
bi dva slovenska podčastnika tega polka na cesti celo vzklikala: »Živela anarhija, živela
jugoslovanska država, dol z Avstrijo, dol s cesarjem Karlom!« Vedênje vojakov je močno
vznemirilo civilne, predvsem pa vojaške oblasti, ki so vzroke iskale predvsem v hujskanju
slovenskih politikov in demoralizirajočem vplivu deklaracijskega gibanja. Pleterski, Prva
odločitev, 233–236.

94

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2009/4

• razprave – studies

sebno novinci seveda razlagali različno. Vojaki so se polastili zalog živeža
in del moštva je napadel tudi trgovine, gostilne in mestno kavarno. Ta del
moštva, ki je celo noč neorganizirano plenil po mestu, je imel namen predvsem dobiti hrano, medtem ko se je glavni in očitno tudi bolje organizirani
del upornikov lotil veliko resnejših akcij. Sestavili so oborožene oddelke, v
spopadu z rekruti zasedli vojašnico ter postopoma tudi pomembne strateške točke v mestu. Uničevali so tudi sezname vojakov in začeli organizirati
skupine za odhod domov. V dopoldanskih urah so v Judenburg prispele
prve enote, ki so upornike pomirile, vojake, ki so izrabili priložnost in v
anarhiji dezertirali, pa polovile.60
Le dva dni kasneje se je na pobudo povratnika iz ruskega ujetništva Boštjana Olipa, ki se je na dan judenburškega upora vračal v vojsko z dopusta,
uprla tudi večinoma slovenska nadomestna stotnija 7. lovskega bataljona
v Murauu. Proti večeru so se vojaki zbrali na dvorišču kasarne in začeli
vpiti: »Borimo se za lastno kri! Pokonci! V Ljubljano!« Misel o pohodih
na jug, na slovensko ozemlje, in povezava narodnih gesel z protivojnimi
in revolucionarnimi gesli povratnikov sta se tu pojavili takoj na začetku;
Olipu so pozneje dokazali, da je prav on klical: »Naj živi internacionala!«
in »Živela Jugoslavija!« Uporniki so nato odkorakali k skladišču orožja in
ga zažgali. Kmalu se je večina vojakov odzvala pozivom vojaške komande
in se je vrnila v kasarne oziroma v gostilne, ostala je le peščica vojakov in
povratnikov, ki pa so bili v jutranjih urah naslednjega dne prijeti ali pa so
zbežali.61
V noči s 23. na 24. maj se je naposled uprl še nadomestni bataljon tržaškega 97. pešpolka v Radgoni. Pod vodstvom Rudolfa Ukoviča in Andreja
Melihna se je na trgu pred vojašnico začel spopad med uporniki ter častniki in njim zvestimi vojaki. Upornikov naj bi bilo okoli 1600, vendar je le
manjši del dalj časa vztrajal pri bojevanju z lojalnimi enotami in častniki;
večina se je kmalu umaknila in vdano čakala na razplet ali pa si dajala
duška v plenjenju skladišča in kantine. Zaradi malega števila »zaresnih«
upornikov pa tudi pomanjkanja streliva se je upor proti jutru končal, nad
tisoč upornikov pa je Radgono tudi zapustilo. Ti so se naslednji dan vrnili
sami oziroma so jih povečini zajele asistenčne enote.62
Že sodobniki uporov so vedeli, da so ti upori v habsburški vojski v vzročni
zvezi z vrnitvijo velikega števila vojakov iz vojnega ujetništva v Rusiji.63 Av60
61
62
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Pichlik, Iz ruskega ujetništva, 80–84; Petra Svoljšak, Judenburg: v boj proti vojni. Slovenska kronika XX. stoletja. 1900–1941, Ljubljana 1997, 193.
Pichlik, Iz ruskega ujetništva, str. 86–87.
Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev. Ljubljana 1992, 121; Pichlik, Iz ruskega
ujetništva, 93–96; Bevk, Pot v neznano, 59–67.
Prvi ujetniki so se čez razpadajočo fronto vračali že ob koncu leta 1917. Njihova vrnitev
se je povečala po zasedbi Ukrajine v drugi polovici februarja 1918, tako da je njihovo
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stro-ogrske vojaške oblasti so se zavedale politične problematičnosti ujet
nikov, ki so se vrnili iz revolucionarne Rusije in Ukrajine. Zato so morali
skozi poseben sistem politične karantene, kjer so prestajali različne stopnje
političnega preverjanja. Oblasti je v prvi vrsti zanimalo vedênje ujetnikov
v Rusiji, in sicer koliko so pristajali na sodelovanje s sovražnikom. V ta namen so za povratnike uvedli poseben »opravičevalni postopek«. Šele postopoma so v ospredje zanimanja vojaških oblasti prihajali sumi o nevarnosti
povratnikov zaradi revolucionarnih idej in razpoloženj. Bivši ujetniki so se
v očeh vojaških organov monarhije postopoma spreminjali iz dobrodošlega vira za popolnitev razredčenih vrst armade v nevaren element, ki ga je
bilo treba skrbno nadzorovati. To sumničenje in nezaupanje so povratniki
pogosto sprejeli kot poniževanje in je zato lahko imelo povsem nasprotne
učinke od pričakovanih:
Tukaj sem spoznal, da imajo take, ki pridejo iz Rusije, za boljševike. Da nam nič ne zaupajo
in nas zelo postrani gledajo. Pa saj smo tudi bili bolj boljševiško misleči, sploh pa, ko smo
videli, kam smo prišli in kako ravnajo z nami […]. Vsi, ki smo bili tukaj, smo se kesali, zakaj
smo prišli iz Rusije. Tam smo bili vsaj siti in nobenih šikan nam ni bilo treba prenašati. V
Rusiji sem bil ujetnik in njihov sovražnik, pa so stokrat lepše ravnali z menoj, kakor delajo
tukaj, kjer sem se bojeval za domovino in cesarja.64

Zavedati se je treba, da je ta domnevni »boljševizem« povratnikov v
resnici ni bil konkreten politični program.65 Tudi revolucionarna gesla in
zahteve, ki so se ob kasnejših uporih in nemirih pojavljala, so bila prej
plod protivojnega razpoloženja in uporniških idej kot pa izoblikovanega
komunističnega nazora. Skratka, ujetniki v Rusiji niso postali pravi revolucionarji, a so se vendar vračali v monarhijo drugačni, kot so jo nekoč
zapuščali. Zaradi ruskih zgledov (razpad ruske armade, potem ko se vojaki niso hoteli več bojevati, nezadovoljstvo ljudskih množic in politični
prevrati) so povratniki s seboj prinašali ideje o uporih, ki bi prinesli konec
vojne in mir, predvsem pa možnost vrnitve vojakov k domačim. A njihova
upornost verjetno ne bi nikoli prišla do izraza, če jih v to ne bi primoral
takratni položaj v monarhiji in njeni vojski. Ta je postal glavni vzrok za
njihov nastop spomladi leta 1918.
Glavni razlog za nezadovoljstvo povratnikov je bila njihova ponovna
vključitev v nadomestne enote in podreditev običajnemu vojaškemu življenju. To je bil za njih velik udarec, saj je dolgoletno ujetništvo vplivalo tudi

64
65

število v začetku marca bilo ocenjeno na 120 tisoč. Posebno velik dotok nekdanjih vojnih
ujetnikov iz Rusije pa je sledil sklenitvi mirovne pogodbe v Brest-Litovsku, ki je njihovo
vrnitev tudi predvidevala. Do konca aprila se jih je tako vrnilo 380 tisoč, do konca junija
pa že več kot pol milijona. Pleterski, Prva odločitev, 225–226; Pichlik, Iz ruskega ujetništva, 31.
Hameršak, Skoz prvo svetovno, 110–111.
Pichlik, Iz ruskega ujetništva, 129.
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na njihovo prepričanje, da je vojna za njih končana in da jim ne bo treba
več na fronto.66 Edino plačilo za vrnitev je bil enomesečni dopust, ki pa k
poboljšanju razpoloženja ni prispeval nič. Nasprotno, položaj se je še poslabšal, saj so povratniki spoznali bedo, v katero je vojna pripeljala njihove
domove. Številni so zato dezertirali, drugi so se razdraženi in nejevoljni
vračali k svojemu kadru, kjer so jih kot »smrkave rekrute« v okviru priprav
za junijsko ofenzivo v Italiji uvrstili v pohodne formacije.
Zaradi situacije doma in zaradi perspektive skorajšnjega transporta na
fronto so bili razočarani in užaljeni; njihov nemir se je kazal v medsebojnih pogovorih in prepirih, kjer so radikalnejši povratniki obračunavali z
neodločneži in zmerneži ter hkrati že pozivali na revolucijo in dezertacije.
Bevk, priča upora v Radgoni, je zapisal, da so bili povratniki na začetku
maja kot »nabita puška«, ki je bila tik pred tem, da se sproži.67
Tako so povratniki v razgretem ozračju, ki je med vojaki nadomestnih
formacij sicer vladalo že pred njihovim prihodom, postali ne samo poglavitni netilci nediscipline, temveč tudi glavni pobudniki uporov. Brez
njihovega prihoda bi se nezadovoljstvo vojakov verjetno še naprej kazalo
samo v godrnjanju ter posameznih primerih nepokorščine in dezerterstva,
ne bi pa preraslo v misel, da se je za svoje cilje, tj. odhod domov in posredno
konec vojne, treba tudi upreti.
Kot vzorčni primer odločilne vloge povratnikov v razburkanem okolju
nezadovoljnih vojakov bi veljalo omeniti Boštjana Olipa, voditelja upora
v Murauu. Kot ujet avstro-ogrski vojak je v Rusiji doživel oktobrsko revolucijo in se navzel njenih idej; bil je celo odposlanec slovenskih vojnih
ujetnikov v okrajnem sovjetu. Marca 1918 je pobegnil v domovino, po
lastnem pripovedovanju ne samo zaradi domotožja, temveč tudi iskrene
želje, da bi med rojaki vzpodbudil revolucionarno gibanje. Poudarjal je,
da brez revolucije in brez žrtev ne gre in da je treba začeti z akcijo takoj.
Poleg boljševističnih so k njegovi zavzetosti pri uporu zagotovo pripomogli
še panslovanski in jugoslovanski nazori, ki so prišli do izraza v pozivih
66

67

S tem se ne želi trditi, da vojaki že v ujetništvu na možnost, da jih bodo oblasti znova
poslale v strelske jarke, niso računali. Svaril, še posebej s strani vračajočih se ruskih ujet
nikov, je bilo dovolj: »Slika je taka, da bo Rusija skoro gotovo zaključila separatni mir.
Tako se vsi vojni ujetniki mesto se veseliti miru, bojimo, ker se obeta iti zopet v fronto
proti Italiji ali Franciji.« – »V vlaku se pelje ruski pleni, ki je ušel iz Ogerskega. Pripoveduje razno, kar pa je vse tako, kakor jih je že mnogo pripovedovalo. Pravi nama, ne hodit
domov; tu vama je slabo, a doma nič bolje in doma odpravljajo koj na italijansko fronto.
Dajo komaj 2–3 tedne dopusta. Vse imajo v Avstriji v rokah Nemci.« Zupančič, Dnevnik,
228 in 282.
Bevk, Pot v neznano, str. 55–58. Nemire so dokaj zgodaj pričakovali tudi poveljujoči,
saj so se poleg pozivov na upor in dezerterstva že od začetka pomladi, ko so v Radgono
začele prihajati večje skupine povratnikov, množili primeri nediscipline, neposlušnosti
in malomarnosti, samovoljnih odhodov in prihodov, ropov in celo nasilnega vedênja do
civilnega prebivalstva. Plaschka, Innere Front I, 345–346.
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vojakom med uporom, zagotovo pa so bili prisotni že na začetku vojne.
Znana je namreč prigoda iz leta 1914, ko je Olip pred odhodom 7. lovskega
bataljona na rusko fronto komandantu, ki je govoril vojakom in jih navduševal za boj proti Rusom, kot pravi sokolovec zabrusil, da se Slovenci ne
nameravajo boriti proti drugim Slovanom.68
Porazna situacija v monarhiji je Olipova uporna stremljenja še stopnjevala. S pristaši je izkoristil nezadovoljstvo vojakov 7. lovskega bataljona, ki
so zahtevali kruh, mir in konec vojne, zanašal pa se je tudi na dogodke v
Judenburgu in nemire med prebivalstvom v drugih okoliških krajih, ki naj
bi predstavljali znak za začetek širše vstaje. Ker se je ta zadnja domneva izkazala za nerealno in zgrešeno, se je tudi upor v Murauu za uporne vojake
končal neuspešno, za Olipa pa tragično. Po hitrem postopku je bil obsojen
na smrt in takoj zatem ustreljen. Pred usmrtitvijo je napisal poslovilno
pismo, iz katerega sta vela pogum in ponos nad tem, kar je storil, v njem
pa je tudi razodel, da se je uprl iz ljubezni do domovine in v želji, da bi bilo
vojne hitreje konec in da bi bilo zato drugim bolje:
Dragi brat, obsojen sem bil na smrt. Ne žaluj za menoj in reci tudi mamici, naj mi odpusti. Ne skrbi preveč zame, da ne boš zabredel v nesrečo [… Umiram častno, ne kot tat ali
razbojnik, ampak kot slovenski vojak, kot more umirati sin matere Slovenke! Pozdravi mi
dr. Trillerja in mu povej, da nisem šel streljat Italijanov in da upam, da sem s tem toliko
pomagal, da bo drugim bolje.69

Tako torej sledi, da je bil Olip v očeh avstrijskih vojaških oblasti nevaren kot sovražnik habsburške monarhije iz narodnostnih razlogov in kot
človek s socialno revolucionarnimi namerami. Nič čudnega torej, da je pri
raziskovanju vzrokov vojaških uporov treba vselej mislili na oba elementa,
narodnostni in socialnorevolucionarni. Medtem ko je socialna revolucionarnost bila lastnost, ki so jo povratniki prinašali s seboj, je narodnostno
uporništvo lahko v domačih razmerah še bolj naraslo zaradi že razvitega
narodnopolitičnega gibanja.70
68

69
70

Ana Benedetič, Boštjan Olip – borec za mir in proti vojni. Avguštinov zbornik. 50 let Gorenjskega muzeja 1953–2003, Kranj 2003, 174. Dogodke iz življenja Boštjana Olipa povzemam po članku A. Benedetič, ki je nastal na podlagi pripovedovanj Olipovih sorodnikov
in zapisov v njegovem dnevniku. Ta je zdaj verjetno v privatni lasti. V dnevniku naj bi
bil opisan tudi pripetljaj iz začetka vojne, za katerega je celo Olip pristavil, da bi ga lahko
ustrelili, če bi komandant ne bil po rodu Čeh.
Pichlik, Iz ruskega ujetništva, 168; Benedetič, Boštjan Olip, 177; Pleterski, Prva odločitev,
238.
Slovenski vojaški upori časovno sovpadajo z viškom deklaracijskega gibanja na Slovenskem. Ta okoliščina je vsekakor že tedaj vsiljevala vprašanje, v kakšni povezavi so upori
s tem gibanjem. Dosedanje sodbe o tem se pri Slovencih razhajajo. Lojze Ude je v svoji
študiji o vojaških uporih zapisal: »Vsem vojaškim uporom, izrazom nezadovoljstva v
avstro-ogrski vojski tistega časa skupno je vojna naveličanost, zahteva po sklenitvi miru
[…]. Povratniki iz ruskega ujetništva […] so zanesli v to razpoloženje večjo odločnost.
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To gibanje je močno vplivalo na miselni svet vojakov. Zahteve po političnih spremembah in ustanovitvi jugoslovanske države so se vojakov
nedvomno že močno prijele in so bile ob uporih odlično mobilizacijsko
sredstvo. Pretiravali pa bi, če bi trdili, da so bile narodnostne težnje odločilne tudi pri zahtevah upornikov ali, kar je še manj verjetno, da so upori
izbruhnili za dosego teh narodnostnih teženj.71
Maloštevilni avtobiografski viri dajejo vedeti, da je upore, ki so izbruhnili ob mešanici nacionalnih in boljševističnih gesel, veliko vojakov
razumelo zelo po svoje: zanje so lahko bili protivojna manifestacija, manifestacija nezadovoljstva, ki so jo izkoristili za plenjenje skladišč ali pa samo
priročno sredstvo za dezerterstvo oziroma pobeg proti domu:
Navadna hrana je bila nezabeljena juha. Prišel je iz ruskega ujetništva poročnik Ravhekar iz Kranja in jih organiziral. Brzojavil je vojnemu ministrstvu, da vstopijo v štrajk,
če se jim ne izboljša hrana. Prišel je odgovor, toda šele ob 9h, tedaj so že pokale puške
po trgu za oficirji. V oficirski menaži so našli 39 vreč moke. Na železnici so zaplenili 2
vagona tobaka; karte za vožnjo so dajali vsakomur zastonj. Judenburžani so se skrivali
po kleteh. Na trg so zapeljali dva kanona, so menili, neumni Janezi se bomo pred kanone
postavili; toda šli smo v gozdove in kupovali od kmetov jajca. 450 nas je bilo obsojenih,
6 so jih ustrelili in kar zagrebli na vežbališču, da smo drugi dan čeznje korakali. Kmalu
po teh ustrelitvah je prišel brzojav od cesarja, da nas morajo vse izpustiti. Hrana se nam
je izboljšala, dobivali smo dunajsko oskrbo »Verpflegung Nr. 1«. Morali smo priseči, da

71

Toda največjim uporom in vsem uporom slovenskega vojaštva skupna je tudi nacionalna
nezadovoljnost, in to odločilna.« Hkrati je opozoril na okoliščino, da se ni uprl niti en
nemško-avstrijski polk, ampak da se je upiralo predvsem slovansko vojaštvo. Takšni
presoji je ugovarjal Dušan Kermavner: »Enako (zanikalno) pa je soditi tudi o vsakršnem
drugem merjenju ali pripisovanju večje ali odločilne vloge narodnostni nezadovoljnosti
in odmevom narodnega političnega gibanja v domovini (deklaracijske ali jugoslovanske
propagande) v primerjavi z vlogo splošne naveličanosti z vojno, spontanega soglasja z
ruskim boljševiškim zgledom in zlovoljnosti zaradi stradanja. Za takšno merjenje nam
reč nimamo nobenega objektivnega merila.« Kljub temu ugovoru je Ude vztrajal pri svoji
sodbi in je mesec maj 1918 ovrednotil kot najbolj viharen mesec v deklaracijskem gibanju
prav zaradi uporov slovenskega vojaštva v tem mesecu: »Jaz jih štejem k deklaracijskem
gibanju […]. Nič zato, če so bili zelo vidno med temi uporniki ujetniki, ki so se vrnili iz
Rusije, tako imenovani povrnjenci (povratniki). Resolucije, sprejete na shodih, taborih
deklaracijskega gibanja, so zelo odločno poudarjale načelo pravice do narodne samoodločbe in zahtevo po miru. Im mir je bil tisto, kar so povrjenci iz Rusije predvsem
pričakovali. A to je bilo razpoloženje tudi nemško-avstrijskih povratnikov, pa se ti niso
upirali.« Tudi v spisih vojaških organov najdemo vztrajno trditev, da je jugoslovansko deklaracijsko gibanje pomemben, če ne najpomembnejši neposreden vzrok vojaških uporov.
Nasprotno pa je notranje ministrstvo sodilo, da teh dogodkov ni pripisati nahujskanosti
prebivalstva v zaledju, marveč skoraj v vseh primerih le pogubnemu vplivu vojakov, ki
so se vrnili iz ruskega vojnega ujetništva; le glede Judenburga pravi, da njegov vzrok nastanka ni pojasnjen in da je bil edini upor, pri katerem dozdevno niso imeli poglavitne
vloge samo povratniki. Povzeto in citirano po: Pleterski, Prva odločitev, 225–227.
Izjema bi lahko bil Olip, ki je v pričakovani splošni vstaji morebiti videl priložnost tudi
za politične spremembe in ustanovitev jugoslovanske države. Več o slovenskem ljudskem
uporništvom in deklaracijskem gibanju Pleterski, Prva odločitev, str. 225–241.
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nismo dobivali kruha. Oficirji so pa 4000 paketov z jedili odposlali stran. Enega proviantnega nadporočnika in enega poročnika so zaprli. Nas so pa brez bajonetov poslali
na Piavo.72

Svojevrsten opis dogodkov v času judenburškega upora prinaša nekaj
novih podatkov o uri začetka upora in predhodnem opozorilu vojaškim
oblastem, izpostavi pa tudi ključne točke, ki bi jih pri vzrokih in poteku
upora morali upoštevati: pomanjkljiva in zanič hrana, zamere do častnikov, ki so se tako kot v Boki Kotorski okoriščali na račun moštva, odločujoča vloga povratnikov iz ruskega ujetništva, ki so upor organizirali in
vodili, ter vedenje vojakov, ki so med uporom iskali predvsem hrano, upor
sam pa izrabili kot odskočno desko za pobeg v okoliške kraje in naprej
proti domu. Presenetljiva pa je odsotnost drugih, predvsem nacionalnih
vzgibov za upor.
Tudi Bevk pri opisu upora v Radgoni ni omenjal nacionalnih vzgibov,
temveč le splošno nezadovoljstvo vojakov, predvsem pa jezo povratnikov.
Ti so upor predtem verjetno načrtovali, kot povod pa so izrabili prijetje
narednika Melihna, ki je v gostilni ščuval vojake k nepokorščini. Razgrajanju je sledil poziv na odkrit obračun z nadrejenimi »hudiči«, temu
pa streljanje na medtem prispele častnike in njim zveste čete. Uporniki,
predvsem novinci in »starci« iz zadnjega nabora, ki se niso udeležili boja,
so medtem razbili vojaško kantino. Pridružili so se jim tudi tisti, ki niso
nameravali sodelovati v uporu in so jih v to, celo z grožnjami, da jih bodo
drugače postrelili, prisilili bolj odločnejši uporniki. Vsi ti, kot pravi Bevk,
niso mislili in čutili enako kot povratniki iz ujetništva.73
Z velikim neodobravanjem je na upore gledal tudi Rueh. Čeprav je situacijo poznal samo prek govoric in pripovedovanj dopustnikov, si je v svojem komentarju judenburške dogodke drznil označiti za navadno ropanje,
povrhu pa še za velik črn madež za polk »Kranjskih Janezov«:
V Judenburgu so se dne 12. V. uprli vojaki. Oni, ki so prišli z dopusta, so mi to pravili.
Med moštvom in oficirji je bilo nekaj mrtvih in ranjenih. Tudi civilisti so se udeleževali
in začeli ropati. Lepo ime bomo dobili vojaki 17. p. p. Cesarjevič. Vzrok spora: Boljševiki
niso hoteli v fronto. Drugi vojaki in civilisti so pomagali – ropati. Več trgovin oropanih,
razbita je tudi »Offmesse«,74 Grossmenaža, kolodvor itd.75

72
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74
75

Ružička (ime neznano), citirano po: Milčinski, Dnevnik, str. 351–352.
Bevk, Pot v neznano, 59–67. Kljub temu je vse moštvo, tudi tisto, ki se ni uprlo in je ostalo
zvesto, po uporu simpatiziralo z uporniki. Poveljnik pomožnih enot je celo poročal, da
moštvo ni želelo sodelovati s preiskovalci upora in je izpovedovalo le, če je bilo v to prisiljeno. Pichlik, Iz ruskega ujetništva, 97; Bevk, Pot v neznano, 68–77.
Nem. die Offiziermesse – oficirska menza.
Rueh, Moj dnevnik, 207.
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V uporu ni videl reakcije vojakov na slabe socialne razmere, prav tako v njem ni prepoznal nacionalnih pobud, je pa »incident« obsodil kot
provokacijo povratnikov, ki niso hoteli na bojišče. Tako vedênje je bilo
zanj nesprejemljivo zaradi vloge »boljševikov«, o katerih je imel zelo slabo
mnenje, pa tudi zaradi občutka dolžnosti in predvsem reda ter discipline,
ki jih je gojil prav do konca vojne.76
Če povzamemo, glavni vzrok majskih uporov je bilo nezadovoljstvo
vojakov, ki je v prvi vrsti izhajalo iz nenormalnih razmer, ki jih je izzvala
dolga vojna. Predvsem je treba omeniti veliko pomanjkanje živeža, ki je
bilo v enotah v zaledju še bolj pereče kot na fronti, naveličanost in stalno
napetost zaradi pričakovanega skorajšnjega odhoda na fronto. Nezadovoljstvo so netile še boljševiške ideje, ki so jih tik pred tem s seboj prinesli povratniki iz ruskega ujetništva, ambiciozne zahteve slovenskega narodnega
gibanja ter nenazadnje tudi socialno vrenje in nemiri med prebivalstvom
oziroma delavstvom v okoliških krajih. Osnovo za dogajanje v Judenburgu,
Murauu in Radgoni je torej predstavljala elementarna zveza popolnega nezadovoljstva vojakov, misli narodnega gibanja in odziva na socialne nemire
prebivalstva z radikalnimi protivojnimi nazori povratnikov, ki so postali
neposredni pobudniki upora in so mu skušali dati konkreten cilj in ga
organizirano voditi.77
Kljub njihovemu trudu so bili dokaj osamljeni in nepovezani upori hitro zatrti. Objektivnih pogojev za njihov uspeh sredi leta 1918 pač še ni bilo; ti so nastopili šele konec oktobra, ko je avstro-ogrsko armado in državo
že zajel razkroj. Ta položaj je izkoristil 2. gorski strelski polk v Codroipu,
ki se je 24. oktobra uprl povelju za odhod proti Italijanom, ki so ravno
takrat skupaj z zavezniki sprožili ofenzivo. K upiranju so jih spodbudile
vesti o razsulu avstro-ogrske armade na solunski fronti ter vneto agitiranje
za Jugoslavijo. Zanimivo je, da so bili za slednje zopet najbolj odgovorni
76
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Še ob koncu septembra je bil Rueh zaprepaden in nejevoljen nad novicami, da se nameravajo upreti češki vojaki: »To je čudno! Kdo bo v sedanjih razmerah mislil na upor? To
je vendar nemogoče!« Rueh, Moj dnevnik, 231.
Pichlik, Iz ruskega ujetništva, str. 90. Prav v dneh slovenskih vojaških uporov, 24. maja, je
škof Jeglič v dnevnik zapisal: »Med vojaki gine disciplina. Prihajajo domov poljubno in se
poljubno vračajo. Sedaj jih že orožniki love in celo vklenjene nazaj gonijo. Med vojaki se
čuje klic: ‘Živela revolucija!’ V Judenburgu je zadnje dni besnel silen upor. Grozne stvari
pripovedujejo, no vse ne bo res! Zdi se res tole: vojaki stradajo, prosili so pomoč dolgo
časa; častniki so naše zasramovali z besedo Windische Hunde; vojaki so rekli, da gredo
v boj za cesarja in domovino, toda neki obrst in drugi častnik ne smeta z njimi; prišli so
med nje vojaki iz ruskega ujetništva, a togotni, da niso smeli domov, ampak so morali koj
naravnost v vojake: ti so hujskali in nastal je upor. Mnogo je mrtvih, a druge so polovili in
pozaprli. Danes je mir. Sploh se sliši o uporih od vseh strani.« Škofov zapisek je zanimiv
in vreden omembe, ker v njem najdemo vse elemente vzrokov vojaškega upiranja, tudi
narodnostno diskriminacijo v armadi. Citirano po: Pleterski, Prva odločitev, 228.
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povratnikov iz ruskega ujetništva, ki so že predtem s svojim hujskanjem
disciplino razkrajali bolj kot težki boji na Piavi.78
Tudi prigovarjanje moštvu, da naj ne »dela neumnosti«, ko je država v
največji nevarnosti, v zadnjih dneh vojne ob očitnem kolapsu habsburške
monarhije ni imelo nobenega učinka več. Vojaki 2. polka so se sicer s tridnevno zamudo znova podali na fronto, a so ob vse številčnejših pozivih iz
lastnih vrst, da naj odvržejo orožje in da naj se Italijanom ne upirajo, ter ob
spodbudah čeških vojakov, ki so smatrajoč, da je vojna za njih končana, že
krenili domov, hitro odrekli pokorščino in se odpravili proti Gorici. Tam
so 2. novembra s prisego »neomajne pokorščine in zvestobe narodni vladi« ter »lastni jugoslovanski državi« pretrgali še zadnje vezi s habsburško
monarhijo in njenim vladarjem.79
Finis Austriae
Po ponesrečeni ofenzivi na Piavi, še bolj pa po nemških neuspehih na
zahodni in zlomu na solunski fronti, je postajalo bolj ali manj jasno, da
je vojna za centralne sile izgubljena. Čeprav so bili pripadniki skorajda
že premagane armade, so slovenski vojaki razvoj za monarhijo neželenih dogodkov spremljali večinoma neprizadeto in ravnodušno, manjkalo
ni niti privoščljivih komentarjev, namenjenih poglavitnim poražencem,
Nemcem, ki da so zaradi bližajočega poraza »postali nenadoma zopet
majhni«.80 Ob vsem tem se je le poredkoma še pojavila kakšna beseda,
ki je bila zaradi slutnje avstro-ogrske oziroma »naše polomije« pisana s
priokusom grenkobe.81
Agonijo države, katere podaniki so bili vse do konca oktobra 1918, so
vojaki torej spremljali kot pasivni spremljevalci, brezbrižno in pogosto brez
komentarjev. Poleg pričakovanj politične in nacionalne narave, ki so bila
v tem času drugačna in bolj radikalna kot tista izpred nekaj mesecev ali
let, so razlogi za ravnodušnost nad usodo monarhije tičali predvsem v
spremembi mišljenja, na katerega je vplivala dolga in nesmiselna vojna.
Vojake je tako prevzemala le še misel na tisti »presrečen dan«, ko se bo
lahko reklo, da je vojne konec in da so »rešeni in [da] se more vsak vrniti
78
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Viktor Andrejka, Razvoj vojaštva in vojaški dogodki od prevrata do danes. Slovenci v
desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine,
Ljubljana 1928, 274. Dogodke ob uporu je Andrejka zapisal po pripovedovanju majorja
Orehka, ki je služil v 2. gorskem strelskem polku.
Matičič, Na krvavih poljanah, 239–248.
Rueh, Moj dnevnik, 228.
Janko Jezeršek, citirano po: Pisma poročnika Jezerška s soškega bojišča. Vojnozgodovinski zbornik, 2000, št. 4, 11.
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domov«,82 medtem ko je občutljivost in zainteresiranost za širše politične
dogodke in spremembe popolnoma usahnila. Zato se omembam s konca
oktobra oziroma začetka novembra, ki kipijo od navdušenja ob koncu vojne, istočasno pa molčijo ali pa skoparijo s komentarji, ne samo glede propada Avstro-Ogrske, temveč tudi novoustanovljene jugoslovanske države,
sploh ne smemo čuditi.
Odsotnost komentarjev pa si lahko razlagamo tudi kot posledico preprostega dejstva, da je vojakom, zlasti tistim na frontah, politično dogajanje bilo zelo slabo poznano. Zaradi fizične oddaljenosti od domovine
ter omejevanja stikov z zaledjem, tj. s prepovedjo oziroma omejevanjem
dopisovanja, branja časopisov ter restriktivno politiko pri dodeljevanju dopustov, s katerim so skušali zajeziti širjenje vse prej kot ugodnih novic o vojaških neuspehih ter o notranjepolitičnih razmerah v monarhiji, se vojaki
niso zavedali, kakšna politična prekucija se je pripravljala oziroma vršila.
So pa zaradi vseh teh ukrepov slutili, da je v »zaledju gotovo kaj novega«:
V časopisu pa me je še posebno iznenadila novica, oziroma kraljev manifest. Če se ne
motim, je bil časopis od dne 26. oktobra. Na prvi strani je bilo zapisano z velikimi črkami:
JUGOSLAVIJA ustanovljena. Cesar in kralj Karel je namreč razdelil Avstrijo in Ogrsko na
štiri države, na Avstrijo, Ogrsko, Češko-Slovensko in Jugoslavijo. Ko sem povedal to ostalim tovarišem, mi tega nikakor niso hoteli verjeti […]. Pisano je bilo, da mora vsak narod
zasesti svoje meje. Rekel sem mu, da sedaj več ne spadam k temu regimentu. Da moram
iti na našo mejo k Gorici […]. Opazil sem, da je bila novica, ki sem jo jaz povedal, kakor
bomba. Vsi častniki in tudi moštvo so bili od tega časa kakor brez glave. Eni so to novico
odobravali, drugi grajali. Jaz pa sem bil kakor na trnju. Vedel nisem, kaj mi je storiti.83

Grahkov komentar se je nanašal na manifest Mojim zvestim avstrijskim narodom iz 16. oktobra 1918, v katerem je cesar z obljubo federativne ureditve Cislajtanije še zadnjič poskušal ohraniti enotnost monarhije.
Ker je načrt politično vodstvo habsburških Jugoslovanov zavrnilo kot
nezadovoljiv ter istočasno zahtevalo samoodločbo Slovencev, Hrvatov in
Srbov ter vzpostavitev njihove enotne in popolnoma suverene države, je
zelo zanimivo, da je bil Grahek s cesarjevo »presenetljivo in velikodušno«
ponudbo prav zadovoljen. Čeprav je manifest res razumel nekoliko po svoje, je njegovo zanašanje na predvidene politične spremembe popolnoma v
nasprotju z delovanjem takratne slovenske politike, kar je še en dokaz, da
številni vojaki sploh niso poznali ali dojeli radikalnih zahtev slovenskega
političnega vodstva.
S temi zahtevami so bili mnogo bolje seznanjeni vojaki, ki so imeli pogostejše stike z ljudmi doma ali pa tudi sami niso bili na fronti, temveč v
82
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Franc Arnejc, Od Dnjestra do Piave. Spomini iz prve svetovne vojne. Celovec 1970, 129–
130; Hameršak, Skoz prvo svetovno, 148.
Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno, 163–164.
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zaledju. To okoliščino so izkoristili za izčrpnejše omembe in komentarje
političnih dogodkov ob koncu vojne, nekateri pa so v prevratu celo dejavno
sodelovali.
Tako je 29. oktobra 1918 na shodu v Ljubljani nadporočnik Mihajlo Rostohar v svojem imenu in imenu navzočih slovenskih častnikov nekdanje
avstro-ogrske monarhije prisegel vdanost in zvestobo tisti dan proglašeni
Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Med dvesto častniki in vojaki, zbranimi na Kongresnem trgu v Ljubljani, se je znašel tudi Rueh. Čeprav je
očitno, da je bil s proglasitvijo samostojne Jugoslavije nadvse zadovoljen,
spodnji citat in tudi kasnejši njegovi zapiski ne dajejo nobene potrditve,
da bi se tudi on pridružil spontani akciji drugih častnikov in prisegel novi
državi. Nasprotno, ker mu je potekel dopust, se je še istega dne odpravil na
Dunaj, kjer je opravljal svojo vojaško službo:
Danes veličastna manifestacija po Ljubljani za ujedinjenje Jugoslovanov in za konec našega
robstva pod nemškim jarmom. Manifestacije sem se udeležil tudi jaz. Bil sem ves čas pri
sprevodu. Zvečer sem se odpeljal na Dunaj. Naša armada je začela razpadati. Proglasila se
je samostojna Jugoslavija. V Ljubljani na kolodvoru plapola slovenska zastava. Vsi nemški
znaki izginjajo iz ulic in iz zasebnih hiš.84

Čeravno je bil na dopustu ravno v dneh, ko so dogodki, vsaj v Ljubljani,
kjer so odstranjevali simbole nemške prevlade in začeli odpravljati oblast
avstro-ogrskih organov, že nakazovali bližajoči se politični prevrat, lahko
da Rueh slovenske samoodločbe, izražene na shodu ni pojmoval kot tiste
odločujoče poteze, ki bi lahko preprečila nadaljnje opravljanje službe v
avstro-ogrski vojski. Ta se je sicer zanj končala že v naslednjih dneh, ko je
politični prevrat zajel tudi Dunaj, a vendarle šele takrat, ko so predpostav
ljeni sami razpustili vojaške formacije in vojake poslali domov.85 Rueh bi
lahko veljal za primer vojaka, ki je kot vojak habsburške monarhije vztrajal, dokler so to od njega zahtevali oziroma dokler so obstajali objektivni
razlogi – tj. dokler monarhija tudi dejansko ni razpadla – za izpolnjevanje
prisege, dane vladarju pred štirimi leti.
V zelo podobnem položaju se je v zadnjih oktobrskih dneh znašel tudi
Mlakar. Tudi on bi moral v kratkem z dopusta znova oditi k svoji enoti na
fronto, a mu je to preprečil nagel razplet dogodkov:
(24. oktober) Čital sem v časopisih, da nam je podaljšan dopust za pet dni. Torej bom
lahko še dva dni doma.
84
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Rueh, Moj dnevnik, 233.
Rueh, Moj dnevnik, 234. Po zapisih iz dnevnika, se je Ruehova vojaška služba končala
31. oktobra. Tega dne je Rueh tudi zapisal, da so na Dunaju razglasili republiko in da je
cesar pobegnil. V resnici je avstrijski del države postal republika šele 12. novembra po
valu demonstracij, stavk in republikanskih manifestacij. Res pa je, da se je provizorični
parlament Nemške Avstrije konstituiral že 21. oktobra 1918.
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(27. oktober) Nisem mogel od doma. Med tem je prišlo od baterije dovoljenje za devetdnevno podaljšanje dopusta. Še ne grem torej.
(29. oktober) Jugoslavija priznana – svobodna. Velike manifestacije v Divači. Mislim, da
sploh ne grem več k bateriji.86

Dobre volje in navdušenja v zgornjem zapisu ni mogoče spregledati, a
treba se je vprašati, ali je poglavitni vzrok takega razpoloženja proglasitev
samostojne države ali le dejstvo, da je vojna bolj ali manj končana in da
mu zato bržkone ne bo treba iti več na bojišče. Sam bi se bolj nagibal k
drugemu odgovoru, to pa nikakor ne pomeni, da Mlakarju, kot tudi Ruehu, razglasitev samostojne Jugoslavije ni prijala. Prav nasprotno, poleg
samega konca vojne jima je gotovo pomenila najprijetnejši dogodek v teh
prelomnih časih. Upoštevati je tudi treba, da so se dogodki vrteli v filmski
naglici in da so se vojaki tako rekoč čez noč znašli v novi državi. Ko se je
polegla evforija od koncu vojne, je bila nova država stvarnost, s katero so
se sprijaznile tako cesarske oblasti na Dunaju kot že prej antantne države.
Tudi zato v zapiskih ni zaslediti nobene prizadetosti zavoljo propadajoče
habsburške monarhije.
Je pa bilo vse več neposrednih napadov nanjo. »[…] vojne bo kmalu
konec – Avstrija se ruši, ta naša stoletna sovražnica in zver«, je v začetku
oktobra, ko je že postajalo jasno, da bo bližajočemu se porazu centralnih
sil sledil tudi razpad avstro-ogrske monarhije, zapisal Čebokli. Njegova
protinemška nastrojenost in jugoslovanski nacionalizem sta ob agoniji
»degenerirane in nenaravne« habsburške tvorbe, ki je poosebljala nacionalno zatiranje in hujskaški militarizem, spet prišla do izraza. Monarhija
je postala »simbol problematične preteklosti in odurno izmaličene sodobnosti. V zavesti mnogih je postajala negacija vsega, kar lahko v prihodnosti
prinese srečo in zadovoljstvo malemu človeku. Neizmerno gorje, ki ga je
po usodnih Principovih strelih habsburška monarhija povzročila s svojo
brezobzirnostjo in bojevitostjo, jo je naredilo odvečno v imaginariju in
ideariju prenekaterega njenega državljana«87 oziroma vojaka:
[…] o reveži Dunaja in Berolina. Zlorabljali ste božje ime in Bog vas je kaznoval. Drugemu
smo – a mi Slovani z vislicami in ječami prisiljeni – kopali jamo in smo sami vanjo padli.
Prav je: zdaj začenja moderna, ko poginja naša in nemška zver militarizma, zdaj se bodo
narodi sami od sebe razvijali, s svojo čisto in naravno močjo, kakor roža […]. Pozdravljam
Narodno Vječe! […] Pozdravljam zavzetje in osvobojenje Reke. Duša se mi smeje – srce
mi skače, ko berem o velikih manifestacijah v Zagrebu. Moj duh je z njimi – pri vsakem
njihovem koraku in vzkliku. Tudi hvalim Wilsona, osvoboditelja zatiranih narodov, in
tudi Anglijo, Francijo in Italijo in vse druge. Bog, prej ko v prah zdrobiš staro in goljufivo
Avstrijo in njeno armado vojvod, duševnih in telesnih pohabljencev, človeške krvi pijanih
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Mlakar, Dnevnik, 199.
Igor Grdina, Slovenci v vrtincu velike vojne. Velika vojna in Slovenci, Ljubljana 2005, 44.
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in napihnjenih in polgnilih trupel – Bog, prej ko to storiš, prej ti bom hvaležen! Sokoli
zdaj vzletite in Jugoslavijo rešite! […] Stara Avstrija, stara laž, se bliža katastrofi: z oblakov
ustreljena ptica, v zadnjih vzdihljajih […]. Danes je oni srečni dan, ko sem snel in utrgal
s kape cesarjev znak in ga nadomestil z rdečo kokardo. Tiranski rod Habsburžanov je
uničen in pregnan – ki sem mu služil s silo in lažjo, kakor so se oni držali na prestolu s
silo in lažjo.88

Na prvi pogled kaže, da je njegovo navdušenje ob nastanku »narodnih«
držav celo zasenčilo radost ob samem koncu več kot štiriletne morije. Konec vojne je dojemal popolnoma drugače kot vojaki, ki so se samo veselili
miru, političnih sprememb pa sploh ne omenjali. A ker je Čebokli oster
napad na staro državo izrabil tudi za poslednji napad na nemški in avstroogrski militarizem, ki je zakrivil vojno, je propad monarhije treba gledati
tako v luči uresničenja narodnih želja kot tudi konca militaristične nevarnosti. Razplet vojnega spopada je opisan z zmagoslavnim patosom, tako
značilnem za jugoslovanske nacionaliste.
Mnogo manj zmagoslavno se je vojna končala za nesrečnike, ki so padli
v italijansko ujetništvo. Njihovi zapiski so edini dokaz, da so se vojaki na
protiavstrijske provokacije italijanskih vojakov in prebivalstva še odzvali z
ogorčenjem in kljubovanjem:
Po celem mestu so že bile razobešene italijanske zastave in ljudje so vpili, ko se je peljal
general mimo (Abašo Austrija Eviva Italija). To je doli Avstrija, živela Italija. Teško mi je
bilo pri srcu, ko sem to slišal in najrajši bi vse postrelil, tako me je jezilo. Mislil sem si, to
ti je v zahvalo, da smo branili, da jim ni razrušil mesta on, kateremu sedaj živijo kličejo.
Dokler je bila še nevarnost ni hotel nobeden nič slišati od Italijanov, a sedaj so bili kakor
obsedeni. Da bi se samo drli to bi še ne bilo najhujše, ali ko so mnogim izmed nas strgali
kapo iz glave in jih gazili v blato. Seveda je vsak drago plačal to svojo predrznost, kajti
seznanil se je zato s puškinim kopitom, ker si nobeden ni pustil kaj takega dopast.89

Čeprav je bil osrednji razlog ogorčenja še vedno sovraštvo do Italijanov,
ki se je zaradi omalovaževanja ob prihodu v ujetništvo še stopnjevalo in
sprevrglo v pravo bojevitost v slogu »dajte nam zopet puške v roke, bodemo
pa potem videli kedo bode ujetnik«,90 je sem ter tja mogoče zapaziti tudi
užaljenost ob sramotenju, da je »Avstrija kaput«.91
Vendar so bile vse te izjave le izjema. Marsikateri vojak se je veselil nove
jugoslovanske države in razpada monarhije, predvsem pa je množice vojakov zajela radost zaradi tako dolgo pričakovanega miru. In prav mir ter

Andrej Čebokli, Andrej Čebokli. Pesnik in pisatelj iz Kreda (1893–1923). Gorica 1999,
168–170.
89
Ivan Simčič, Dnevnik vojaka iz 1. svetovne vojne. Trbovlje 2002, 23.
90
Simčič, Dnevnik vojaka, 24.
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Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno, 173.
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vrnitev k domačim sta bila bistvena. Ali kot je rekel Prestor: »Zopet doma,
konec trpljenja.«92
Sklepne misli
Ko so poleti 1914 slovenski vojaki ob domoljubnem vzklikanju množic
in s pesmijo na ustih odhajali na fronto, so bili večinoma prepričani, da
se bo po kratki in zmagoviti vojni življenje hitro vrnilo na stare tirnice.
Nekaterim zlim slutnjam navkljub si takrat še niso znali predstavljali, kako usodno jih bo prihajajoči vojaški spopad zaznamoval in kako pogubne
posledice bo imel za obdonavsko monarhijo.
Štiri leta kasneje je bila realnost povsem drugačna. Dolgotrajnost in
vseobsežnost vojne ter njena neusmiljena brutalizacija med vojake niso
zanesle samo malodušja, naveličanosti in strastnega hlastanja po miru,
temveč tudi obilo nezaupanja in kritike oblasti, pod vprašaj pa so postavile tudi vrednote oziroma tradicionalne avtoritete tistega časa: »Šel sem
že enkrat v boj, ker sem si v mladi domišljiji predstavljal, da je res to, za
kar so nas navduševali, da bi šli pobijat druge ljudi, za vero, dom, cesarja.
Ali po letih trpljenja sem spoznal, da je vera pač zasebna stvar, da vsakdo ljubi svoj dom in da se brez cesarjev in kraljev prav lahko živi.«93 To
spoznanje, do katerega je med vojno prišel Leopold Vadnjal in ki je na las
podobno dognanjem mnogih drugih slovenskih vojakov, lahko v prvi vrsti
razumemo kot obsodbo parol, ki so svoj čas tako učinkovito mobilizirale
množice vojakov, potem pa se izkazale kot nezadovoljive in povsem neprimerne za opravičevanje nesmiselne štiriletne morije. Prav nesmiselnost
oziroma spoznanje, da statičen in brezizhoden položaj na bojiščih nikakor
ne opravičujeta števila žrtev, ki jih je vojna zahtevala na frontah in med
prebivalstvom v zaledju, je razkrila praznino medvojnih gesel o junaštvu
in zvestobi, hkrati pa širila krog nezadovoljnežev, ki so svojo nejevoljo
stresali na pristojne kroge.
Prostodušno zaupanje tradicionalnim avtoritetam je bilo ob strahotnih
izkušnjah velike vojne – tako kot v drugih vojskujočih evropskih državah
– res omajano, ni pa (še) pomenilo obsodbe dvojne monarhije in njenega vladarja. Kot kaže, ne obupavanje nad razmerami na bojišču ne kritika vojne, ki se je vedno pogosteje sprevrgla tudi v iskanje in obtoževanje
krivcev zanjo, nista dovolj, da bi slovenske vojake označevali za nelojalne
podanike avstro-ogrske države. Nasprotno, obstoj habsburške monarhije
92
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in institucije monarha je bil samoumeven skorajda do konca vojne, in to
ne samo zaradi dejstva, da vojaški poraz centralnih sil ves ta čas ni bil
zelo verjeten, temveč tudi zaradi preproste resnice, da je večina slovenskih
vojakov to državo brez slabe vesti imela za svojo domovino. Ta avstrijski
patriotizem seveda ni izključeval narodno obarvanih domoljubnih čustev
kot tudi ne upanja, da bo po zvestem služenju slovenski narod le deležen
večje pozornosti in upoštevanja. Nacionalna navzkrižja v monarhiji in še
posebej agresiven nemški nacionalizem so sicer na stežaj odpirali vrata
kritičnim pogledom na ustroj države, to pa je še posebej postalo očitno
ob razmahu deklaracijskega gibanja, a vseeno kaže, da so Slovenci iskreno
in energično zagovarjali samo spremembe za znosnejše sobivanje različnih narodov in da vera v »veliko, prosto, dobro, vsem pravično, mogočno
Avstrijo«94 še ni izpuhtela.
Šele v zadnjih mesecih vojne, ko je postalo jasno, da oblasti, tudi zaradi pritiskov iz Nemčije, niso pripravljene oziroma niso sposobne vojaško
in gospodarsko popolnoma opešane države izpeljati iz vojne in notranje
preurediti, ideja o popolnoma samostojni jugoslovanski državi ni bila več
tako tuja. »Jugoslovanski san« je v tem prelomnem času že pomenil nekak izhod iz krize, v katero je padla Avstro-Ogrska in se sama iz nje ni
bila več zmožna izviti. Precej manj nasprotnikov med slovenskimi vojaki pa je habsburška država imela v obdobju pred nemirnim letom 1918.
Mednje lahko postavimo le posameznike, ki so kot vojni ujetniki ali pa
kot prebežniki prestopili v enote dobrovoljcev z namenom, da bi aktivno
sodelovali pri zrušitvi obdonavske monarhije in vzpostavitvi države južnih Slovanov. Poleg jugoslovanskega nacionalizma je pomembno vlogo pri
njihovem opredeljevanju igralo prepričanje, da je prva svetovna vojna tudi
vojna nemštva proti slovanstvu in s tem tudi slaba popotnica Slovencem,
če bi še nadalje vztrajali v avstro-ogrski državi.
Čeprav slovenskega deleža v dobrovoljskem gibanju nikakor ne moremo
zanemariti, je v večjem delu vojne podoba zvestih in zanesljivih slovenskih vojakov ohranila svojo veljavo. Nemalo so k temu prispevali vojaki
sami, ki so brez večjega odpora vztrajali na bojiščih, prepričani, da branijo
svoje domove in se borijo za svojo domovino. Demoralizacija na ruski in
balkanski fronti v prvem letu vojne je sicer bila očitna, a to je bilo zavoljo
vojaških neuspehov značilno za celotno avstro-ogrsko armado. Zavzetost
in nepopustljivost sta znova prišli do izraza po italijanskem vstopu v vojno, ko je bilo treba braniti tudi sam rob slovenskega ozemlja. Vojno proti
Italijanom so slovenski vojaki zato vzeli precej bolj osebno, čeprav je treba
priznati, da tudi slovanski nasprotnik predtem ni bil pomembnejša ovira,
saj panslovanska ideja, razen med razumniki in rezervnimi častniki, med
94
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moštvom ni bila razširjena. Kakor koli že, slovenski vojaki so se povsod
sklicevali na svojo zgledno držo in obenem sumničavo skrbeli, da bi ostali
na dobrem glasu in da njihov ugled ne bi bil okrnjen. Njihova »personificirana potrpežljivost«95 ter številne žrtve so skozi vsa štiri leta služile kot
dokaz njihovega zvestega izpolnjevanja dolžnosti.
A dodati je vendarle treba, da se je leta 1918 ta zanesljivost naposled
začela krhati. Sicer je že prva tri leta vojne prihajalo do dezertacij, predvsem na vzhodni in balkanski fronti v času kriz in porazov, vendar lahko
o razmahu tega pojava govorimo šele v zadnjem letu vojne. A tudi za to
obdobje je bolj kot prebeg k nasprotniku na fronti bilo značilno samosvoje
podaljševanje dopustov ali pa skrivanje vojakov oziroma »zelenega kadra«
v zaledju. Razloge za ta porast je najti v želji vojakov, da bi se izognili vnovičnemu bojevanju na fronti, prav tako pa tudi v domotožju in skrbi za
domače, revolucionarnem protivojnem razpoloženju ter izgubljeni veri v
bodočnost in v smisel bojevanja za monarhijo, ki tako bedno hrani svojo
vojsko, povrhu pa vojno še izgublja. Tudi glavni vzrok vojaških uporov je
bilo nezadovoljstvo vojakov, ki je v prvi vrsti izviralo iz nenormalnih razmer, ki jih je izzvala dolga vojna. Predvsem je treba tu izpostaviti veliko
pomanjkanje živeža, naveličanost in stalno napetost zaradi pričakovanega
odhoda na fronto. Nezadovoljstvo so netile še boljševiške ideje, ki so jih
tik pred tem s seboj prinesli povratniki iz ruskega ujetništva, ambiciozne
zahteve slovenskega narodnega gibanja ter nenazadnje tudi socialno vrenje
in nemiri med prebivalstvom.
Najsi slovenskim vojakom dodajamo oznake zanesljivih, upornih, lojalnih ali jugoslovansko usmerjenih, ob prebiranju njihovih dnevnikov,
pisem in spominov ne moremo mimo preproste resnice, da je bilo med
njimi vseskozi prisotno močno protivojno mišljenje. Čeprav so tolažbo
neredko našli v vdanem prenašanju vseh tegob ali pa v mislih na božjo
pomoč, so se nejevolja, vznemirjenost in nestrpnost stopnjevali predvsem
zaradi grozljive resničnosti štiriletne morije, ki je nič – ne parole o pravični
in na koncu celo »obrambni« vojni proti Italiji – ni moglo več opravičiti.
Vojna je, kot je ugotavljal tudi Vadnjal, postala nesmiselna in nepotrebna.
Domovini, ki so jo možje in fantje branili s toliko poguma in požrtvovalnosti, je prinesla propad, vojakom in njihovim bližnjim pa tisto, kar ljudem
vojna pravzaprav vedno prinese in zapusti: bedo, razočaranje in žalovanje.
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Slovene Soldiers in World War I, Part III., The last year of
the War and the Monarchy

Summary

Several problems with replenishing the army, a catastrophic maintenance of military materials and mostly the lack of food threatened in 1918 not only the fighting possibilities of
the Habsburg Monarchy army but also influenced the soldiers who, because of the misery
of the military life, became more and more tired, physically and emotionally broken,
undisciplined and careless of the state’s destiny. There was a growing number of deserters among the soldiers, first revolts started. The dissatisfaction grew also because of the
Bolshevik ideas that were brought by the returned emigrants from the Russian captivity,
because of the ambitious demands of the Slovene national movement and nevertheless also
because of the social agitation and disorders among the civilians. The military authorities
also contributed to these actions, who – mostly with their accusations against dangerous
Slovene propaganda, chauvinism and untrustworthiness – tried to discredit the Slovene
and Yugoslav soldiers and officers. Double criteria and pressure did not reach their goals
but, in the milieu of pushed nationalism, caused an even heavier Slovene resistance. When
in the last few war months it came clear that the Vienna authorities are not ready nor able
to successfully lead the, at that time already military and economically devastated state out
of the war and to perform an intern reform, the idea of a totally independent Yugoslav state
did not seem so strange to the Slovene soldiers any more. “The Yugoslav dream” was for the
Slovene soldiers in these turning times the way out of the catastrophe of the World War I.

Slowenische Soldaten in dem Ersten Weltkrieg, Teil III.,
Das letzte Jahr des Krieges und der Monarchie
Zusammenfassung
Große Schwierigkeiten der Armeebesetzung, die katastrophale Versorgung mit Militärsmaterial und vor allem großer Mangel an Lebensmittel gefährdeten in Jahre 1918 nicht
nur die materiellen Kampffähigkeiten der österreichisch-ungarischen Armee, zusätzlich
hatte der immer größere Elend des Soldatenlebens auch einen vernichtenden Einfluss
auf die Soldaten, die immer müder, körperlich und seelisch gebrochen, undiszipliniert
und gleichgültig gegenüber dem Schicksal des Staates wurden. Immer häufiger kam es
zur Desertion, es kam zu ersten Aufständen. Die Unzufriedenheit wurde noch durch die
Bolschewik-Ideen, die die Heimkehrer aus der russischen Gefangenschaft mitbrachten,
durch ehrgeizige Verlangen der slowenischen Nationalbewegung und nicht zuletzt durch
die soziale Unstimmigkeiten und Unruhen unter der Zivilbevölkerung immer größer.
Dazu trug noch die militärische Macht, die mit ihrer Beschuldigungen über die gefährlichen slowenischen Agitatore, Chauvinismus und Unzuverlässigkeit die slowenisch und
jugoslawisch denkende Soldaten und Offiziere diskreditieren wollte, bei. Zweierlei Maße
und Druck erreichten nichts, im Milieu des steigernden Nationalismus trugen sie gerade
umgekehrt noch zu einem größeren slowenischen Widerstand bei. Als es in den letzten
Kriegsmonaten endlich klar wurde, dass die Wiener Herrschaft nicht Bereit und nicht in
der Lage ist, den militärisch und wirtschaftlich total schwach gewordenen Staat aus dem
Krieg zu ziehen und eine interne Reorganisation durchzuführen, wurde die Idee über
einen ganz selbständigen jugoslawischen Staat für die slowenischen Soldaten nicht mehr
so fremd. „Der jugoslawische Trau“ bedeutete für sie in dieser Umbruchszeit den Ausweg
aus den Katastrophen des Ersten Weltkrieges.
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ocene in poročila –
reviews and reports

Marjan Žnidarič: Na krilih
junaštva in tovarištva
– Pregled zgodovine
XIV. divizije. Društvo piscev
zgodovine NOB Slovenije,
Ljubljana 2009, 407 str.
Slovensko zgodovinopisje je bogatejše
za novo knjigo izpod peresa uglednega
raziskovalca, zgodovinarja in muzealca dr. Marjana Žnidariča z naslovom
Na krilih junaštva in tovarištva – Pregled zgodovine XIV. divizije. V bogati
beri njegovih znanstvenih razprav in
člankov, monografij in knjižnih del se
je znašla knjiga, po kateri bodo z veseljem segali ne samo nekdanji še živeči
borci te legendarne slovenske partizanske enote, pač pa vsi, ki jih zanima
objektiven prikaz narodnoosvobodilnega boja v Sloveniji in na Štajerskem
še posebej. Verjamem, da se delu ne
bodo mogli izogniti niti študentje in
bodoči raziskovalci obdobja 1941–
1945, v katerem je bil slovenski narod
na velikanski preizkušnji in prepuščen
na milost in nemilost nosilcem in izvajalcem fašistične oz. nacistične raz
narodovalne politike.
Žnidaričeva knjiga ni zgolj celoviti zapis o enoti, ki se je trajno zapisala v slovensko vojaško in narodno
zgodovino, pač pa je to verodostojno pričevanje o času velikega junaštva, tovarištva in medčloveške

solidarnosti, pričevanje o trpljenju,
pomanjkanju in nadčloveških naporih premagati sneg, mraz in vojaško
močnejšega nasprotnika. Je pravzaprav skromna, a iskrena zahvala hrabrim in neomajnim borcev enote, ki
so v neštetih akcijah, bojih in pohodih
nenehno izkazovali svoje domoljubje
in privrženost rodni grudi in svojemu narodu. Legendarna XIV. divizija
je na slovensko Štajersko prinesla nov
uporniški duh in je pomenila pravo
osvežitev za narodnoosvobodilno
gibanje. Marjan Žnidarič kot verodostojen raziskovalec sledi dokumentom in iz njih izlušči bistvo poti
borcev te partizanske enote in za nameček knjigi doda še poglavje o tem,
da je bil pohod borcev te divizije več
kot le bojevanje ali epopeja junaštva.
Divizija je namreč poleg vojaške vloge, ki jo je v prvi vrsti odigrala na območju okupirane slovenske Štajerske
(v kateri je veljal do potankosti razdelan nacistični raznarodovalni sitem)
opravila velikansko delo na področju
partizanske mobilizacije, vojaškega
usposabljanja starešin in borcev, izvajala je politično, propagandno in
kulturno-prosvetno delo, skrbela za
oskrbo borcev, za partizansko saniteto in z njo povezano skrbjo za ranjence. Čeprav nam te vloge Žnidarič ne
prikazuje poglobljeno in analitično,
pa je prav s tem dodatkom h knjigi iz-
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postavil pomemben segment pravega
poslanstva te partizanske enote. Knjigo bogatijo dokumentarne fotografije
Jožeta Petka, statistične preglednice,
tabele in skice, to pa ji daje zaokroženo celoto in jo uvršča med najboljše
monografije o slovenskih partizanskih enotah nasploh. Uvodna beseda
je delo nekdanjega divizijskega političnega komisarja Ivana Dolničarja Janošika, ki je med drugim izpostavil,
da »so štirinajsto divizijo italijanski
in nemški okupatorji šteli za nevarno nasprotnico. Njihova propaganda
je velikokrat trobila o njenem uničenju, posebno hrupno po ofenzivi
proti diviziji na Štajerskem. Na banketih so slavili njeno uničenje, delili
so odlikovanja in posebna priznanja
za bojne zasluge svojih kameradov. Ne
verjamem, da je še kdo pri življenju
od teh velikih »junakov«. Mi, borci
14. divizije, ki smo prišli leta 1944
na Štajersko, pa še živimo. Ob izidu
te monografije nas je še 78 živečih!«
Ni pozabil omeniti prepoznavne vloge enote v zaključnih operacijah ob
koncu vojne na Koroškem, izpostavil
pa je tudi težavne razmere po začetku
nemške ofenzive v hudi zimi 1944, ko
je visok sneg oviral premikanje enote, povzročal težave pri oskrbi borcev
in še zlasti ranjencev. Ti so bili v veliki stiski, saj bolnišnic niso imeli in
je bila velika nevarnost, da jih bodo
sovražniki našli in ubili. Mnogi so se
skrivali celo v hlevskem gnoju, vzdržali nadčloveško trpljenje in številni
celo preživeli. Knjiga govori tudi o teh
drobnih vsakdanjih rečeh in je resnično korektna, verodostojna podoba ene
najvažnejših in najpomembnejših,
da ne rečemo svojevrstnih enot slovenske narodnoosvobodilne vojske.
Lahko se celo strinjamo z avtorjevo
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oceno, da je postala »v ljudskem izročilu pravi sinonim za slovenski odpor
proti okupatorjem v najusodnejšem
času narodove zgodovine«.
Knjiga Na krilih junaštva in tovarištva izpod peresa dr. Marjana Žnidariča je pomembna tudi zaradi znanih
dejstev o nenaklonjenosti zdajšnjega
časa za publiciranje tovrstnih monografij in zaradi vse bolj očitnih in
vztrajnih poskusov prevrednotenja
naše polpretekle zgodovine s ciljem, da
se čim bolj razvrednoti pomen slovenskega oboroženega odpora proti okupatorjem med drugo svetovno vojno.
Prav je, da izvemo popolno resnico,
brez enostranskega, črno-belega slikanja dogodkov, ljudi in pojavov, kot
smo temu v preteklosti večkrat sicer
bili priče. Žnidaričeva knjiga je daleč
od enostranskega črno-belega slikanja, je verodostojno, dokumentarno
delo, ki prinaša dragocene poglavitne
informacije na osnovi razpoložljivega
arhivskega in drugega gradiva ter nima namena olepševati ali enostransko
prikazovati obravnavanega obdobja.
Iz posameznih poglavij veje tudi avtorjev kritični pogled na dogajanje,
saj je uspel pregledati in kritično pretresti raznolike vire, jih primerjati in
ovrednotiti. Žnidariču bi tudi v tem
pogledu težko očitali črno-belo slikanje ali enostransko posploševanje,
saj se je tudi v dolgoletnem vodenju
mariborskega Muzeja narodne osvoboditve izkazal in dokazal kot veren
kronist, pričevalec in pisec številnih
del s tematiko narodnoosvobodilnega boja v Sloveniji in še posebej na
Štajerskem. Stvari vedno postavlja na
svoje mestu, v kontekstu časa in prostora ter za 14. divizijo poudarja, da
je svojo pot za odločilno vlogo slovenske narodnoosvobodilne vojske v
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sklepnih operacijah pri osvobajanju
slovenskega ozemlja »trasirala s potoki krvi in znoja, z nadčloveškimi napori in trpljenjem svojih borcev v boju
s sovražnikom, naravo (vremenom) in
pomanjkanjem, a ves čas s plebiscitarno podporo večine slovenskega prebivalstva, zlasti kmeta, ki je bil nosilni
steber oboroženega odpora slovenske
narodnoosvobodilne vojske«. Žnidarič torej jasno izpostavlja enega od
stebrov in nato v notranjih poglavjih
dovolj jasno opozori na vlogo kmetov
pri preskrbi borcev, pri skrivanju ranjencev in siceršnjem nudenju pomoči
enoti, zaradi česar so mnogi plačali z
življenjem in imetjem. To bi bilo treba
še bolj izpostaviti. Bojno pot divizije
je razdelil v devet, v glavnem kronološko zaokroženih poglavij, pri čemer
najprej nekoliko preobširno predstavi
nastajanje enote, njeno delovanje na
Notranjskem, Dolenjskem in deloma Primorskem v drugi polovici leta
1943, boje po kapitulaciji Italije, priprave in pohod na Štajersko. Prva poglavja, vse do pohoda so sicer koristna,
a bi lahko bila nekoliko boj strnjena.
Za tiste, ki bi radi spoznali celotno pot
enote, pa ne bodo odveč. Pohod divizije na Štajersko je razdeljen na tri dele,
pri čemer je orisal tudi samo pot in razloge za njeno določitev čez Hrvaško,
najbolj presunljiva pa so nanizana dejstva o veliki nemški ofenzivi februarja
1944, ko je enota bila boj na življenje
in smrt. Strinjamo se lahko z avtorjevo oceno, da bi »malo katera vojaška
enota prestala tako hude preizkušnje,
kot jih je 14. divizija med februarsko
ofenzivo 1944. Kljub temu da je izgubila tretjino moštva in da je bilo med
njenimi borci po ofenzivi dosti ranjenih, ozeblih in izčrpanih, je ohranila
svojo udarnost skoraj do konca in na

novem operativnem območju začela
izvajati akcije ter napadati sovražnika.
Junaško bojevanje 14. divizije je razgibalo velik del Štajerske in zelo dvignilo
narodno zavest štajerskih Slovencev
ter okrepilo voljo za odpor proti okupatorju. Morda bi lahko avtor mnoge
nadčloveške napore še dodatno osvetlil prav z že omenjeno velikansko
podporo in vlogo slovenskega kmečkega prebivalstva pri zagotavljanju
pogojev za preživetje, saj bi s tem le še
dopolnil informacijo o dejanskem deležu slovenskega kmeta v NOB. Je pa
avtor izpostavil tudi mnoge napake in
kritike na račun vodenja in poveljevanja, ki ni bilo vedno najboljše, tako da
ne gre zgolj za slavospeve junaštvu in
herojstvu. V ospredju so mali ljudje,
borci in njihovo trpljenje. Niso zamolčane niti napake političnega vodstva
na terenu in vodstva 4. operativne cone na Štajerskem. Divizija je bila namreč prepuščena sama sebi in se je v
izjemno težkih zimskih razmerah kot
»preganjana zver« dan za dnem prebijala iz obroča v obroč. Velika težava za
štab divizije je bila tudi nepoučenost
o resničnih razmerah na Štajerskem,
divizija in 4. operativna cona pa tudi
nista bili najbolje povezani. Včasih sta
si bili celo daleč narazen, to pa je položaj enote dodatno slabilo. Divizija se je
namreč med znamenito in hudo tritedensko nemško ofenzivo pozimi 1944
morala bojevati sama. Akcije enot 4.
operativne cone po navedbah Marjana
Žnidariča med ofenzivo še zdaleč niso
bile takšne narave in ne na območju,
da bi lahko zmanjšale pritisk nanjo.
Del krivde za to, da je bila 14. divizija
na Štajerskem prepuščena sama sebi,
gre tudi na rovaš glavnega štaba NOV
in PO Slovenije, ker nista pravočasno
in ustrezno prilagodila poveljevanja
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na območju 4. operativne cone pohodu 14. divizije.
V teh kritičnih razmišljanjih se odraža svojevrstna »dodana vrednost«
Žnidaričeve knjige, v kateri je avtor
vnovič brez dlake na jeziku zavrgel
oceno pohoda 14. divizije na Štajersko, zapisano v Slovenski novejši zgodovini 1848–1992 na strani 729. V njej
so avtorji zapisali: »Pohod 14. divizije
je bil za narodnoosvobodilno gibanje
neuspešen, saj je ob velikih izgubah
dosegel le preživetje enote; vzroki tega
neuspeha so bile politično motivirane
strateške odločitve, ki se jim vojaški
poveljniki kljub dvomom niso zoperstavili, neustrezno poveljevanje enoti
(o tem piše tudi Žnidarič) ter neupoštevanje možnosti hitrega poslabšanja
vremenskih razmer. Tako so se partizanske sile na Štajerskem okrepile
šele po več mesecih.« Žnidarič se z
oceno ne strinja in pripominja, da je
»divizija s svojim pohodom, preboji
in pripravljenostjo, da se bori do poslednjega štirinajstnika, izpisala pravo himno slovenskemu domoljubju
in uporništvu. O neuspehu divizije bi
lahko govorili, če bi upoštevali samo
žrtve in zanemarili vse druge vidike
in posledice njenega poslanstva na
Štajerskem.« Njegova knjiga preprič
ljivo pojasnjuje velikanski pomen
prihoda divizije na Štajersko, kjer se
je z njenim prihodom bistveno povečala ofenzivna moč vseh narodnoosvobodilnih enot in je osvobodilno
gibanje dohitevalo druge slovenske
pokrajine. Niso zamolčane ocene, da
je bilo to gibanje zelo skromno ali pa
ga sploh ni bilo v vzhodnem delu okupirane slovenske Štajerske, na primer
v Slovenskih goricah in v Prekmurju. Divizija je opravila veliko delo z
množično mobilizacijo, s katero so se

krepile enote 4. operativne cone in 7.
korpusa na Dolenjskem, kamor je 4.
operativna cona v letu 1944 poslala
več kot 8.000 novih borcev. Na svoji
bojni poti, ki je trajala 22 mesecev, je
delovala kot visoko organizirana, disciplinirana in moralno trdna vojaška
enota, ki je bila med slovenskimi partizanskimi enotami nekaj posebnega,
saj je povsod na ljudi naredila izjemen
vtis in bila z navdušenjem sprejeta.
Tudi na Štajerskem, »kjer so bili ljudje
ustrahovani z okupatorjevimi grož
njami in nasiljem, a so vseeno borcem divizije z odprtim srcem nudili
vse, kar so v svoji revščini premogli,
ter jim pomagali na vsakem koraku«,
poudarja v sklepnem poglavju knjige
Na krilih junaštva in tovarištva avtor
Marjan Žnidarič. Knjigo trde vezave
s fotografijo Jožeta Petka na naslovnici je uredil Janez Kos, lektorica pa
je bila Mara Mahkovec. Slikovno in
dokumentarno gradivo je iz fototeke
Muzeja novejše zgodovine Slovenije
v Ljubljani in iz monografij enot 14.
divizije. V nakladi 500 izvodov so jo
natisnili v tiskarni Grafika-M.
Marjan Toš
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Spomin na dr. Vladimirja
Bračiča
(Razstava in simpozij ter odkritje
kipa ob 90-letnici rojstva dr. Vladimirja Bračiča, Cirkulane, 23. 5.
2009)

društva, ki je domovalo v njihovi hiši
v Cirkulanah.
Prireditev so pripravili Občina Cirkulane, društvo za oživitev gradu Borl
in Kulturno društvo Cirkulane.
Prijetno majsko sobotno popoldne
so pričeli s simpozijem v večnamenski dvorani v Cirkulanah, kjer so spregovorili o »učenem Cirkulančanu«.
Po pozdravnih besedah predsednice
Kulturnega društva Cirkulane Antonije Žumbar in nagovoru župana
Občine Cirkulane Janeza Jurgeca ter
kulturnem programu je prvi spregovoril Miran Lesjak iz Kulturnega društva Cirkulane s prispevkom Prof. dr.
Vladimir Bračič v našem spominu kot
častni član Kulturnega društva Cirkulane. Orisal je svoje razmišljanje o
času, ki ga je dr. Bračič namenjal kulturnim dogodkom in društvu. Njegov
bogat prispevek je društvo že v preteklosti počastilo s podelitvijo statusa
častnega člana Kulturnega društva
Cirkulane. Bračičev rojak in častni ob-

V idilični vasici in občini Cirkulane,
katere lepota in dobrota so griči posajeni z vinsko trto, ki mejijo na eni
strani na reko Dravo in na drugi strani
na Hrvaško Zagorje, v krajih, ki so od
nekdaj znani kot Sv. Barbara v Halozah, je 23. maja 2009 potekala svečanost ob 90-letnici rojstva geografa,
univerzitetnega profesorja, pedagoga,
družbenopolitičnega delavca ter prvega rektorja mariborske univerze dr.
Vladimirja Bračiča. Prireditev je sovpadala z 110-letnico organiziranega
kulturnega delovanja v Cirkulanah.
Združitev obeh jubilejev je povsem
logična, saj so se vse najpomembnejše
stvari v času Bračičeve mladosti v tem
kraju dogajale prav okoli kulturnega

Cirkulane okoli leta 1930 (UKM, Enota za domoznanstvo, Zbirka drobnih tiskov)
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čan Cirkulan mag. Martin Prašnički
je predstavil življenje in delo profesorja dr. Vladimirja Bračiča (1919–1996)
z naslovom Vladimir Bračič – v luči rojaka. Predstavil je Bračičevo družino
in pot mladega Vladimirja skozi šolanje vse do diplome na učiteljišču in na
univerzi. Orisal je Bračičevo poklicno
pot od mladega učitelja do profesorja
na višjih šolah v Mariboru, ki je bila
po vrstah in krajih zaposlitve izjemno
pestra. Na pedagoškem področju je po
vojni prehodil dolgo pot od šolskega
nadzornika preko profesorja in direktorja na gimnaziji Ptuj do profesorja
na višji komercialni šoli, preden je
našel svojo končno postajo na Pedagoški akademiji, kjer je bil dva mandata dekan. Sredi osemdesetih let 20.
stoletja pa je zaključil svojo profesorsko pot kot univerzitetni profesor na
novoustanovljeni Pedagoški fakulteti
Univerze v Mariboru, kjer je bil tudi
moj profesor na študiju zgodovine in
geografije. Prof. Vladimir Bračič je
gotovo najbolj zaslužen za ustanovitev
mariborske univerze, zaradi česar so
ga izbrali za njenega prvega rektorja
(19. 9. 1975). Za svoje znanstveno in
družbeno delo je prejel številna priznanja in nagrade.
Temeljno področje Bračičeve raziskovalne dejavnosti je bila družbena
geografija, še posebej problematika
manj razvitih območij severovzhodne Slovenije. Svoje znanstveno delo
je posvetil vinorodnim in gozdnatim Halozam, Ptujskemu polju ter
turistični geografiji. Njegovi današ
nji kolegi z oddelkov za geografijo
in za zgodovino Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru so spregovorili o njegovem znanstvenem delu in
ga aplicirali na današnje geografske
raziskave z ugotovitvijo, da je prof. dr.
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Referenti in udeleženci simpozija (iz dokumentarnega filma Mirana Petka fotografijo
priredil Albin Bezjak)

Doc. dr. Lučka Lorber (iz dokumentarnega
filma Mirana Petka fotografijo priredil Albin Bezjak)

Vladimir Bračič pomembno prispeval
k prepoznavnosti Haloz na širšem slovenskem območju in domačinom zapustil bogato kulturno in znanstveno
dediščino.
Doc. dr. Lučka Lorber je predstavila
delo in zasluge dr. Bračiča pri razvoju
visokega šolstva, posebej Univerze v
Mariboru.
Ker je bil dr. Bračič dejaven tudi na
področju zgodovine, je prof. dr. Andrej Hozjan predstavil njegov zgodovinski opus.
Prof. dr. Ana Vovk Korže je govorila
o sonaravnem urejanju okolja in mož
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Simpozij je sklenil prof. dr. Vladimir
Drozg z aktualno problematiko o urejanju naselij v Halozah in možnostih
vrnitve tradicionalnih značilnosti bivanjske kulture.

Prof. dr. Vladimir Drozg (iz dokumentarnega filma Mirana Petka fotografijo priredil
Albin Bezjak)

nostih za izkoriščanje naravnih danosti ter primerjala, kako je dr. Bračič
pred tridesetimi leti vrednotil naravne
razmere v Halozah.
Doc. dr. Uroš Horvat je prikazal demografske razmere v haloških občinah. Razvoj in strukturo prebivalstva
je tudi dr. Bračič umeščal kot ključna
dejavnika za gospodarski razvoj določenega območja.

Ob tej priložnosti so v Cirkulanah
pripravili tudi dve razstavi, in sicer
razstavo 110-let organiziranega kulturnega delovanja v Cirkulanah z
naslovom Udnina ne znaša mnogo,
a duševni hasek bode velik! avtorice
Mire Jerenec iz Kulturnega društva
Cirkulane in razstavo avtorja mag.
Martina Prašničkega iz Društva za
oživitev gradu Borl z naslovom Od vareža do vrha univerze, v kateri je bila v
sliki in besedi orisana življenjska pot
domačina prof. dr. Vladimirja Bračiča. Ob tej priliki je bila izdana tudi
zloženka z opisom razstav.
Pomembno mesto v tej slavnosti pa
je imelo odkritje kipa dr. Vladimirju
Bračiču, delo akademskega kiparja

Kip dr. Vladimirja Bračiča, delo akad. kiparja Franca Tobiasa
(foto: Martin Prašnički)
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Franca Tobiasa. Kip sta odkrila župan občine Cirkulane Janez Jurgec
in predstojnik oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v
Mariboru dr. Uroš Horvat ob prijet
nem kulturnem programu učencev
osnovne šole in ob glasbenih točkah
članov Kulturnega društva Cirkulane
ter množice ljudi, ki so s svojo prisot
nostjo (vsak s svojim spominom in naklonjenostjo) počastili spomin na dr.
Bračiča. Kip stoji pred stavbo Osnovne šole Cirkulane-Zavrč.
Cirkulančani so se s strokovnim
simpozijem Življenje in delo prof. dr.
Vladimirja Bračiča, razstavami o njegovem življenju in delu ter delovanju
kulturnega društva ter odkritjem njegovega doprsnega kipa ter zbornikom
ob 110-letnici organiziranega kulturnega delovanja v Cirkulanah Poti ljubiteljske kulture ponovno (v primerjavi
z drugimi okolji!) poklonili svojemu

Nastop tamburašev Kulturnega društva Cirkulane na odkritju kipa dr. Bračiču v Cirkulanah 23. maja 2009 (foto: Simona Meznarič)

rojaku. Prvič že pred desetletji, ko so
ga razglasili za častnega krajana.
Izkazali so mu hvaležnost, kot je zapisal mag. Franci Pivec v Večeru 23.
12. 2009. Njegov spomenik krasi samo
središče Cirkulan.
Vlasta Stavbar

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