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Komaj znano in še neznano vplivno 
meščansko sorodstvo Primoža Trubarja

B o r i s  G o l e c *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 929Trubar P.:929.52

Boris Golec: Komaj znano in še neznano vplivno meščansko sorodstvo Primoža Tru-
barja. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 81=46(2010), 2–3, str. 5–33
V biografskih obravnavah verskega reformatorja in začetnika slovenskega knjižnega 
jezika Primoža Trubarja (ok. 1508–1586) je ostalo zanemarjeno vprašanje sorodstve-
nih zvez z meščanskimi rodbinami, prav tako pa tudi vloge, ki so jo imele te na njegovi 
življenjski in poklicni poti. Trubar je imel stike z meščanskim okoljem že od otroških 
let. Njegov bratranec Lukež Klinc (Cvekelj) je namreč izviral iz vodilne meščanske 
rodbine v Višnji Gori, najbližjem mestu Trubarjeve rodne vasi. Pozneje je Trubarju 
kot vpliven ljubljanski meščan večkrat tudi občutno pomagal. Trubar je tako na Slo-
venskem kot na Nemškem v glavnem deloval v mestnem ali vsaj polurbanem okolju 
in se vsaj dvakrat oženil z ženskama meščanskega rodu. Vpliv, ki so ga na njegovo 
življenje in delo imele z njim sorodstveno povezane meščanske družine iz Višnje Gore, 
Ljubljane, Kranja, Celja, Augsburga in Dunaja, je bil večji od doslej znanega.
Ključne besede: Primož Trubar, meščanstvo, Lukež Klinc ali Luka Cvekelj, Višnja 
Gora, Ljubljana, Kranj, Celje, Augsburg

1.01 Original Scientific Article 
UDC 929Trubar P.:929.52

Boris Golec: The Hardly Known and the Unknown Influential Middle-Class Relatives 
of Primož Trubar. Review for History and Ethno graphy, Maribor 81=46(2010), 2–3, 
pp. 5–33
In the biographic treaties of the religious reformer and the beginner of the Slovene 
standard language, Primož Trubar (around 1508–1586), the question on keen relations 
with the middle-class families and their influences on Trubar’s life and professional 

 * Doc. dr. Boris Golec, višji znanstveni sodelavec, Zgodovinski inštitut Milka Kosa 
ZRC SAZU, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, bgolec@zrc-sazu.si

r a z p r a v e  –  s t u d i e s
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path were neglected. Trubar has had contacts with the middle-class since his child-
hood. His cousin Lukež Klinc (Cvekelj) was namely an offspring of the leading middle-
class family in Višnja Gora, the closest town to Trubar’s home village. His cousin was a 
highly influential Ljubljana citizen and as such he significantly helped Trubar. Trubar 
was in Slovenia as well as in Germany active mostly in the urban or at least in the semi-
urban milieu and was at least twice married to women of middle-class families. The 
influence the related middle-class families from Višnja Gora, Ljubljana, Kranj, Celje, 
Augsburg and Vienna had on this life and work was bigger than until now anticipated. 
Key words: Primož Trubar, middle-class, Lukež Klinc or Luka Cvekelj, Višnja Gora, 
Ljubljana, Kranj, Celje, Augsburg

V biografijah in biografskih obravnavah Primoža Trubarja je ostalo 
zanemarjeno vprašanje sorodstvenih zvez z meščanskimi rodbinami, ob 
tem pa tudi vloge, ki so jo imele te na njegovi življenjski in poklicni poti. 
Čeprav je dala meščanska komponenta slovenski reformaciji zelo pomem-
ben prispevek, danes ni v zavesti, koliko je pripomogla k Trubarjevemu 
vzponu in uspehu njegova lastna sorodstvena povezanost z meščanskimi 
družinami na Slovenskem in Nemškem. Neposredna pričevanja o tem so 
skromna, ostajajo pa tudi zelo nepovezana, brez ustrezne razlage in pou-
darkov. Trubarjevi življenjepis(c)i poznajo njegovega sorodnika oziroma 
bratranca (Vetter) Luko-Lukeža Klinca ali Cveklja, meščana v Ljubljani, 
izvor prve žene Barbare so nekaj časa pripisovali celjski družini Klaus, iz 
katere je izviral Trubarjev svak, augsburški in pozneje dunajski lekarnar 
Mihael Klaus, dobrega pol stoletja pa imamo neposredno pričevanje, da je 
bila Barbara v resnici hči meščanske družine Sitar iz Kranja. Nedavno tega 
se je pojavila utemeljena teza, da se je v Klausovi rodbini v Celju rodila Tru-
barjeva druga žena Anastazija. Odkritja novih dejstev, o katerih bo govoril 
osrednji del pričujoče razprave, pa Primoža vsaj posredno povezujejo s še 
eno celjsko rodbino ter zlasti z Višnjo Goro, kjer je imel, že ko je prišel na 
svet, krvne sorodnike v vodilni meščanski družini Klinc. Življenje Primo-
ža Trubarja, otroka mlinarske družine z Rášice, je torej meščansko okolje 
zaznamovalo močneje in bolj zgodaj, kot smo vedeli ali domnevali doslej. 

Nedavno odkritje njegovega sorodstva v mestu višnja Gora je pripe-
ljalo na sled, ki bo morda kdaj postala več kot le indic celo glede izvora 
Trubarjevih prednikov po očetovi ali materini strani. Izkazalo se je na-
mreč, da je ljubljanski trgovec Lukež Klinc oziroma Cvekelj, ki ga Trubar 
v pismu leta 1562 dvakrat omenja kot »mein(em) vetter(en)«,1 leto prej pa 
je v Trubarjevem spisu izpričan kot »sein vetter«2 – torej kot bratranec 

 1 Elze, Primus Trubers briefe, str. 170, 171; Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 108, 110.
 2 Tako ga imenuje opis Trubarjeve vrnitve na Kranjsko leta 1561 (Elze, Primus Trubers 

briefe, str. 115).
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oziroma krvni sorodnik podobne starosti3 – izviral iz stare višnjegorske 
meščanske rodbine. Mož, ki je Trubarju večkrat pomagal,4 je bil tudi eden 
prvih slovenskih piscev oziroma prevajalcev.5 Kot bomo videli, je izvorni 
višnjegorski priimek Klinc v Ljubljani ponemčil v Zweckl,6 a je pod svojim 
slovenskim prevodom nemške božične pesmi, že po smrti, podpisan kot 
Lukež Klinc,7 to pa je odločilno pripomoglo k razkritju njegove identitete.8

Luko Cveklja (Zweckl), kot ga največkrat srečujemo v literaturi,9 ali Lu-
keža Klinca, kakor ga bomo imenovali z izpričanim slovenskim imenom, 
poznamo kot Trubarjevega sorodnika samo iz dveh Trubarjevih priče-
vanj, torej podobno kot tudi Primoževega prej omenjenega svaka Mihaela 
Klausa. Oznaka sorodstvene stopnje – »Vetter« – je torej edino, kar Klinca 
dviguje nad druge Trubarjeve sodelavce.10 Če je ne bi poznali, nanj namreč 
ne bi bili tako pozorni. A s Klincem kot takim in z vsebino njegovega 
sorodstva s Trubarjem se vendarle ni ukvarjal nihče. Njuno sorodstve-
no razmerje je sicer ugotovil že Th. Elze (1884), ne da bi ime ljubljan-
skega trgovca in mestnega svétnika Lukas Zweckl identificiral z Lukežem 
Klincem,11 podpisanim kot avtorjem pesmi »Od nebes prido Angeli« (od 
Lukesha Klinza) v štirih slovenskih pesmaricah, vseh izdanih že po njegovi 

 3 Vetter je v starejši nemščini običajna oznaka za bratrance, vendar je pogosto označevala 
bratranca v katerem koli kolenu in njegove potomce, lahko pa tudi druge krvne sorodni-
ke, ponavadi enako stare ali mlajše (Preinfalk, Rodbina v luči, str. 357–358, 365; Deutsches 
Wörterbuch, str. 25–32). 

 4 Prim. Rupel, Primož Trubar, str. 58, 122, 138, 163.
 5 Prim. geslo Klinc (Cvekelj) Lukež, v: Kos, Dolinar (ur.), Slovenska književnost, str. 150. 

Čas in kraj Klinčevega rojstva ter smrti sta tu navedena kot neznana. Zdaj ju lahko do-
polnimo: rojen v začetku 16. stoletja v Višnji Gori, umrl 1570 v Ljubljani. O njegovi smrti 
pred 7. aprilom 1570: ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/10 (1570), 
fol. 46, 7. 4. 1570.

 6 V zapisih ljubljanskega mesta je njegov priimek dosledno zapisan v nemški obliki kot: 
Zwegcl, Zwegcll, Zwegkhl, Zweggl, Zweckhl, Zwigcl in Zwygcl (ZAL, Imenska kartoteka k 
Cod. I in XIII fonda LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, šk. 49, Zimi–Ž).

 7 Rupel, Slovenski protestantski pisci, str. 370, 451.
 8 Na Klinčevo višnjegorsko poreklo sem leta 2008 opozoril v: Golec, Trubarjeve prve šole, 

str. 17–18.
 9 Klinca je kot »Lukeža Cveklja, odbornika deželnih stanov in Trubarjevega sorodnika«, 

upodobil J. Javoršek v drami o Trubarju (Javoršek, Življenje in smrt, str. 2 sl.).
 10 Prim. tudi Ungnadovo zmotno oznako svak za Klinca. Manj poučeni Ungnad je iz Ura-

cha 11. marca 1564 kranjskim stanovskim poverjenikom pisal o Klincu kot o: »herrn 
Primusen schwager Lucas Zweckhel« (Elze, Primus Trubers briefe, str. 398). Nobenega 
dvoma ni, da je pravilni izraz uporabil Trubar. 

 11 Elze, Die slovenischen, str. 12, 18. – Elze, Primus Trubers briefe, str. 170, ga imenuje »ein 
naher verwandter (schwager, vetter) Trubers«. Dvojnost – svak (Schwager) ali bratranec 
(Vetter) – je izvirala iz priloge Ungnadovega pisma (gl. prejšnjo opombo).
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smrti (1574, 1579, 1584, 1595),12 to pa tedaj prav tako ni bilo znano. Kaže, 
da je slovenski zapis priimka Cvekelj ustvaril F. Kidrič, ki sorodstva med 
njim in Trubarjem niti ne omenja,13 M. Rupel Cveklja mimogrede imenuje 
»Trubarjev sorodnik (svak?)«,14 J. Koruza mu prav tako pravi »Trubarjev 
sorodnik«,15 J. Rajhman pa v prevodu Trubarjevega pisma napačno »moj 
svak«.16 V resnici izraza »Vetter« nikakor ni mogoče prevajati s svakom, 
ampak gre za krvnega sorodnika – bratranca. Stopnja bratranstva iz same 
oznake ni razvidna, pa tudi ne, ali gre za sorodnika po očetovi ali materini 
strani. 

Slika 1: Prevod nemške božične pesmi s podpisom  
Lukeža Klinca v Dalmatinovi pesmarici iz leta 1579 

 12 Rupel, Slovenski protestantski pisci, str. 40. O pesmi Rupel, Nove najdbe, str. 35. – Klinc 
je s tremi prispevki, podpisanimi z L. Z. (tj. Lukas Zweckl), zastopan že v Klombner-
Jur ičičevi pesmarici iz leta 1563, ki je izšla v Urachu pod Trubarjevim imenom (Rupel, 
Slovenski protestantski pisci, str. 40). 

 13 Prim. Kidrič, Trije prispevki, str. 55; isti, Ogrodje za biografijo, str. 83, 95, 96.
 14 Rupel, Primož Trubar, str. 58, 122, 138, 162; isti, Primus Truber, str. 62, 145, 162. – Rupel 

Klinca celo samo pogojno – kot »najbrž« – istoveti s Cvekljem, »Trubarjevim sorodnikom 
(svakom?)« (Rupel, Slovenski protestantski pisci, str. 40). 

 15 Koruza, Cerkvene pesmi, str. 317.
 16 Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 110.
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Kakor koli – Lukež je bil Primoževih let in se v Trubarjevem življenju ni 
pojavil šele v začetku šestdesetih let 16. stoletja, ko ga reformator označuje 
»Vetter«. Moža sta se zelo verjetno poznala že iz otroštva in sta vse življenje 
ohranjala vsaj občasne stike. 

Klinc je Trubarjevo življenjsko pot utegnil zaznamovati močneje, kot se 
je zdelo. Ko je septembra 1547 prišel v Ljubljano ukaz kralja Ferdinanda 
o preiskavi osumljenih vodilnih »krivovercev« in so nekatere, med njimi 
Pavla Wienerja, že prijeli, je bil Trubar na svoji župniji v Šentjerneju. Ker je 
kazalo, da sel, ki ga je šel tja posvarit, naloge ne bo opravil pravočasno, sta 
Matija Klombner in Jurij Seyerle pregovorila Klinca, da je s konjem dohitel 
sla, mu vzel pismo za Trubarja in z njim pohitel v Šentjernej. Trubarju se 
je tako uspelo še pravi čas umakniti in je po večmesečnem skrivanju odšel 
v svoje »prvo izgnanstvo« na Nemško.17 Zgodbo poznamo v interpretaciji 
Matije Klombnerja, in sicer iz njegovega polemičnega pisma Ivanu Un-
gnadu, datiranega 6. decembra 1563, ki razkriva tudi Trubarjevo mnenje 
o Klincu kot slovenskem literatu.18 

Tako kot je bil Lukež Klinc eden zadnjih, ki se je srečal s Trubarjem, pre-
den je ta septembra 1547 poniknil v ilegalo, je bil skupaj z Matijo Klomb-
nerjem štirinajst let pozneje, 26. junija 1561, eden njegovih prvih znancev, 
s katerimi se je novi kranjski superintendent srečal na Kranjskem, in to še 
pred prihodom v Ljubljano. Na poti iz Kranja, kjer je nazadnje prenočil, 
sta Trubar in njegovo spremstvo dve milji pred deželnim glavnim mestom 
zagledala dva jezdeca, ki sta jim prihajala naproti: bila sta Matija Klombner 
in Luka Klinc (Cvekelj), ki sta prišla Trubarja pozdravit in pospremit do 
kranjske prestolnice.19 

Kdo in od kod je bil torej Lukež Klinc ali Luka Cvekelj, kot ga pogosto 
imenujeta zgodovina in literarna zgodovina?20 Domnevo oziroma spozna-
nje, da sta Cvekelj in Klinc ista oseba, je slovenska literarna zgodovina 
dolgo sprejemala z zadržki in obotavljanjem,21 a končno le sprejela.22 Ugo-
tovitev izhaja iz preprostega dejstva: tako kot je klin(e)c pomanjševalnica 
od klina, je nemški Zweckl deminutiv cveka, sopomenke za klin. Danes 
imamo tudi trdne dokaze, da je bil Lukež Klinc v rodni Višnji Gori Klinc, 

 17 Rupel, Primož Trubar, str. 58–59. – O dogajanju v zvezi s preiskavo in sodnim procesom 
prav tam, str. 144–152; Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 92–97; Žnidaršič Golec, Duhov-
niki kranjskega dela, str. 144–152.

 18 Objava: Rupel, Primus Truber, str. 193–195; prim. prav tam, str. 62–63.
 19 Elze, Primus Trubers briefe, str. 115. – Prim. Rupel, Primož Trubar, str. 122; isti, Primus 

Truber, str. 145.
 20 Kidrič in Rupel sta pisala Cvekelj. Gl. op. 12 in 13.
 21 Prim. Legiša, Gspan (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva, str. 253.
 22 Kos, Dolinar (ur.), Slovenska književnost, str. 150.



10 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2010/2–3 • razprave – studies

v Ljubljani, kamor se je preselil, pa so ga (viri) dosledno označevali kot 
Cveklja (Zweckl). Ljubljanski Lukež Cvekelj je spet »postal« Klinc po svoji 
smrti v štirih slovenskih pesmaricah.23 Prav gotovo ga je torej kot Klinca 
poznalo tudi ljubljansko okolje, toda v nemškem občevanju, pisnem in 
ustnem, so rabili nemški prevod njegovega izvorno slovenskega priimka 
in tako tudi Trubar.

Brez védenja o Klinčevem izvornem, slovenskem priimku, bi pri ugo-
tavljanju njegove identitete zlahka zašli v slepo ulico, saj bi se iskanje prej 
ko slej omejilo na priimek Zweckl. Šele zasledovanje priimka Klinc v so-
dobnih virih na eni in ovrednotenje znanih podatkov o Lukežu na drugi 
strani je razkrilo, da je izviral iz meščanske rodbine Klinc v Višnji Gori. 
Sorodstvo s Primožem Trubarjem, pa tudi razširjenost priimka Klin(e)c 
v novejšem času24 sta sicer nedvoumno vodila na Dolenjsko. Glede na Tru-
barjev raški izvor je bilo treba najprej ugotoviti, ali se priimek Klinc, ne-
mara tudi v obliki Zweckl, pojavlja na Rášici ali v okolici. Izkazalo se je, da 
turjaški urbarji iz desetletij pred Primoževim rojstvom in v času njegovega 
otroštva ne poznajo ne slovenske ne nemške oblike priimka.25 Prav tako ju 
ni v starejših urbarjih in davčnih registrih drugih zemljiških gospostev, ki 
so imela podložnike v prostoru med Ljubljano in Ribnico: v stiškem urbar-
ju iz leta 1505,26 višnjegorskih iz 1460 in 1566,27 vicedomskih iz obdobja 
med 1496 in 152728 ter v ribniškem urbarju iz leta 1564.29 Izključena je tudi 
možnost, da bi šlo za kočevarski priimek, saj konec 15. in v 16. stoletju v 
gospostvih Kočevje in Poljane niso izpričani ne Zweckli ne Klinci.30 

 23 Gl. op. 12.
 24 V obdobju 1931–1954 je bil priimek v obliki Klinec razširjen samo v treh političnih okra-

jih, najpogostejši pa v okraju Ljubljana okolica, v katerega sta spadali tudi Višnja Gora in 
Rášica; oblika Klinc je bila zastopana kar v 21 okrajih, najmočneje v kamniškem, litijskem 
in kranjskem (Bezlaj (ur.), Začasni slovar, str. 269). Leta 2008 (stanje 31. 12.) je bila podoba 
že občutno drugačna: oblika Klinec je bila najpogostejša v goriški regiji (57,8 %), Klinc 
pa v podravski (42,4 %) in savinjski (23,1 %) (Statistični urad Republike Slovenije, Baza 
rojstnih imen in priimkov, http://www.stat.si/imena.asp, 6. 1. 2010).

 25 Prim. seznam ohranjenih turjaških urbarjev in njihova hranišča v: Golec, Kje na Rášici, 
str. 212–214, Preglednici 1 in 2.

 26 ARS, AS 781, Cistercijanski samostan in državno gospostvo Stična, fasc. 4, urbar cister-
cijanskega samostana Stična 1505.

 27 ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 123, I/70a, lit. W XVII, urbar gospostva Višnja 
Gora 1460; prav tam šk. 124, I/70a, lit. W XXIII–3, urbar gospostva Višnja Gora 1566.

 28 ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 97, I/54a, lit. L XLVIII/5, urbar vicedom-
skega urada 1496; prav tam, šk. 97, I/54a, lit. L XLVIII/6, urbar vicedomskega urada 1515; 
prav tam, šk. 96, I/54a, lit. L XLVIII/1, urbar vicedomskega urada 1527.

 29 ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 105, I/59, lit. R–5, register urbarskega davka 
gospostva Ribnica 1564. 

 30 Prim. ARS, AS 11, Komisija za fevdne zadeve za Kranjsko, šk. 23, fasc. 15 (12), reformirani 
urbar urada Kočevska Reka 1498; ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 102, I/58, 
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O Lukeževem rodu ne priča neposredno noben znani vir,31 glede na 
omembe sorodnikov pa ni niti najmanjšega dvoma, da je izviral iz stare 
višnjegorske rodbine Klinc. Ohranjeni viri mesta Višnja Gora, ki se v glav-
nem začenjajo šele z letom 1550,32 Lukeževega mladostnega bivanja in de-
lovanja ne dokumentirajo, ampak srečujemo njegovo ime v tem mestu šele 
v zvezi s smrtjo in zapuščino.33 Nasprotno poznamo precej dobro njegovo 
navzočnost v Ljubljani, in sicer skoraj tri desetletja od prve pojavitve leta 
1541 do smrti 1570, pa tudi več njegovih krvnih in nekrvnih sorodnikov: 
brata Lenarta, sestro Nežo, poročeno z Vincencem Steirerjem, drugo se-
stro, poročeno Unger, ženo Valpurgo in svaka Gregorja Ungerja.34 Védenje 
o Trubarjevem krvnem sorodstvu se je tako z Lukeža Klinca razširilo še na 
tri njegove sorojence – brata in sestri, torej Trubarjevega drugega bratranca 
in dve sestrični. 

Vse je kazalo, da navedeni Klinci po rodu in rojstvu niso bili Ljubljanča-
ni, saj se v zapisih mestnega arhiva pojavijo šele kot odrasli, prej pa ni do-
kumentiran niti njihov priimek.35 Priimka v ljubljanskih mestnih zapisih 
poleg tega nikoli ne srečamo kot Klinc, temveč dosledno v nemški obliki, 
tako s samoglasnikom -e kakor -i: Zwegcl(l), Zwegkhl, Zweckhl, Zweggl, 
Zwigcl, Zwygcl.36 Lukeževo ime (Lucasen Zwigel) zasledimo prvič leta 1541 

lit. P–VI–1a, urbar gospostva Prem 1494 (v njem urbar za del gospostva Kočevje); objava 
urbarja gospostva Kočevje 1574: Wolsegger, Das Urbarium; objava urbarja gospostva 
Poljane 1576: Kos, Urbarji za Belo krajino, str. 259–312.

 31 Slovenska biobibliografija ga pozna samo kot trgovca, ljubljanskega mestnega svétnika, 
prevajalca nemških pesmi v slovenščino in Trubarjevega sorodnika, čas in kraj rojstva 
ter smrti pa sta neznana (Kos, Dolinar (ur.), Slovenska književnost, str. 150). 

 32 Prim. ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, popis.
 33 ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 7, snopič XV., XVI. stoletje, zapuščina po Luki 

Cveklu, 3. 11. 1572.
 34 Da sta bila Lukež in Lenart brata, izvemo ob Lenartovi smrti leta 1568 (ZAL, LJU 488, 

Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/9 (1568/69), fol. 45, 13. 2. 1568). O svaku Gre-
gorju Ungerju priča spor za dediščino po Lenartu (prav tam, fol. 111́ , 16. 7. 1568), sestrino 
ime pa ni zapisano (prav tam, fol. 53 ,́ 5. 3. 1568). Žena Valpurga, druga sestra Neža Steirer 
in svak Vincenc Steirer so izpričani v zvezi z Lukeževo zapuščino leta 1570 (prav tam, 
Cod. I/10 (1570), fol. 96, 3. 7. 1570). Steirer je kot Lukežev svak označen že zgodaj, leta 
1551 (prav tam, Cod. I/8 (1551–1552), fol. 86 ,́ 2. 10. 1551). Nikoli pa ni obstajal Lovrenc 
Cvekelj (Larentz Zweggl), ki ga najdemo v imenski kartoteki (ZAL, Imenska kartoteka 
k Cod. I in XIII fonda LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, šk. 49, Zimi–Ž); ta 
se sklicuje na mestne zapisnike (prav tam, Cod. I/10 (1570), fol. 147). Posredi je pomota: 
namesto »pokojni Lukež« je pisar zapisal »pokojni Lovrenc«. Iz vsebine (razpis naroka 3. 
julija) je sicer jasno vidno, da gre za obravnavo o Lukeževi zapuščini.

 35 Prim. zlasti Gradivo za zgodovino Ljubljane I–XII; ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, roko-
pisne knjige, Cod. I/1–3.

 36 ZAL, Imenska kartoteka k Cod. I in XIII fonda LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne 
knjige, šk. 49, Zimi–Ž. – Različici z -i sta dokumentirani samo v zgodnejši dobi, v letih 
1541–1545.
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v neki tožbi pred ljubljanskim mestnim svetom.37 Čez dve leti in pol, v 
začetku leta 1544, nastopa že kot eden od 24 zunanjih mestnih svétnikov 
(von 24ten) in je odtlej kot tak ter kot zastopnik someščanov pogosto na-
vzoč na zasedanjih mestnega sodišča.38 Kdaj je postal meščan, ni znano, 
vsekakor po letu 1530, tj. v letih, iz katerih se niso ohranili mestni sejni 
zapisniki (1531–1536 in 1538–1540).39 Glede na to, da je bil leta 1544 že 
član ljubljanskega zunanjega mestnega sveta, lahko pridobitev meščanskih 
pravic bržkone pomaknemo bliže prvi polovici tridesetih let kakor prvi 
pojavitvi njegovega imena leta 1541. Tri leta zatem, konec leta 1544, so v 
meščanske vrste sprejeli njegovega brata Lenarta, po poklicu jermenarja 
(Leonhart Zwegel Riemer).40 Ta je, drugače kot Lukež, ostal vseskozi »ano-
nimen« meščan obrtnik, saj ga mestni sejni zapisniki omenjajo le poredko, 
v glavnem šele v zvezi z njegovo zapuščino po smrti leta 1568.41 Pogosteje je 
v njih omenjen drugi Lenart Cvekelj, član zunanjega mestnega sveta, ki je 
umrl že konec leta 1551 ali v začetku 1552. Med skrbniki njegove zapuščine 
je naveden tudi Lukež, a le kot Lenartov prijatelj, ne kot sorodnik (Lucaß 
Zweggl alß ainen Freundt),42 kar njune sorodstvene zveze ne izključuje.43 
Zdi se zelo verjetno, da je tudi Lenart Cvekelj st. izviral iz Višnje Gore, 
vsekakor pa je bil z njo povezan. Skrbnika njegovih dedičev sta namreč 
pred višnjegorskim mestnim sodiščem tožila tamkajšnjega meščana Ma-
tevža Šenovica za neki dolg, na drugi stopnji pa je zadevo spomladi 1554 
obravnavalo še vicedomsko sodišče v Ljubljani.44 

 37 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/4 (1541), fol. 75 ,́ 23. 5. 1541.
 38 Prav tam, Cod. I/4 (1544), fol. 1, 3; ZAL, Imenska kartoteka k Cod. I in XIII fonda LJU 

488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, šk. 49, Zimi–Ž. 
 39 Najstarejši mestni zapisniki pokrivajo čas od 1521–1530, sledijo zapisniki iz let 1537, 1541, 

1544–1545, 1547–1549 in 1551–1552, nato pa šele za leta 1568–1571 in 1575 (prav tam, 
Cod. I/1–12).

 40 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/5 (1544–1545), fol. 69, 28. 11. 
1544. 

 41 Prav tam, Cod. I/10 (1570), fol. 45, 13. 2. 1568; fol. 111́ –112, 16. 7. 1568; fol. 126, 27. 8. 
1568; fol. 184–184 ,́ 18. 3. 1569. 

 42 Prav tam, Cod. I/8 (1551–1552), fol. 102 ,́ 22. 1. 1552. V razlikovanje od svétnika Lenarta je 
Lukežev brat Lenart označen kot jermenar (Riemer) (prav tam, fol. 20, 3. 2. 1551). Imen-
ska kartoteka oba Lenarta pomotoma enači z jermenarjem (ZAL, Imenska kartoteka k 
Cod. I in XIII fonda LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, šk. 49, Zimi–Ž). 

 43 Oznaka Freundt bi lahko pomenila sorodnika. Tako je, sicer veliko pozneje, leta 1743, 
nastopil pred višnjegorskim mestnim sodiščem kot priča stiški podložnik Matija Kostelc, 
ki je v sodnem zapisniku označen kot »najbližji prijatelj« (nächster Freundt) pokojnega 
meščana Jurija Kostelca, v izjavi pa Matija Jurija imenuje »bratranec« (Vetter). ARS, AS 
1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 285, I/145, lit. W I–16, št. 16, 20. 11. 1743.

 44 ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 372, protokol vicedomskih zaslišanj 1554–
1558, fol. 205, 10. 4. 1554. 
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O Lukežu je, podobno kot o Lenartu st., veliko zapisov, saj je bil zunanji 
mestni svétnik in trgovec, vse do smrti leta 1570 pa je pred mestnim sodi-
ščem zastopal številne ljudi.45 Ker je bil tesno povezan s Primožem Trubar-
jem, ga Trubarjevi življenjepisci niso mogli prezreti; a njuna sorodstvena 
vez je v literaturi, kot rečeno, ostajala v ozadju. V Trubarjevem življenju 
se dokumentirano pojavi leta 1547, ko je s konjem dirjal v Šentjernej, da 
bi Primoža posvaril pred biriči in grožnjo prijetja.46 Kot sorodnika sta se 
seveda poznala veliko dlje, najbrž še iz otroških let. Lukeževa starost je 
določljiva le približno: glede na Trubarjevo oznako Vetter vsekakor pomeni 
krvnega sorodnika približno istih let. Zadnje se ujema z ugotovitvijo, da je 
leta 1544, čeprav priseljenec, že bil član ljubljanskega zunanjega mestnega 
sveta. Trubarju, ki je sredi tridesetih let prišel za pridigarja v Ljubljano47 in 
tam pred 1. septembrom 1543 postal kanonik,48 je mogel prav Klinc utreti 
pot do nekaterih vodilnih meščanov. Lahko pa bi bilo tudi obrnjeno, in 
sicer da je Trubar uvajal Višnjana Klinca v ljubljansko okolje. Ker je Trubar 
po preselitvi v Ljubljano še naprej ostajal beneficiat pri sv. Maksimilijanu 
v Celju, pritegne pozornost povezava med Klincem in Jurijem (Jorg) Gro-
blacherjem (Grobelnikom?) iz Celja; ta je po Lukeževi smrti zahteval iz 
njegove zapuščine 320 goldinarjev jutrne,49 zato je moral biti Klinčev zet 
ali morda svak, brat njegove žene. 

Lukež Klinc je bil petnajst let potem, ko je leta 1547 sorodnika Primoža 
rešil pred prijetjem, spet eden tistih Ljubljančanov, na katere se je lahko 
Trubar najbolj zanesel. V pismu, ki ga je 11. aprila 1562 poslal iz Uracha 
in v katerem Klinca dvakrat omenja kot »mein(em) vetter(en)«, je izrazil 
željo, da bi prav Lukež poskrbel za selitev njegovih stvari in družine na 
Kranjsko. Iz pisma izvemo tudi, da je Lukež nekdanji (!) trgovec (er ein 
khauffman gewest).50 Po Elzeju je Klinc uresničil bratrančevo željo, saj naj 
bi prav on odnesel s seboj v Urach tri pisma, vsa tri datirana 7. maja 1562: 

 45 ZAL, Imenska kartoteka k Cod. I in XIII fonda LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne 
knjige, šk. 49, Zimi–Ž. – Da je bil nekoč trgovec, priča izrecno le Trubarjevo pismo iz leta 
1562 (Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 108, 110–111), posredno pa tudi petnajst let 
prej v zvezi z njim omenjeno skladiščno pravo (niderlag) (ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, 
rokopisne knjige, Cod. I/6, fol. 45 ,́ 23. 9. 1547). 

 46 Rupel, Primož Trubar, str. 58; isti, Primus Truber, str. 62. – Zgodbo poznamo iz pisma 
Matije Klombnerja Ivanu Ungnadu, datiranega 6. decembra 1563 (objava: Rupel, Primus 
Truber, str. 194).

 47 Rupel, Primož Trubar, str. 44; prim. Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela, str. 289. 
 48 Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela, str. 289; Golec, Najzgodnejša pričevanja, str. 

25.
 49 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/10 (1570), fol. 96 ,́ 3. 7. 1570.
 50 Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 108, 110–111.



14 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2010/2–3 • razprave – studies

Klombnerjevo Ivanu Ungnadu ter pismi kranjskih stanovskih poverjeni-
kov Ungnadu in Trubarju.51

Trubar je Klinca osebno zelo spoštoval, imel ga je zlasti za okretnega 
človeka, ki se bo dobro znašel v »selitveni misiji« njegovega družine in 
imetja, ni pa ga toliko cenil kot prevajalca verzov, tako kot ni imel za dobre 
rimarje nekaterih drugih kranjskih literatov. Trubarjevo mnenje o Klincu 
kot piscu je v že omenjenem pismu Ivanu Ungnadu 6. decembra 1563 iz 
Ljubljane posredoval Matija Klombner,52 užaljen, ker je Trubar odklonil 
zbirko slovenskih cerkvenih pesmi. Zbirko so sestavili domači kranjski 
literati na čelu s Klombnerjem in ta jo je ob pomoči Jurija Juričiča pod 
Trubarjevim imenom objavil v Urachu.53 Klinc je bržkone prevedel več pe-
smi, a je avtorstvo določljivo le za tri, podpisane z inicialkama L. Z. (Lukas 
Zweckl), ena pozneje štirikrat ponatisnjena božična pesem – v pesmaricah 
iz let 1574, 1579, 1584 in 1595 – pa edina nosi njegovo polno ime, in sicer s 
slovensko obliko priimka (od Lukesha Klinza tolmazhena).54 Trubar naj bi 
po Klombnerjevem poročanju Klinčevo pisanje zavračal, čemur je Klomb-
ner ugovarjal, češ da ima mož za prevajanje »lepega duha« (ain schonen 
geist zum transferiern) in da je dober musarius. Po Klombnerjevih besedah 
je Trubar nekoč sam poudaril, da ga je pred 20 leti (dejansko 1547) prav 
Klinc rešil z naglim posredovanjem svarila (v Šentjernej), naj se umakne 
pred prijetjem.55 

Odnos med Trubarjem in Klincem je kljub morebitni Lukeževi zameri, 
da ga bratranec kot prevajalca ne ceni, ostal dober vse do Klinčeve smrti 
leta 1570. Tako je bil Lukež 4. marca 1569 eden od treh pooblaščencev, ki 
so prodali Trubarjevo hišo na Starem trgu.56 Trubarjevo ime srečamo v 
ljubljanskih mestnih zapisnikih zadnjič prav v zvezi z zapuščino Lukeža 
Klinca leta 1570. Pokojnemu Lukežu je svojčas posodil neko vsoto, kar je 
Lukež zapisal v svoji oporoki, zdaj pa je Trubar, že pet let na Nemškem, po 

 51 Elze, Primus Trubers briefe, str. 170, 179, 180.
 52 Po objavi: Rupel, Primus Truber, str. 193, 194.
 53 Rupel, Slovenski protestantski pisci, str. 21.
 54 Prav tam, str. 40, 370–371, 451; prim. Rupel, Nove najdbe, str. 35. – Polno ime prevajalca 

»Ene nemške božične pejsni«, je navedeno v: [P. Trubar], Ta celi Catehismus (1574), str. 
97; [Dalmatin], Ta celi Catehismus (1579), str. 61; [Dalmatin], Ta celi Catehismus (1584), 
str. 93; [F. Trubar], Ta celi Catehismus (1595), str. 149. – Klinčevo polno ime, ne zgolj ini-
cialki, bi bilo lahko navedeno že v Trubarjevi pesmarici iz leta 1567, od katere poznamo 
le fragmente (prim. Rupel, Slovenski protestantski pisci, str. 23).

 55 Po objavi: Rupel, Primus Truber, str. 193, 194.
 56 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/9 (1568/69), fol. 178, 4. 3. 1569. – 

O tem tudi: Svetina, Protestantizem v Ljubljani, str. 163, ki Klinca imenuje Lukas Cvekelj.
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pooblaščencih nastopil kot terjatelj. Klinčeva dedinja, sestra Neža Steirer, 
je bila Trubarjevo terjatev, katere višina ni znana, pripravljena izplačati.57

V istem času, med letoma 1568 in 1570, so imeli mestni očetje precej 
opravka z nepremičninami in drugo zapuščino obeh Primoževih bratran-
cev Lukeža in Lenarta Klinca. Jermenar Lenart, umrl pred 13. februarjem 
1568, je zapustil kupljen vrt pred mestnimi vrati na Stari trg, njegova 
edina dediča pa sta bila brat Lukež in sestra neznanega imena.58 Ta dva 
sta tri tedne zatem tožila Gregorja Ungerja, ki je pred tem kupil Lenartovo 
hišo na Mestnem trgu. Pravdanje je trajalo dobro leto dni in pokazalo, 
da je Gregor Unger Lukežev in Lenartov svak, čigar žena je umrla in mu 
zapustila majhno hčerko.59 Brata Klinc sta torej imela (v Ljubljani) tudi 
sestro, poročeno Unger. Ko pa je naslednje leto, pred 7. aprilom 1570, umrl 
še Lukež, so se med terjatelji do njegove zapuščine pojavili tile sorodniki: 
žena Valpurga za ženitni dogovor, prej omenjeni Jurij Groblacher iz Celja 
za jutrno in sestra Neža, žena Vincenca Steirerja, ki ji je pripadalo volilo 
v bratovi oporoki.60

Prav ponovna omemba svaka Vincenca Steirerja, znanega višnjegor-
skega meščana,61 je eden od dveh ključev, ki Lukeža Klinca povezujejo z 
Višnjo Goro. Drugi, s precej manjšo težo, je njegovo opravičilo dve leti prej, 
10. maja 1568, da naslednji dan ne more na sodni narok v Ljubljani, ker ima 
že določen narok v Višnji Gori (ainen bestimbten tag zu Weichselberg).62 
Tja smo mu po ohranjenih virih tudi sledili in ga izsledili: Lukež Klinc 
je bil višnjan, potomec pomembne meščanske družine, ki je, kot bomo 
videli, izpričana v Višnji Gori že sredi 15. stoletja, célo generacijo preden 
je Višnja Gora leta 1478 iz trga postala mesto.

Lukežev svak Vincenc Steirer, poročen z njegovo sestro Nežo (Agnes), je 
leta 1569 v Višnji Gori v tožbi zaradi neke njive omenil svojega pokojnega 
tasta Jerneja Klinca (mein schwecher Bartlmee Klyntz selig). Tast je imel 
omenjeno njivo, »odkar ljudje pomnijo« (beÿ Menschen gedenngkhen ihnen 
gehabt), Steirer pa že okoli 25 let, torej nekako od leta 1544.63 Ker vemo, 

 57 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/10 (1570), fol. 97, 3. 7. 1570; fol. 
137 ,́ 12. 9. 1570; fol. 159, 3. 11. 1570. – Prim. tudi: Svetina, Protestantizem v Ljubljani, 
str. 163–164, ki pri Neži Steirer pomotoma navaja priimek Steiner.

 58 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/9 (1568/69), fol. 45, 13. 2. 1568.
 59 Prav tam, fol. 53 ,́ 5. 3. 1568; fol. 71́ , 5. 3. 1568; fol. 101́ , 21. 6. 1568; fol. 111́ –112, 16. 7. 

1568; fol. 126, 27. 8. 1568; fol. 133–133 ,́ 3. 9. 1568; fol. 184–184 ,́ 18. 3. 1569. 
 60 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/10 (1570), fol. 96, 3. 7. 1570.
 61 Prim. zlasti ZAL, Imenska kartoteka k Cod. I in XIII fonda LJU 488, Mesto Ljubljana, 

rokopisne knjige, šk. 42, Sp–Stei.
 62 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/9 (1568/69), fol. 95 ,́ 10. 5. 1568.
 63 ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 7, snopič XV., XVI. stoletje, proces Vincenca 

Steirerja proti Tomažu Falinu, 30. 11. 1569.
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da sta bila ljubljanski trgovec Lukež Klinc (Zwegkl) in Vincenc Steirer sva-
ka, Jernej Klinc pa Steirerjev tast, je bil torej Lukež sin Jerneja Klinca. O 
Jerneju ni znanega ničesar drugega kot to, kar je o njem izpričal zet. A to 
je bistveno: živel ali ravno umrl je okoli leta 1544, potem ko je zelo dolgo 
posedoval njivo v višnjegorskem pomirju, podložno tamkajšnji župnijski 
cerkvi. Steirer je obenem navedel, da je sam že več kot štirideset let me-
ščan64 – potemtakem vsaj od 1529, kar postavlja njegovo rojstvo v čas okoli 
leta 1500 in zagotovo pred 1510.65 

Ime Steirerjeve žene Neže, roj. Klinc, poznamo iz ljubljanske zapu-
ščinske razprave za njenim bratom Lukežem. Poleg druge sestre nezna-
nega imena, poročene z Gregorjem Ungerjem, in brata Lenarta pa je imel 
Lukež zagotovo najmanj enega brata v Višnji Gori, kjer se je rodil. Gre 
za Janeza Klinca (Hans Khliniz, Khlinez), vsaj dva mandata mestnega so-
dnika (1550–51 in 1554–55).66 V 16. stoletju je kot edini Klinc (Khlinitz) 
izpričan tudi v ljubljanskih mestnih zapisnikih, ko je leta 1551, naveden 
kot višnjegorski mestni sodnik, nastopil s terjatvijo do zapuščine nekega 
ljubljanskega mestnega svétnika.67 V istem spisu se njegova brata Lukež in 
Lenart Klinc navajata kot Zweggla.68 Prav Lukežu gre pripisati, da je brata 
Janeza seznanil z Matijo Klombnerjem, ki je nato Janezu leta 1565 prodal 
majhno imenje ene hube v Kotah pri Plešivici.69 Naslednje leto 1566 je Ja-
nez v višnjegorskem mestnem davčnem registru naveden kot lastnik hiše, 
zapis pri mlinu pa ga pozna že kot pokojnega.70 Njegovo smrt torej lahko z 
veliko verjetnostjo postavimo v leto 1566. Nemara je z njegovo zapuščino 
povezana nujna pot Lukeža Klinca na sodni narok v Višnjo Goro spo-

 64 Prav tam.
 65 Priimek Steirer je v Višnji Gori prvikrat izpričan leta 1528 z Ulrikom Steirerjem (Vlrich 

Steyrer von Weychselberg) (ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/2, 
fol. 70, 76), kar pomeni, da bi se Vincenc v tem mestu lahko že rodil. Kot živ je zadnjič 
izpričan v sodnem procesu zoper lastnega sina Janeza (Hans) leta 1574, ko je še živela tudi 
njegova žena (ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 7, snopič XV., XVI. stoletje, proces 
Vincenca Steirerja proti Janezu Steirerju, 3.–4. 6. 1574). Ime Vincenca Steirerja, bodisi 
očeta ali že sina, je navedeno tudi med višnjegorskimi plačniki vinskega daca za leto 1575 
(prav tam, fasc. 4, register za vinski dac 1575).

 66 ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 4, Mestni računi, 1550/1, 1554/55.
 67 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/8 (1551–1552), fol. 20 in 39 ,́ 3. 

2. 1551.
 68 Prav tam, fol. 19 in 22, 3. 2. 1551.
 69 ARS, AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko, št. 4 (1546–1618), fol. 320. – Janezov naslednik 

Tomaž Klinc je imenje pred letom 1581 prodal. 
 70 ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 4, davčni register 1566, pag. 3, 24. – Dve leti zatem, 

leta 1568, je Jernej Vezjak naveden kot podložnik dedičev pokojnega (!) Janeza Klinca 
(prav tam, fasc. 7, snopič XV., XVI. stoletje, proces stiškega opata Volfganga proti mestu 
Višnja Gora, 7. 12. 1568).
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mladi 1568.71 Pravda za Janezovo zapuščino je še šest let zatem, leta 1574, 
tekla pred višnjegorskim mestnim sodiščem in pred drugostopenjskim 
vicedomskim sodiščem v Ljubljani. Zoper vdovo Marjeto (Margarethen 
Khlingkha, Margaretha Khlingkhin) je nastopil pokojnikov najbližji krvni 
sorodnik bratranec Tomaž Klinc (Thomas Khliniz) s sestrama Ratušo in 
Heleno. V pravdi je slednjič zmagal in dobil zahtevano bratrančevo pre-
mično in nepremično premoženje.72 Janezova ljubljanska brata Lenart in 
Lukež sta namreč medtem že umrla brez potomcev. 

V ohranjenih spisih višnjegorskega mesta se Lukeževo ime pojavi en-
krat samkrat, a tedaj v izbrani družbi: skupaj z Lenartom Budino in Pri-
možem Trubarjem! V mestnem arhivu se je ohranila preprosta pola brez 
naslova, seznam izplačanih zahtevkov na zapuščino po pokojnem Lukežu 
Klincu (Lucaß Zwekhell, Zwikhl, Zweckhel), datiran 3. novembra 1572 iz-
pod peresa ljubljanskega meščana Andreja Alexandrinija. Ta je opravil 
delo skrbnika Lukeževe zapuščine, dokument pa predstavlja sklepno de-
janje zapuščinske zadeve. Vsebuje edino omembo imena Lukeža Klinca 
– Zweckla v Višnji Gori, kjer se je ta rodil, in je sploh zadnje pričevanje 
o njem. Iz dokumenta izhaja, kar sicer že vemo in pomeni samo dodatno 
potrditev Klinčeve identitete. Skrbnik zapuščine je njegovi sestri Neži in 
svaku Steirerju (seiner schwester vnnd den Steÿrer) izplačal 40 goldinarjev, 
prav toliko proti pobotnici Primožu Trubarju in manjšo vsoto Lenartu 
Budini. Pokojnik je bil v znatni gmotni stiski, saj je izplačilo vseh terjatev 
v višini dobrih 347 goldinarjev znašalo skoraj toliko kot kupnina za Klin-
čevo hišo, ki jo je Alexandrini po naročilu Lukeževih dedičev prodal za 
410 goldinarjev. Dokument je zanimiv tudi zaradi prepisovalske napake 
pri Trubarjevem priimku: »Herrn Primussen Treuber«.73 V ljubljanskih 
mestnih zapisnikih je namreč priimek pri Trubarjevi terjatvi do Klin-
čevih dedičev zapisan še pravilno: Trueber,74 enkrat pa pomotoma kot 
Thueber.75 

 71 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/9 (1568/69), fol. 95 ,́ 10. 5. 1568.
 72 AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 2, sodni protokol 1573–1574, 18. 5. 1574, 13. 8. 1574. – 

Ime Janezove vdove Marjete se isto leto pojavi v sodnih protokolih še dvakrat. Najprej 
je mesto zahtevalo, naj plača za 17 let ali celo več zaostalega činža za kupnopravni mlin 
pokojnega moža, Marjeta pa se je znašla tudi v sodnem sporu za prodana zemljišča na 
višnjegorskem polju (prav tam, 15. 10. 1574, 6. 11. 1574).

 73 ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 7, snopič XV., XVI. stoletje, zapuščina po Luki 
Cveklu, 3. 11. 1572.

 74 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/10 (1570), fol. 137 ,́ 12. 9. 1570.
 75 Prav tam, fol. 97, 3. 7. 1570.
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Slika 2: Omemba Primoža Trubarja (Primussen Treuber) v seznamu izplačanih 
zahtevkov na zapuščino Lukeža Cveklja (Klinca) z dne 3. novembra 1572 – levo 

zgoraj peta postavka za 40 goldinarjev

Lukež Klinc, Trubarjev sorodnik, bratranec, in eden prvih »pisateljev« 
slovenskega jezika, je bil torej Višnjan, ki pa je s preselitvijo v ljubljansko 
okolje pred letom 1541 postal in ostal Zweckl. Kot tak je naveden tudi v 
dokumentu o svoji zapuščini, ki se je konec leta 1572 znašel pred mestnim 
sodiščem v Višnji Gori, kjer je Lukež kajpak veljal za Klinca. Prav tako 
je postal Zweckl njegov brat Lenart, sprejet med ljubljanske meščane leta 
1544. Ni potrjeno, da bi njun priimek v Ljubljani sploh kdaj zapisali v 
izvorni obliki, kot Klin(i)c, kakor tudi ni pričevanj, da bi pisarji Klince 
v Višnji Gori kdaj prekrstili v Zweckle ali Zwickle. Tako se je pač lahko 
primerilo, da sta brata Janez iz Višnje Gore in Lukež iz Ljubljane v istem 
spisu, nastalem leta 1551 v Ljubljani, navedena vsak s svojo različico pri-
imka. Proces prevajanja priimkov v nemščino se, kot kaže, v Višnji Gori 
ni začel pred sredo 16. stoletja – po tem času je dokumentiranih več takih 
primerov76 – ali pa so Klinci v Višnji Gori vztrajali pri nespremenjenem 
priimku zaradi njegove starosti in uveljavljenosti. 

 76 Zgodnejši primeri dobesednega prevajanja priimkov v Višnji Gori so naslednji: 1) Godec 
– Geiger: Na posesti Luke Godca (Lukas Godez) iz leta 1566 sledi v naslednjem davčnem 



Boris Golec, Komaj znano in še neznano vplivno meščansko sorodstvo Primoža Trubarja 19

Lukež je kot Klinc (od Lukesha Klinza) izpričan samo v štirih slovenskih 
pesmaricah (1574, 1579, 1584 in 1595), in sicer kot avtor prevoda nemške 
božične pesmi.77 Ker priimek ni naveden v imenovalniku, ne vemo, ali so 
ga zapisovali še kot Klinic oziroma Klinec ali morda že brez vokala kot 
Klinc. V rodni Višnji Gori je do ugasnitve priimka (kmalu po letu 1579)78 
dosledno naveden s samoglasnikom -i: Klinic, le Vincenc Steirer je leta 
1569 svojega že dolgo pokojnega tasta, Lukeževega očeta Jerneja, imenoval 
Klinc (Klyntz).79

Jernej, ki naj bi do približno leta 1544 »odkar ljudje pomnijo« posedoval 
neko njivo v mestnem pomirju, se je zagotovo rodil v Višnji Gori. Glede 
na rojstva svojih otrok v začetku 16. stoletja, je prišel na svet najpozneje 
okoli leta 1480, če ne še preden je trg Višnja Gora leta 1478 postal mesto. 
Njegov priimek je namreč drugi najstarejši znani trški priimek v Višnji 
Gori sploh80 in iz poznega srednjega veka edini, ki je zanesljivo preživel 
dobro stoletje, globoko v drugo polovico 16. stoletja.81 Med letoma 1451 in 
1464 sta v štirih listinah kot tržana omenjena zakonca Jurij in Neža Klinic 
oziroma Klinec.82 Zaradi slabe ohranjenosti virov nimamo odtlej o višnje-

registru iz leta 1581 Marco Gaÿger (1581). 2) Zima – Winter: Andrej Zima (Andre Sima), 
tako imenovan leta 1566, je med letoma 1581 in 1591 postal Anndrei Winter, kot so se 
imenovali tudi njegovi nasledniki. 3) Kolar – Wagner: Pavel Kolar (Collar) je v isti knjigi 
mestnih računov 1576/77 na drugem mestu imenovan Wagner. 4) Vovk – Wolf: Jakob 
Vovk (Wolkh, Waookh) iz davčnih registrov leta 1591 in 1605 je v registru leta 1608 nave-
den kot Jacob Wolf, tri leta pozneje pa spet kot Vovk. – ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, 
fasc. 4, davčni registri 1566–1740; ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 284, 
I/145, lit. W I–4, davčna registra 1605 in 1606. – Prim. Golec, Was bedeutet, str. 43–44; 
Vilfan-Bruckmüller, Višnja gora, str. 158.

 77 Gl. op. 54.
 78 Zadnji višnjegorski Klinc je bil Tomaž, kot rečeno, bratranec Janeza Klinca ter ljubljan-

skih bratov Lukeža in Lenarta Cveklja, ki je po sodni poti dobil Janezovo zapuščino. 
Tako je izpričan kot posestnik Janezove hube, vpisane v imenjsko knjigo in prodane 
pred letom 1581 (ARS, AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko, št. 4 (1546–1618), fol. 320). 
Tomaža omenja kot plačnika činža in hišnega posestnika davčni register za leto 1566, v 
registru za leto 1579 pa ga že pogrešamo. Nekdanjo Janezovo hišo na Trgu je po registru 
iz leta 1579 od Klinčevih dedičev prevzelo mesto, v tuje roke pa je medtem prešla tudi 
Tomaževa hiša (ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 4, davčni register 1566, pag. 3; 
davčni register 1579, pag. 2).

 79 Gl. op. 63.
 80 Pred zakoncema Jurijem in Nežo Klinc (gl. op. 82) je po imenu znan en sam višnjegorski 

tržan Mihael Verle (ARS, AS 1080, Zbirka Muzejskega društva za Kranjsko, Muzejskega 
društva za Slovenijo in Historičnega društva za Kranjsko, šk. 1, fasc. 3, Prepisi listin, 
zadevajočih župnijo Višnja Gora, protokol iz 1504–1507, fol. 33–35, 1443, maj 23., s. l.).

 81 Glavne reference za ugotavljanje, kateri višnjegorski priimki iz 15. stoletja bi lahko pre-
živeli v drugo polovico 16. stoletja, so registri davčnih zaostankov 1555–1560 in zlasti 
mestni davčni register za leto 1566 (ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 4). 

 82 ARS, AS 1080, Zbirka Muzejskega društva za Kranjsko, Muzejskega društva za Slovenijo 
in Historičnega društva za Kranjsko, šk. 1, fasc. 3, Prepisi listin, zadevajočih župnijo 
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gorskih Klincih nobenih poročil vse do posredne omembe Jurija Klinca 
okoli leta 1544, nato pa rodbina leta 1550 v virih spet stopi v ospredje, 
in sicer z mestnim sodnikom Janezom. Enako kot sto let poprej je tudi v 
tretji četrtini 16. stoletja ena vodilnih višnjegorskih rodbin. Tako je veliko 
laže razumeti, zakaj je Lukež, rojen že kot meščanski sin, v sosednji, sicer 
neprimerno večji Ljubljani, razmeroma hitro napredoval do člana zuna-
njega mestnega sveta. S čim se je Klinčeva rodbina ukvarjala v Višnji Gori, 
lahko samo domnevamo. Utegnili bi bili trgovci tako kot Lukež, še bolj 
verjetno pa jermenarji kakor njegov brat Lenart in svak Vincenc Steirer.83 
Zanimivo, da je možnost Lukeževega višnjegorskega izvora omenil že Elze 
(1884), ki je – sicer z napačno letnico 1470 – navedel tamkajšnjega tržana 
Jurija Klinca.84

Odkritje identitete Lukeža Klinca ni le zanimiva zgodba, ampak odstira 
tudi tančice nad slabo osvetljeno mladostjo Primoža Trubarja. Sin raškega 
mlinarja in njegove žene, mlinarske hčerke,85 je imel tako že v otroštvu ne 
le kmečke, ampak tudi »imenitnejše« sorodnike v eni najpomembnejših 
rodbin Višnje Gore, sicer Rášici najbližjega mesta. Ni posebej verjetno, da 
bi bili Klinci Primoževi neposredni predniki, a tudi ne izključeno. V takem 
primeru bi se Primožev oče Mihélj Malnar – ni se namreč pisal Trubar (!) 
– ali materina družina Trubarjevih morala preseliti iz mesta na podeže-
lje in zdrsniti v podložniški stan. Takih primerov, pogojenih z gmotnimi 
ugodnostmi, pozneje ni bilo malo, v tako zgodnjem času pa je bil trend še 
obrnjen – s podeželja v mesta.86 Neprimerno večja je zato verjetnost, da 
se je kakšna Primoževa teta, bodisi po materini bodisi po očetovi strani, 
primožila h Klincu v Višnjo Goro.

Višnja Gora je bila tedaj sicer mlado mesto, toda sodeč po razmeroma 
visoki davčni obveznosti, ustaljeni kmalu po letu 1500, njena teža med 

Višnja Gora, protokol iz 1504–1507, fol. 35–36, 1451, februar 12., s. l.; fol. 36–37, 1453, 
februar 8., s. l.; fol. 37–39, 1454, junij 21., s. l. – ARS, AS 1063, Zbirka listin, št. 728, Kro-
nološka serija, 1464, julij 31., s. l.

 83 O Steirerju kot jermenarju: omenjen je njegov »Sendschreiben« z dne 21. aprila 1554 – 
»Burgers vnnd Riemers daselbst zu Weixlberg« v: ARS, AS 166, Mesto Višnja Gora, fasc. 
7, proces stiškega opata Janeza proti mestu Višnja Gora, 22. 3. 1572. Kot tožnik zoper svo-
jega sina Janeza je prav tako naveden kot »Riember« (prav tam, proces Vincenca Steirerja 
proti Janezu Steirerju, 3.–4. 6. 1574).

 84 »Von Lukas Klinz ist nichts näheres bekannt. Er dürfte aus Weichselberg gewesen sein, 
denn dort findet sich schon 1470 ein Bürger Juri Klinz (Elze, Die slovenischen, st. 20). 
Elze se je opiral na Schumijev regest listine iz leta 1453 (gl. op. 82), ki pa jo je ta zmotno 
postavljal v čas okoli 1470 (Schumi, Archiv für Heimatkunde, str. 169).

 85 Nove ugotovitve o Trubarjevem izvoru gl. v: Golec, Kje na Rášici, str. 234–235; isti, Kdo 
in od kod, str. 48–49; isti, Trubarjev rod, str. 348–361.

 86 Prim. Zwitter, Starejša kranjska mesta, str. 25–27.
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kranjskimi mesti še zdaleč ni bila zanemarljiva. Od sedmih dolenjskih 
mest je imela drugo najvišjo imenjsko rento takoj za Novim mestom. Tudi 
obljudenost mesta je bila v 16. stoletju precejšnja. Že leta 1460, ko je bila 
še trg, je Višnja Gora izkazovala po urbarju 51 celih oštatov, po prvem 
davčnem registru iz leta 1566 pa lahko ugotovimo več kot 80 domov.87 In 
v takšni Višnji Gori, mestu ob glavni dolenjski prometnici, so bili Klinci 
vsaj od srede 15. stoletja tja do šestdesetih let 16. stoletja ena vodilnih, če 
ne celo najpomembnejša meščanska rodbina.

Trubar in Lukež Klinc sta, glede na Primoževo oznako Vetter za Luke-
ža, zanesljivo imela skupne prednike, le da ne vemo katere in kje. Logično 
bi bilo, da imata bratranca vsaj enega oziroma dva skupna stara starša, 
bratranca v drugem kolenu pa povezujejo skupni prastarši. Odprtih mo-
žnosti je veliko. Že če sta bila res prava bratranca in ne samo bratranca v 
drugem kolenu, je možnih sorodstvenih povezav več. Prvič, sestri bi bili 
lahko njuni materi: mlinarska hči Jera Trubar z Rášice, poročena z mlinar-
jem Mihéljem Malnarjem, in Lukeževa mati neznanega imena, poročena v 
Višnji Gori z Jernejem Klincem. Drugič, Lukeževa mati bi mogla biti sestra 
Primoževega očeta Mihelja Malnarja; Mihélja je življenjska pot zanesla na 
Rášico in njo v najbližje mesto ali pa bi bila oba že rojena Višnjana oziroma 
okoličana. In končno, ker priimki v tem času še niso bili stalni in obve-
zno dedni, ni izključeno niti to, da sta bila brata bodisi Mihélj Malnar in 
Lukežev oče Jernej Klinc bodisi – a manj verjetno – da je bila Jera Trubar 
sestra Jerneja Klinca, ki se je pač imenoval drugače kot Trubarji, zlasti če 
so ti dobili priimek šele na Rášici z Jerinim očetom ali bratom Lenartom.88 

Kakšni so bili odnosi med raškimi in višnjegorskimi sorodniki, lahko le 
ugibamo. Sodeč po poznejših tesnih, prijateljskih stikih med Lukežem in 
Primožem, so morali biti dobri že prej. To pa pomeni, da bi Primož lahko 
del otroštva in prvih šolskih let preživel prav pri sorodnikih Klinčevih v 
Višnji Gori in bi tam obiskoval tudi mestno šolo. Višnjegorsko mesto je na-
mreč premoglo šolo najpozneje konec 15. stoletja. Leta 1496 sta poleg du-
hovnega pomočnika omenjena »skolastik« in pevec (succentor). To dejstvo, 
precejšnje število dunajskih univerzitetnikov iz Višnje Gore na prelomu v 
novi vek in pogosto omenjanje šole od srede 16. stoletja, ko se spet močno 
zgostijo viri mestne provenience, kažejo na kontinuirano delovanje tam-
kajšnje šole. Vse to vodi k domnevi, da bi oče prve slovenske knjige lahko 
srkal šolsko učenost tudi v Višnji Gori. Če že ne vseskozi, pa vsaj določen 
čas, ko oziroma če je bival pri višnjegorskih sorodnikih. Poleg tega od tod 

 87 Golec, Dolenjska mesta, str. 546.
 88 O možnem nastanku priimka Trubar na Rášici malo pred letom 1482 Golec, Trubar ali 

Trobar?, str. 45–47, 58. 
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ni bilo daleč do Šmarja, kjer je v Trubarjevih otroških letih potrjena »višja 
stopnja« župnijske šole.89

Primož Trubar oziroma Primož Malnar, kot se je na rodni Rášici ime-
noval po očetovem priimku,90 torej ni bil čisto preprost mlinarski sin iz 
vaškega okolja. Podložniškega rodu, ki ga je sam navajal, mu seveda ni 
mogoče odrekati, toda preko svojih meščanskih sorodnikov iz bližnjega 
mesta je lahko že v rani mladosti spoznaval in celo živel »drugačen svet«. 
Tako kot bližina turjaškega gradu so mogli mestni sorodniki prispevati k 
širjenju Primoževih obzorij še, ko se je komaj dobro zavedal, da je na svetu.

Trubar je bil, pomenljivo, tudi pozneje vseskozi tesno povezan z me-
stnim in meščanskim okoljem. Ne gre prezreti, da je tako rekoč vse službe 
opravljal v mestih, trgih ali vsaj v neposredni soseščini mest, iz meščanskih 
družin pa sta izhajali najmanj dve od njegovih treh žena, tisti dve, s kate-
rima je preživel največji del svojega zakonskega življenja in imel z njima 
otroke.

Začetnik slovenskega knjižnega jezika tako rekoč nikoli ni služboval na 
pravem podeželju. Njegova prva duhovniška služba po posvetitvi leta 1530 
je bilo mesto župnijskega vikarja v Laškem, obsežni župniji s sedežem v 
večjem trgu. Po Kidriču je Laško edina župnija, v kateri je Trubar stalno 
prebival, preden je odšel v Ljubljano,91 čeprav je bil hkrati tudi župnik so-
sednje podeželske župnije Loka pri Radečah.92 Ni znano, kdaj je postal še 
beneficiat pri sv. Maksimilijanu v Celju, bolje rečeno pred vrati celjskega 
mesta, po Kidričevem mnenju verjetno leta 1540. Že od srede tridesetih 
let je Trubar stalno prebival v Ljubljani kot stolni pridigar slovenskega 
jezika in tu pred jesenjo 1543 postal kanonik.93 Njegova preselitev v Šent-
jernej, podeželsko župnijo na obrobju Kranjske – njeni dohodki so pripa-
dali ljubljanskemu kapitelju oziroma enemu od kanonikatov94 – je bila le 
kratkotrajna, ne da bi tam nameraval ostati.95 Tudi po begu na Nemško 
leta 1548 se je zadrževal v mestnem okolju. Mali Rothenburg, zahodno od 
Nürnberga, kjer je župnikoval do leta 1553, je imel status svobodnega dr-
žavnega mesta.96 Kempten ob tirolski meji, prav tako državno mesto, kjer 
je Trubar ostal do leta 1561, je bil sicer podobno precej majhen in še močno 

 89 Golec, Trubarjeve prve šole, str. 17–18.
 90 Golec, Kdo in od kod, str. 49.
 91 Kidrič, Ogrodje za biografijo, str. 70; prim. Golec; Najzgodnejša pričevanja, str. 27–28. 
 92 O tem zlasti: Golec, Najzgodnejša pričevanja, str. 28, 36.
 93 Golec, Najzgodnejša pričevanja, str. 34–36; Žnidaršič Golec; Duhovniki kranjskega dela, 

str. 289.
 94 Žnidaršič Golec; Duhovniki kranjskega dela, str. 89, 289.
 95 Rupel, Primož Trubar, str. 57.
 96 Prav tam, str. 67, 82.
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kmečki, a ga sodobni vir opisuje tudi kot zelo lepo in obljudeno mesto.97 
Po prehodnem bivanju in župnikovanju (1561–1562) v mestu Urach,98 je 
nato Trubar tri oziroma uradno štiri leta opravljal službo superintendenta 
kranjske protestantske Cerkve v Ljubljani (1561–1565),99 to pa je predstav-
ljalo tudi vrhunec njegove poklicne kariere. V povsem kmečkem okolju, v 
Lauffenu ob Neckarju, se je znašel le za kratek čas (1565–1566), potem ko 
se je zapletlo z njegovo nastavitvijo na mestno župnijo v Schweinfurtu.100 
Slednjič je skoraj dvajset let, do smrti leta 1586, ostal v Derendingenu, sicer 
podeželskem kraju, a dejansko primestju, danes pa delu univerzitetnega 
mesta Tübingen.101 

Kot rečeno, se je tudi ženil z meščankami, ne s kmečkimi dekleti, s 
katerimi ga je družil socialni izvor. prva žena Barbara sitar, ki mu je sle-
dila na Württemberško, je bila po odkritju Pavleta Blaznika (1955) Kranj
čanka. Listina, ki jo je že kot Trubarjeva žena sama izdala 28. aprila 1554 
v Kemptnu, razkriva tri njene bližnje sorodnike: tedaj že pokojnega očeta 
Matijo Sitarja, meščana v Kranju, mater Svetko (weylundt Matthien Sit-
tars, burgers zu Crainburg und Suetkhen seiner eelichen hausfrauen) ter 
prav tako umrlega brata Jurija Sitarja, kaplana v Šenčurju (Georgen Sittars, 
gesellpriesters zu Sant Georgen bey Crainburg). Vse, kar vemo o kranjskih 
Sitarjih, razkriva prav Barbarina listina. Po bratovi smrti je sestra prevzela 
skrb za njegovo premično in nepremično premoženje v Kranju in drugod, 
ker pa je bila daleč od doma, je izdala pooblastilo za upravljanje zapuščine 
kranjskemu, tj. deželnemu proviantnemu mojstru Heliju Stoczingerju.102 

Odkritje in objava listine Barbare Trubar iz leta 1554, nekakšne izsta-
viteljičine »osebne izkaznice«, sta povsem spremenila dotedanje predstave 
o izvoru Trubarjeve prve življenjske družice. Barbara, rojena Sitar, ni mo-
gla biti Celjanka, sestra Mihaela Klausa, kot je domneval France Kidrič 
(1922).103 Zato pa je listina potrdila Kidričevo domnevo, da je bila Barbara 
Trubarjeva rojakinja in da sta se poznala že v domovini. Poročila sta se 
okoli leta 1549 v Rothenburgu ob Tauberi, po Kidriču med pomladjo 1548 
in 26. majem 1551.104 

Pismo posredno odstira še nekaj dejstev: Barbara je edina dedinja po 
umrlem bratu, saj so njeni starši pokojni, družinska hiša v Kranju je očitno 

 97 Prav tam, str. 83, 116.
 98 Prav tam, str. 118, 121.
 99 Rajhman, Trubar (Truber) Primož, str. 209. 
 100 Rupel, Primož Trubar, str. 185, 186.
 101 Prav tam, str. 189.
 102 Blaznik, Prispevek k življenjepisu, str. 247–248.
 103 Kidrič, Trubarjevi na votivni sliki, str. 3–4.
 104 Prav tam, str. 3.
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že v tujih rokah, česar pa Barbara, ki že nekaj let živi na Nemškem, ne ve. 
Brat Jurij je moral umreti nedolgo pred nastankom listine, do katerega je 
prišlo po Trubarjevem nasvetu (mit rath, wissen vnd willen gemelts meins 
lieben herrn eewürts vnnd eeuogths), brž ko je vest o Jurijevi smrti prispela 
v Kempten. Barbari tedaj ni bilo znano niti, ali je pokojni brat sploh zapu-
stil nepremičnine ali ne, je pa naročila pooblaščencu Stoczingerju, naj jih, 
če obstajajo, proda. Živela je namreč daleč od domovine in nič ni kazalo, 
da se bo lahko kmalu vrnila domov.105

Slika 3: Listina Barbare Trubar, roj. Sitar, izdana 28. aprila 1554 v Kemptnu106

O šenčurskem duhovniku Juriju Sitarju ne vemo sicer ničesar druge-
ga.107 Prav tako ni podatkov o meščanski družini Sitar v Kranju, kar je tudi 

 105 Prim. Blaznikovo razlago v: Blaznik, Prispevek k življenjepisu, str. 247.
 106 ARS, AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, šk. 411, fasc. 283, pag. 356.
 107 A. Koblar ne omenja Jurija Sitarja ne pri obravnavi župnije Kranj ne župnije Šenčur: 

Drobtinice, IMK I (1891), str. 11–12, 27; IMK III (1893), str. 25–27. Prav tako ga ni med 
znanimi duhovniki kranjskega dela ljubljanske škofije, pod katero Šenčur sicer ni spadal 
(prim. Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela).
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posledica slabo ohranjenih virov.108 Priimek morda odraža poklic Barba-
rinega očeta Matije, vsekakor pa sitarsko dejavnost Matijevih prednikov. 
Blaznik je menil, da je njegov rod glede na priimek po vsej priliki izviral 
iz sosednjega freisinškega ozemlja med Stražiščem in Žabnico, kjer je bilo 
že tedaj razvito sitarstvo.109 Najstarejši in iz 16. stoletja tudi edini seznam 
zemljiškega davka v mestu Kranj, nastal leta 1569, priimka Sitar ne pozna, 
toda ta se skoraj zanesljivo skriva v nemški različici Siber, s katero sta ozna-
čena dva hišna posestnika (Georg in Michell Siber).110 Glede na povedano 
nista mogla biti Barbarina brata, ampak kvečjemu bratranca, če je sploh šlo 
za njena sorodnika. Ko bi namreč Barbara in njen umrli brat Jurij v Kranju 
res imela bližnje sorodstvo, Barbari ne bi bilo treba skrbeti za usodo brato-
ve zapuščine, v njeni listini pa bi bil gotovo omenjen še kak njun sorojenec. 

Kidričeva podmena o Barbari Celjanki (1922) torej ni vzdržala dolgo, le 
dobra tri desetletja. Temeljila je na treh besedah »mein lieber schwager«, s 
katerimi je Trubar 5. maja 1575 v pismu kranjskemu deželnemu glavarju in 
stanovom označil augsburškega lekarniškega pomočnika Mihaela Klausa, 
po rodu iz Celja.111 Po Blaznikovem odkritju Barbarine prave identitete 
(1955) je sorodstvo med Trubarjem in Klausom neupravičeno potonilo v 
pozabo. Rupel (1962) govori o Klausu zgolj kot o lekarnarju in Trubarjevem 
posojilodajalcu, njuno svaštvo pa – bržkone v zadregi kam z njim – pre-
prosto zamolči.112 A vseskozi je bilo pravzaprav na dlani, da je iz Klausove 
družine lahko izvirala le Trubarjeva druga žena, saj leta 1575 ni bil več 
poročen z Barbaro, temveč z neko Anastazijo. Pritegnitev nekaterih novih 
dejstev o delovanju Mihaela Klausa na Nemškem in zavrnitev možnosti, da 
bi bila Trubar in Klaus svaka prek morebitne Primoževe sestre, je samo še 
okrepila sklepanje o anastaziji Klaus iz Celja kot trubarjevi drugi ženi. 
Tu bomo zgolj povzeli glavne ugotovitve iz nedavno objavljene razprave o 
Trubarjevi drugi ženi (2008).113 Določene okoliščine vodijo k sklepanju, da 

 108 Žontar, Zgodovina mesta Kranja, ne pozna nobenega Sitarja vse do začetka 19. stoletja 
(str. 389, 410, 501). – Glavni vir za prvo polovico 16. stoletja, kranjska mestna sodna knji-
ga iz let 1517–1520, Sitarjev ne navaja (ARS, AS 1073, Zbirka rokopisov, 214r). Priimek je 
sicer v Ljubljani v 16. stoletju izpričan tako v različici Sitar kot Siber, ni pa mogoče najti 
nikakršne povezave ljubljanskih Sitarjev s kranjskimi (ZAL, Imenska kartoteka k Cod. 
I in XIII fonda LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, šk. 40, Schut–Sik; šk. 41, 
Sil–So).

 109 Blaznik, Prispevek k življenjepisu, str. 247.
 110 ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 127, I/72, lit. C VIII–10, pag. 732–751, 

davčni register mesta Kranj, 12. 9. 1569. – Prim. obe različici priimka pri Ljubljančanu 
Sitarju oziroma Siberju (gl. op. 108).

 111 Rajhman, Pisma Primoža Trubarja, str. 243; slovenski prevod na str. 246.
 112 Rupel, Primož Trubar, str. 200 in 236.
 113 Golec, Je bila Trubarjeva; isti, Dopolnilo k prispevku.
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sta se Trubar in Anastazija poročila leta 1566, o njeni smrti leta 1580 pa 
poroča sam v dveh pismih, v katerih niti ne navaja ženinega imena.114 Ana-
stazija bi bila sicer lahko tudi svakinja Mihaela Klausa, in ne njegova sestra, 
a le, če bi Trubar naslavljal Klausa kot svaka v širšem pomenu besede: 
Trubar in Klaus bi bila v takem primeru poročena s sestrama Demel, kajti 
za Klausovo ženo danes vemo, da se je pred poroko imenovala Margareta 
Demel.115 Morda pa bo srečno naključje ali vztrajno iskanje kdaj navrglo 
podobno izpoveden vir o Anastazijinem izvoru, kot je Blaznikova listina 
o izvoru Trubarjeve prve žene Barbare Sitar.

Precej več je znanega o Mihaelu Klausu, najverjetneje vendarle Ana-
stazijinem bratu. Trubar ga med letoma 1561 in 1575 omenja v uraškem 
računu in štirih pismih. Sprva je bil starejši Primož »dobrotnik« mlajšega 
Klausa. Za Celjana Klausa, tedaj lekarniškega pomočnika v Augsburgu, 
se je leta 1561 zavzel pri ljubljanskem cerkvenem odboru, naj mu pomaga 
priti do lekarne v Ljubljani. To se ni nikoli zgodilo, ampak je Klaus ostal 
v Augsburgu še dobro desetletje, postal končno augsburški meščan in leta 
1570 gmotno podprl Trubarja, ko se je ta znašel v Derendingenu.116 Od 
leta 1573 do smrti 1582 je živel kot dvorni lekarnar na Dunaju117 in bil s 
Trubarjem v stikih najmanj do leta 1575.118 Njegov brat Peter Klaus, živ 
vsaj še leta 1579, je ostal na Slovenskem najdlje, saj je od leta 1569 krajši 
čas zasedal mesto stanovskega lekarnarja v Novem mestu,119 ni pa znano 
njegovo razmerje s svakom Primožem Trubarjem. 

Kakor koli, znanstvo med Trubarjem in Celjani Klausi bi lahko nastalo 
veliko prej, kot je potrjeno z viri. Že v štiridesetih letih 16. stoletja, ko je 
bil Trubar med drugim beneficiat pri celjskem sv. Maksimilijanu, mu ni 
manjkalo priložnosti, da se seznani s celjsko družino Klaus ter morda tudi 
z Demli, če so ti živeli v Celju. Skupna usoda »pregnanca« v tujih deželah je 
pozneje zbližala mladega lekarniškega pomočnika Mihaela Klausa in pet-
desetletnika Trubarja ter ju privedla v svaštvo, vsekakor prek Anastazije, 
najsi se je ta kot dekle pisala Klaus ali morda Demel.120 

V luči Trubarjevega delovanja v Celju pritegne pozornost tudi povezava 
med njegovim višnjegorsko-ljubljanskim bratrancem Lukežem Klincem in 

 114 Golec, Je bila Trubarjeva, str. 454.
 115 Prav tam, str. 456.
 116 Prav tam, str. 455, 456.
 117 Minařik, Celjska družina Klausov, str. 59, 64; Golec, Dopolnilo k prispevku, str. 121. 
 118 Prim. Golec, Je bila Trubarjeva, str. 456.
 119 Minařik, Celjska družina Klausov, str. 60, 64, 66; Golec, Dopolnilo k prispevku, str. 121. 

– Že Elze (1897) navaja, da je Peter Klaus morda Mihaelov brat (Elze, Primus Trubers 
briefe, str. 109).

 120 Golec, Je bila Trubarjeva, str. 456–459.
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Jurijem (Jorg) Groblacherjem (Grobelnikom?) iz Celja; ta je po Lukeževi 
smrti leta 1570 zahteval iz njegove zapuščine 320 goldinarjev jutrne,121 kar 
pomeni, da je moral biti Klinčev zet ali morda svak, v zadnjem primeru 
torej brat njegove žene. Drugo je sicer manj verjetno kot prvo, a če je bil 
Klinc poročen s Celjanko, je mogoče še marsikaj drugega. Prav Trubar 
bi bil lahko ta, ki je v štiridesetih letih, ko je hkrati deloval v Ljubljani 
in Celju, seznanil celjske Groblacherje z Lukežem Klincem in »zakrivil« 
bratrančevo poroko. Ali obrnjeno: Groblacherji in Klinci, tedaj morda že 
v priženjenem sorodstvu, so Trubarju družno odpirali vrata meščanskih 
hiš kranjske deželne prestolnice in prestolnice celjske grofije. Groblacherji 
so bili sicer sredi 16. stoletja priženjeni sorodniki večletnega ljubljanskega 
mestna sodnika in pozneje župana Janeza (Hansa) Dorna (sodnika od leta 
1543 do 1544 ter od 1545 do 1547, župana pa od leta 1548 do 1549 in spet 
od 1550 do smrti 1551).122 

Glede na sedanje stanje znanih virov obtičimo tu zgolj pri ugibanju, kdo 
je koga poznal prej in kako dobro. Tako kot za zdaj (še) ni znano, ali ni bila 
morda meščanskega rodu tudi Trubarjeva tretja žena Agnes, s katero se je 
oženil po smrti Anastazije, umrle leta 1580. Agnes je 78-letnega Primoža 
pospremila v grob in bila živa vsaj še naslednje leto 1587, ko jo – brez križca 
za umrle osebe – upodablja votivna slika Trubarjeve družine v derendinški 
župnijski cerkvi. Slika je vse do danes sploh edini vir o obstoju Primoževe 
tretje žene.123

Z meščanskim življem je bil Primož Trubar skratka povezan že od otro-
ških let. Vezi z višnjegorskimi sorodniki Klinci je ohranjal vse do smrti 
svojega bratranca in prijatelja, poznejšega vplivnega ljubljanskega meščana 
Lukeža Klinca oziroma Cveklja. Tudi deloval je v glavnem v mestnem ali 
vsaj polurbanem (trškem in primestnem) okolju in se vsaj dvakrat oženil z 
ženskama meščanskega rodu. Vpliv, ki so ga imele na njegovo življenje in 
delo meščanske družine iz Višnje Gore (Klinc), Ljubljane (Klinc-Cvekelj), 
Kranja (Sitar) in Celja (Klaus), ne nazadnje tudi iz Augsburga in z Dunaja 
(Mihael Klaus), pa je bil torej večji, kot smo vedeli ali lahko sklepali doslej. 

 121 ZAL, LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/10 (1570), fol. 96 ,́ 3. 7. 1570.
 122 Celjski meščan Jurij Groblacher (Jorg Groblaher burger zu Cilli), morda Jurijev oče, je 

že kot pokojni omenjen v ljubljanskih mestnih zapisnikih 10. oktobra 1552. Njegova hči 
Marjeta (Margareth) je bila vdova po ljubljanskem županu Janezu (Hansu) Dornu (ZAL, 
LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. I/8 (1551–1552), fol. 185). O Dornu: 
Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih, str. 125–127. – Priimka Groblacher ni v celjski knjigi 
mestnih računov 1459–1514 (StLA, A. Cilli, Sch. 1, Heft 4). 

 123 Golec, Kdo in od kod, str. 62; Kidrič, Trubarjevi na votivni sliki, str. 2 in 6.



28 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2010/2–3 • razprave – studies

viri in literatura

Viri

Arhiv Republike Slovenije (= ARS):
AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko: šk. 96, 97, 102, 105, 123, 124, 127, 284, 285.
AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko: šk. 411.
AS 11, Komisija za fevdne zadeve za Kranjsko: šk. 23.
AS 166, Mesto Višnja Gora: fasc. 4, 7.
AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko: št. 4.
AS 781, Cistercijanski samostan in državno gospostvo Stična: fasc. 4. 
AS 1063, Zbirka listin: št. 728.
AS 1073, Zbirka rokopisov: 214r.
AS 1080, Zbirka Muzejskega društva za Kranjsko, Muzejskega društva za Slovenijo in 
Historičnega društva za Kranjsko: šk. 1.

Steiermärkisches Landesarchiv, Graz (= StLA):
SA. Cilli: Sch. 1.

Zgodovinski arhiv Ljubljana (= ZAL):
LJU 488, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige: Cod. I/1–12, Imenska kartoteka k Cod. I in 
XIII.

Elektronski vir:
http://www.stat.si/imena.asp, dostopno 6. 1. 2010

Literatura

France BEZLAJ (ur.), 1974: Začasni slovar slovenskih priimkov. Ljubljana: Slovenska aka-
demija znanosti in umetnosti,.

Pavle BLAZNIK, 1955: Prispevek k življenjepisu Primoža Trubarja. Slavistična revija 
VIII, str. 247–248.

[Jurij DALMATIN], 1579: Ta celi Catehismus, eni Psalmi, inu tih vegshih Gody, Stare inu 
Nove Kershzanske Peisni, od P. Truberia, S. Krellia inu od drugih sloshene, Sdai supet na 
novu popraulene, ienu sveliku leipimi Duhounimi Peisni pobulshane. V Lublani [Ljublja-
na].

[Jurij DALMATIN], 1584: Ta celi Catehismvs, eni Psalmi, inu teh vekshih Godov, Stare inu 
Nove Kershzanske Pejsni, od P. Truberia, S. Krellia, inu od drugih sloshena, inu s’dostemi 
lepimi Duhovnimi Pejsmi pobulshane. V Bitembergi [Wittenberg].

DEUTSCHES Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 1951. Zwölfter Band 
II. Abteilung. Leipzig: Verlag von S. Hirzel.

Th. ELZE, 1884: Die slovenischen protestantischen gesangbücher. Venedig: Verlag des 
Verfassers.

Theodor ELZE, 1897: Primus Trubers briefe mit dazu gehörigen schriftstücken (Bi bliothek 
des Litterarischen vereins in Stuttgart CCXV). Tübingen: Litterarischer verein in Stutt-
gart.

Vladislav FABJANČIČ, 2003: Knjiga ljubljanskih sodnikov in županov 1269–1820. 2. zve-
zek Župani in sodniki 1504–1605. Ljubljana: Zgodovinski arhiv.



Boris Golec, Komaj znano in še neznano vplivno meščansko sorodstvo Primoža Trubarja 29

Boris GOLEC, 2002: Was bedeutet »slowenisch« und »deutsch« in den krainischen und 
untersteirischen Städten der Frühen Neuzeit? V: Heppner, Harald (Hrg.): Slowenen und 
Deutsche im gemeinsamen Raum. Neue Forschungen zu einem komplexen Thema (Buch-
reihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, Band 38). München: Oldenburg 
Verlag, str. 37–64.

– –, 2004: Dolenjska mesta in trgi v srednjem veku (19). Rast XV, št. 5 (95), str. 544–552. 

– –, 2008: Je bila Trubarjeva druga žena Celjanka? Kronika 56, str. 453–462.

– –, 2008: Kje na Rášici se je v resnici rodil Primož Trubar. Arhivi 31, str. 209–240.

– –, 2008: Najzgodnejša pričevanja o Primožu Trubarju. Omembe, podpisi in pečati med 
letoma 1526 in 1545. Časopis za zgodovino in narodopisje 79/44, str. 24–41.

– –, 2008: Trubarjeve prve šole. Šolska kronika 17, str. 7–27.

– –, 2009: Dopolnilo k prispevku »Je bila Trubarjeva druga žena Celjanka?« (Kronika 56, 
št. 3, 2008, str. 453–462). Kronika 57, str. 121–122.

– –, 2009: Kdo in od kod je bil pravzaprav Primož Trubar? V: Jerše, Sašo (ur.): Vera in 
hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana: Slovenska matica, str. 
45–64.

– –, 2009: Trubar ali Trobar? Prispevek k etimologiji in razvoju priimka Primoža Tru-
barja. Jezikoslovni zapiski 15, str. 43–62. 

– –, 2010: Trubarjev rod in priimek na Slovenskem. Po sledeh »izginulega« rodu in rod-
binskega imena očeta prve slovenske knjige. Kronika 58, str. 347–382.

GRADIVO za zgodovino Ljubljane v srednjem veku, 1956–1968: Zv. I–XII. Ljubljana: Me-
stni arhiv. 

Jože JAVORŠEK, 1988: Življenje in smrt Primoža Trubarja. Zgodovinska drama. Ljublja-
na: Partizanska knjiga.

France KIDRIČ, 1922: Trubarjevi na votivni sliki v Derendingenu iz 1587. Zbornik za 
umetnostno zgodovino II, str. 1–8.

– –, 1978: Ogrodje za biografijo Primoža Trubarja. Obenem analiza Andreaejevih, Hre-
novih, Rosolenčevih in Valvasorjevih doneskov za biografijo Trubarja (1923). V: Kidrič, 
France: Izbrani spisi. Prva knjiga (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za 
filološke in literarne vede, Dela 35/I). Ljubljana: SAZU, str. 57–113.

– –, 1978: Trije prispevki k zgodovini slovenskega pismenstva v 16. stoletju (1921). V: 
Kidrič, France: Izbrani spisi. Prva knjiga (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Razred za filološke in literarne vede, Dela 35/I). Ljubljana: SAZU, str. 50–56.

Ant. KOBLAR, 1891, 1892, 1893, 1894: Drobtinice iz furlanskih arhivov. Izvestja Muzej-
skega društva za Kranjsko I (1891), str. 1–38; II (1892), str. 30–92; III (1893), str. 16–27, 
101–109, 184–201, 244–252; IV (1894), str. 13–30, 73–78.

Jože KORUZA, 1984: Cerkvene pesmi in pesmarice slovenskih protestantov. V: Dalmatin, 
Jurij: Ta celi catehismus, eni psalmi, inu teh vekshih godov stare inu nove kershanske pejsni 
Anno M. D. LXXXIII (faksimile: Monumenta litterarum Slovenicarum 19). Ljubljana: 
Mladinska knjiga, str. 307–337.

Dušan KOS, 1991: Urbarji za Belo krajino in Žumberk (15.–18. stoletje) (Viri za zgodovino 
Slovencev. Trinajsta knjiga. Novejši urbarji za Slovenijo. Prvi zvezek). Ljubljana: SAZU, 
ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa.



30 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2010/2–3 • razprave – studies

Janko KOS, Ksenija DOLINAR (ur.), 1982: Slovenska književnost (Leksikoni Cankarjeve 
založbe). Ljubljana: Cankarjeva založba.

Lino LEGIŠA, Alfonz GSPAN (ur.), 1956: Zgodovina slovenskega slovstva. I. Do začetkov 
romantike. Ljubljana: Slovenska matica.

Fran MINAŘIK, 1936: Celjska družina Klausov. Časopis za zgodovino in narodopisje 
XXXI, str. 49–67.

Miha PREINFALK, 2001: Rodbina v luči srednjeveških listin. Zgodovinski časopis 55, 
str. 341–374. 

Jože RAJHMAN, 1982: Trubar (Truber) Primož. V: Slovenski biografski leksikon. Trinajsti 
zvezek. Trubar–Vodaine. Ljubljana: SAZU, str. 206–225.

– –, 1986: Pisma Primoža Trubarja (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred 
za filološke in literarne vede, Korespondence pomembnih Slovencev 7). Ljubljana: Inšti-
tut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. 

Mirko RUPEL, 1954: Nove najdbe naših protestantik XVI. stoletja. Neue Funde unserer 
Protestantica des XVI. Jahrhunderts (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred 
za filološke in literarne vede, Dela 7, Inštitut za literature 2). Ljubljana: SAZU. 

– –, 1962: Primož Trubar. Življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

– –, 1965: Primus Truber. Leben und Werk des slowenischen Reformators (Südosteuropa-
Schrif ten, 5. Band). München: Südosteuropa-Verlagsgesellschaft m. b. H.

– –, 1966: Slovenski protestantski pisci. Druga, dopolnjena izdaja. Ljubljana: Državna 
založba Slovenije.

Franz SCHUMI, 1882/3: Archiv für Heimatkunde. Geschichtsforschungen, Quellen, Ur-
kunden und Regesten. Laibach: Verlag des Herausgebers.

Anton SVETINA, 1952: Protestantizem v Ljubljani. Kulturnozgodovinske slike. V: Ru-
pel, Mirko (ur.): Drugi Trubarjev zbornik. Ob štiristoletnici slovenske knjige. Ljubljana: 
Slovenska matica, str. 161–174.

[Felicijan TRUBAR], 1595: Ta celi Catehismus, eni Psalmi, inu teh vekshih Godou, stare 
inu Nove Kerszhanske Pejsni, od P. Truberja, S. Krellia, Iurja Dalmatina, inu od drugih 
sloshena, inu s’dostemi lepimi Duhovnimi Pejsmi pobulshane. V Tibingi [Tübingen].

[Primož TRUBAR], 1574: Ta celi Catehismvs, eni Psalmi inu tih vegshih Godij stare inu 
Noue krszhanske Peisni, od P. Truberia, S. Kreila inu od drugih sloshene, tretyzh poprau-
lene inu populshane. V Tibingi [Tübingen].

Irena VILFAN–BRUCKMÜLLER, 1978: Višnja gora in njeno prebivalstvo v 16. stoletju. 
Ob petstoletnici mesta. Kronika 26, str. 155–158.

Peter WOLSEGGER, 1890, 1891: Das Urbarium der Herrschaft Gottschee vom Jahre 
1574. Mitteilungen des Musealvereines für Krain III (1890), str. 140–183, IV (1891), str. 
13–45.

Fran ZWITTER, 1929: Starejša kranjska mesta in meščanstvo. Ljubljana: Leonova družba.

Lilijana ŽNIDARŠIČ GOLEC, 2000: Duhovniki kranjskega dela ljubljanske škofije do 
Tridentinskega koncila (Acta Ecclesiastica Sloveniae 22). Ljubljana: Inštitut za zgodovino 
Cerkve.

Josip ŽONTAR, 1939: Zgodovina mesta Kranja. Ljubljana: Muzejsko društvo za Slovenijo.



Boris Golec, Komaj znano in še neznano vplivno meščansko sorodstvo Primoža Trubarja 31

Die wenig bekannte oDer ganz unbekannte 
einfLussreiche bürgerLiche VerwanDtschaft  
Primož trubars 
zusammenfassung 

In den Biographien und biographischen Abhandlungen über Primož Trubar blieb bis jetzt 
die Frage der verwandtschaftlichen Beziehungen mit den bürgerlichen Familien und deren 
Rolle in Trubars Leben und seinem Werk vernachlässigt. Obwohl die bürgerliche Kompo-
nente zu der slowenischen Reformation viel beitrug, ist es heute immer noch nicht klar, 
wie sehr die eigene verwandtschaftliche Verbundenheit mit den bürgerlichen Familien in 
Slowenien und Deutschland Trubar bei seinem Aufstieg und Erfolg verhalf. Die direkten 
Zeugnisse darüber sind sehr bescheiden und sie sind sehr unverbunden, ohne entspre-
chenden Erklärungen und Betonungen. Trubars Biographen kennen seinen Verwandten 
bzw. Cousin Luka Klinc oder Cvekelj (Zweckl), einen Bürger in Ljubljana / Laibach, die 
Abstammung seiner ersten Frau Barbara schrieben sie der Celje / Cilli Familie Klaus zu. 
Aus dieser Familie stammte auch der Augsburger, später der Wiener Apotheker Mihael 
Klaus und seit einem halben Jahrhundert haben wir ein direktes Beweis, dass Barbara in 
Wirklichkeit die Tochter der bürgerlichen Familie Sitar aus Kranj / Krainburg war. Vor 
Kurzem erschien auch eine begründete These, dass Trubars zweite Frau Anastazija von 
der Familie Klaus in Celje / Cilli abstammte. 
Die Entdeckungen der neuen Tatsachen, über die der zentrale Teil dieser Abhandlung 
berichtet, verbinden Trubar mit noch einer Celje / Cilli Familie – den Groblacher und vor 
allem noch mit dem kleineren Ort Višnja Gora na Dolenjskem / Weixelburg, wo er seit 
Geburt blutverwandt mit der einflussreicher bürgerlichen Familie Klinc war. Das Leben 
von Primož Trubar, einem Kind der Müllerfamilie aus Rášica, wurde von der bürgerlichen 
Umgebung viel früher und viel stärker beeinflusst, wie wir bis jetzt annahmen. Luka Klinc 
(ca. 1500–1570), sein Cousin – Trubar nennt ihn nämlich drei Mal Vetter – benutzte nach 
der Übersiedlung nach Ljubljana / Laibach, wo er als Kaufmann und Stadtrat tätig war, 
den in Deutsche übersetzten Nachnamen Zweckl. Im Leben Trubars wird er im Jahre 1547 
erstmals dokumentieret, als er seinen Cousin vor Gefangennahme warnt und im Jahre 
1561 war er unter den ersten, die Trubar in seiner Heimat als den ersten Krainer Superin-
tendanten begrüßten. Im nächsten Jahr erfüllte er Cousins Wunsch, seine Familie und die 
Mobilien von Urach nach Ljubljana / Laibach zu übersiedeln. Klinc ist auch als Übersetzer 
von deutschen geistlichen Liedern ins Slowenische bekannt. Seine Unterschrift mit den 
Initialen L. Z. wurde zuerst in dem Gesangsbuch von Juričič aus dem Jahr 1563 benutzt 
und dann – schon nach seinem Tod – mit vollem Namen Lukež Klinc unter einem Weih-
nachtslied, das in vier Gesangsbüchern zwischen 1574 und 1595 erschienen ist. Trubar, 
der das literarische Schaffen von Lukež nicht besonders schätzte, war jedoch mit seinem 
Cousin immer in guten Verhältnissen gewesen. Klinc war unter anderem auch einer der 
Bevollmächtigten, als im Jahre 1567 Trubars Haus in Ljubljana / Laibach verkauft wurde 
und Trubar war nach dem Tod von Klinc ein Jahr später sein Gläubiger. Die Cousins 
kannten sich sehr wahrscheinlich schon seit ihrer Kindheit, wobei es nicht ausgeschlossen 
ist, dass Trubar in den Kinderjahren auch die Ortschule in dem Heimatort von Klinc, in 
Višnja Gora / Weixelburg, dem nächsten Ort von seinem Heimatdorf Rášica, besuchte.
Der Schwiegersohn oder der Schwager von Klinc war Jurij Groblacher aus einer bürger-
lichen Familie aus Celje / Cilli, die Trubar schon in den 40er des 16. Jahrhunderts, als er 
in dieser steirischen Stadt Benefiziat hatte, kennen könnte. Wahrscheinlich datiert aus 
dieser Zeit auch seine Bekanntschaft mit dem Mihael Klaus aus Celje / Cilli, den Trubar 
im Jahre 1575 „moj ljubi svak“ („mein lieber schwager“) nennt. Klaus war entweder der 
Bruder seiner zweiten Frau Anastazija oder die beiden waren mit den Demel Schwestern 
verheiratet. Als Apothekerhilfe wurde Klaus in Augsburg tätig und später war er auch 
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Hofapotheker in Wien. Trubar versuchte zwar im Jahre 1561 ihm eine Stelle in Ljubljana 
/ Laibach zu besorgen, aber erfolglos. In der Zeit von Trubars „zweiten Exil“, nachdem sie 
Schwager wurden, unterstützte Mihael Klaus Trubar auch finanziell. 
Trubar war also in Slowenien wie in Deutschland meistens in dem urbanen oder we-
nigstens in dem halburbanen Milieu tätig und wurde wenigstens zweimal mit Frauen 
bürgerlicher Abstammung verheiratet; das erste Mal mit einer Krainerin, das zweite Mal 
mit einer Cillianerin. Der Einfluss, den auf sein Leben und Werk die Verwandtschaftsbe-
ziehungen mit dem Bürgertum aus Višnja Gora / Weixelburg, Ljubljana / Laibach, Kranj / 
Krainburg, Celje / Cilli, Augsburg und Wien hatten, war viel größer wie bis jetzt bekannt.

the harDLy known anD the unknown infLuentiaL 
miDDLe-cLass reLatiVes of Primož trubar 
summary

In the biographies and the biographic treaties of the religious reformer and the beginner 
of the Slovene standard language, Primož Trubar (around 1508–1586), the question on 
keen relations with the middle-class families and their influences on Trubar’s life and pro-
fessional path were neglected. Although the middle-class component paid an important 
contribution to the Slovene reformation, it is today still unknown, how much have his own 
family connection with the middle-class families in Slovenia and Germany helped Trubar 
and his ascent and success. Direct evidence is modest and extremely unconnected, without 
adequate explanations and emphasis. Trubar’s biographers are familiar with his relative, 
i.e. his cousin Luka Klinc or Cvekl (Zweckl), a middle-class citizen of Ljubljana, and the 
origin of his first wife Barbara was for some time assigned to the Klaus family from Celje, 
from which the Augsburg, later the Vienna pharmacist Mihael Klaus originated. For half 
a century now we also know that Barbara was indeed a daughter of the middle-class fam-
ily Sitar from Kranj. Not long ago a grounded thesis that Trubar’s second wife Anastazija 
was born in the Klaus family in Celje, arouse. 
The findings of new facts, which are discussed in the central part of this treatise, are at least 
indirectly connecting Trubar with one another Celje family – Groblacher’s and mostly 
with the smaller town Višnja Gora na Dolenjskem, where he had blood relatives in the 
influential middle-class family Klinc. The life of Primož Trubar, a child of a miller’s family 
from Rášica, had been influenced by the middle-class milieu much sooner than until now 
known or anticipated. Luka Klinc (around 1500–1570), his cousin – Trubar names him 
Vetter three times – used the German translation of his surname Zweckl after he moved 
to Ljubljana, where he was a merchant and a non-resident councillor. In Trubar’s life he 
evidently first appears in 1547, when he warns his cousin against an arrest and later in 
1561, when he was among the first ones who accepted Trubar in his home country as the 
first Carniola superintendant. The next year Tubar fulfilled his cousin’s wish and moved 
with his family and his movable property from Urach to Ljubljana. Klinc is also known as a 
translator of German religious poems into Slovene. His signature with the initials L. Z. first 
appears in Juričič’s hymnbook from 1563, and afterwards – already after his death – with 
full name Lukež Klinc under a Christmas poem, published in four hymnbooks between 
1574 and 1595. Trubar, who did not think much of Lukež’s literary work, has always been 
on good terms with his cousin. Klinc was among other things also one of the proxies, when 
in 1569 Trubar’s house in Ljubljana was sold and Trubar was one year later Klinc’s creditor, 
after he passed away. The cousins have very probably known each other since childhood 
and it cannot be excluded that Trubar in his childhood years went to the town school in 
Klinc’s hometown Višnja Gora, which was the closes town to his home village Rášica.
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Klinc’s son-in-law was Jurij Groblacher from a middle-class family in Celje, a family that 
Trubar might have been familiar with already in the 40s of the 16th century, when he 
had a benefice in this Styria town. It is also very likely that his acquaintance with Mihael 
Klaus from Celje, whom Trubar in 1575 names “my dear brother-in-law” (“mein lieber 
schwager”), goes back to this period. Klaus was either a brother of Trubar’s second wife 
Anastazija or the men were both married to the Demel sisters. As a pharmacist assistant 
Klaus was active in Augsburg and was later on a court pharmacist in Vienna. Trubar 
tried to get him a job in Ljubljana in 1561, but was not successful. In the times of Trubar’s 
“second exile”, after they became brothers-in-law, Mihael Klaus also financially supported 
Trubar.
Trubar was in Slovenia as well as in Germany active mostly in the urban or at least in the 
semi-urban milieu and was at least twice married to women of middle-class families, the 
first time with a Carniolan and the second time with a woman form Celje. The influence 
the related middle-class families from Višnja Gora, Ljubljana, Kranj, Celje, Augsburg and 
Vienna had on this life and work was consequently bigger than until now anticipated. 
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Odkrivanje zahodnega dela Severne 
Amerike v začetku 19. stoletja.  
Ekspedicija Lewisa in Clarka (1804–1806) 
I. del: Pomen političnega in ekonomskega razvoja 
Združenih držav Amerike od 1776 do 1809 za 
ekspedicijo Lewisa in Clarka
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1.01 Izvirni znanstveni članek 
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Irena Marković: Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja. Eks-
pedicija Lewisa in Clarka (1804–1806). I. del: Pomen političnega in ekonomskega razvoja 
Združenih držav Amerike od 1776 do 1809 za ekspedicijo Lewisa in Clarka. Časopis za 
zgodovino in narodopisje, Maribor 81=46(2010), 2–3, str. 34–59
Ameriška osamosvojitvena vojna se je začenjala z Deklaracijo o neodvisnosti leta 1774, 
končala pa z mednarodnim priznanjem Združenih držav Amerike leta 1783 in z novo 
federalno ustavo, ki je bila ratificirana leta 1790. 
Leta 1803 so Združene države Amerike od Francije kupile Louisiano, območje med 
reko Misisipi in Skalnim gorovjem. To je bila najpomembnejša nepremičninska tran-
sakcija v zgodovini Združenih držav Amerike. S tem nakupom so Združene države 
Amerike podvojile obseg svojega ozemlja in spremenile namen ekspedicije kapetanov 
Meriwetherja Lewisa in Williama Clarka proti zahodu, ki je iz predvidene napol tajne 
odprave čez tuja ozemlja prerasla v drzno raziskovalno izmero novih ozemelj v lasti 
Združenih držav Amerike.
Ključne besede: uredba o zahodnih ozemljih, kolkovina, ameriška osamosvojitvena 
vojna, Deklaracija o neodvisnosti, Uredba o Severozahodu, Thomas Jefferson, Listina 
svoboščin, nakup ozemlja Louisiane.
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1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(73)''1776/1809''

Irena Marković: Discovering the West Part of the North America in the Beginning of the 
19th Century. The Lewis and Clark Expedition (1804–1806). Part I.: The Importance of 
the Political and Economic Development of the United States of America between 1776 
and 1809 for the Lewis and Clark Expedition. Review for History and Ethno graphy, 
Maribor 81=46(2010), 2–3, pp. 34–59
The American War of Independence started with the Declaration of Independence in 
1774 and ended with the international recognition of the United States of America in 
1783 and with new federal constitution, which was ratified in 1790. 
In 1803 the United States of America bought Louisiana – the region between the 
Mississippi river and the Rocky Mountains – from France. This was the most 
important real estate transaction in the history of the United States of America. 
With this purchase the United States of America doubled the size of their ter-
ritory and changed the purpose of the captains’ Meriwether Lewis and William 
Clark expedition towards West. The expedition turned from a half secret expedition 
over foreign lands to a daring research measuring of new lands owned by the United 
States of America. 
Key words: Land Ordinance, stamp duty, American War of Independence, Declara-
tion of Independence, Northwest Ordinance, Bill of Rights, purchase of the Louisiana 
territory. 

pomen političnega in ekonomskega razvoja združenih držav 
amerike od 1776 do 1809 za ekspedicijo Lewisa in Clarka

V obdobju od 1775 do 1787 sta bila za prebivalstvo Severne Amerike 
najpomembnejša politična dogodka, ki sta po koncu kolonialnih bojev še 
desetletja razširjala konflikte kolonij z Veliko Britanijo, boj za njegovo ne-
odvisnost in preoblikovanje samostojnih držav v federativno državo. 

Vsa politična dogajanja na tleh Severne Amerike so imela svoja izho-
dišča v evropskem prostoru. Akterji političnih dogajanj so bili Evropejci. 
Priseljenci so s seboj nosili vizije o svobodi, ki sta jih rodila filozofski racio-
nalizem in razsvetljensko gibanje v Evropi. Specifični notranji in zunanji 
pogoji, v katerih se je razvijala bodoča svetovna sila, in nerazumevanje 
Velike Britanije za potrebe svojih kolonij, so privedli do razkola obstoječe 
in do nastanka nove ameriške skupnosti. Poleg tega je bilo z intenzivni-
mi imigrantskimi tokovi vse ameriško življenje prepleteno z večetnično 
stvarnostjo, to pa je še močneje vplivalo na proces integriranja ameriškega 
prostora in oblikovanja ameriškega naroda.1

 1 Charles Royster, A Revolutionary People at War, The Continental Army and American 
Character, 1775–1783, (New York, London: W. W. Norton & Company, 1990), str. 13–25. 
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Pot v samostojnost se je začela z ameriško osamosvojitveno vojno, ki je 
potekala od 1775 do 1783. Temeljna težava je bil oboroženi konflikt med 
Veliko Britanijo in Združenimi državami Amerike zaradi nezadovoljstva s 
kolonialno politiko, ki je vplivala na gospodarstvo Združenih držav Ame-
rike.2 

Pozneje so v vojno stopile tudi Francija, Španija in Nizozemska, ki so 
podpirale Združene države Amerike.3

Ameriška osamosvojitvena vojna se je začenjala z Deklaracijo o neodvi-
snosti leta 1774, končala pa z mednarodnim priznanjem Združenih držav 
Amerike leta 1783 in z novo federalno ustavo, ki je bila ratificirana leta 
1790.4

Angleži so osvojena ozemlja na vzhodni severnoameriški obali organi-
zirali kot kolonije. Prva med njimi je bila Virginija, ustanovljena leta 1607. 
Vanje so se priseljevali naseljenci iz matične države. Med njimi je bilo naj-
več trgovcev in pustolovcev, ki so ustvarili novo civilizacijo. Naseljenci so v 
severnih kolonijah razvili predvsem trgovino in obrt. Glede na značilnosti 
geografske poselitve so nastajale tudi velike farme.5

Vsem kolonijam sta bili skupni visoka stopnja samouprave in pravica 
do soodločanja v notranjih zadevah. Vsaka kolonija je imela zakonodajno 
skupščino, podobno angleškemu parlamentu, vrhovno oblast Velike Brita-
nije pa so predstavljali guvernerji, ki jih je imenoval kralj. Vsem kolonijam 
je bila skupna gospodarsko-politična odvisnost od Velike Britanije. Trgo-
vina in gospodarstvo sta bila podrejena koristim matične države, s čimer 
so bile kolonije v položaju gospodarske podrejenosti. Prav nesoglasje med 
notranjo politično avtonomijo in zunanjo gospodarsko odvisnostjo je bil 
tisti dejavnik, ki je sprožil ameriško revolucijo.6

 2 Leta 1778 je Benjamin Franklin kot poslanik v Franciji prepričal francoskega kralja 
Louisa XVI. (1754–1793), da je ameriško vojno za neodvisnost podprl finančno in tudi 
z vojaki, ki jih je poslal v Združene države Amerike. Leta 1779 sta se podpori Francije v 
ameriški osamosvojitveni vojni pridružili še Španija in Nizozemska. Velika Britanija je 
izgubila upanje na zmago. 

  http://www.wsu.edu:8001/~dee/AMERICA/REV.HTM. (12. 7. 2009)
 3 Gordon S. Wood, The Creation of the American Republic 1776–1787 (Williamsburg, In-

stitute of early American Histoy and Culture: The University of North Carolina Press, 
1969), str. 127–150.

 4 Ruth Bloch, Visionary Republic, Millennial Themes in American Thought, 1756–1800 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1988), str. 22–53.

 5 Edmund S. Morgan, American Slavery, American Freedom, The Ordeal of Colonial Vir-
ginia (New York, London: W. W. Norton & Company, 1990), str. 44–108.

 6 Gilbert A. Olson, Anglo-American Politics 1660–1775, The Relationship between Parties 
in England and Colonial America (Oxford: Oxford Univesity Press, 1973), str. 13–30. 
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Sredi 18. stoletja so kolonije doživljale demografske in gospodarske spre-
membe. Ta podjetnost kolonij je postala nezdružljiva z angleško zaščitno 
gospodarsko politiko. Posledica tega je bila, da je Velika Britanija začela 
omejevati proizvodnjo tistega blaga, ki bi lahko konkuriralo proizvodnji v 
matični deželi. Da bi zavrla napredek kolonialnega gospodarstva, je kolo-
nistom nalagala vse večje davke, dajala posebne pravice svojim trgovcem 
in ladjarjem ter začela omejevati samoupravne pravice kolonij. Ta nova 
naravnanost, ki je bila del obširnega načrta preureditve osrednje vlade, je 
najprej naletela na odpor in končno na odkrit upor kolonij.7

Prva trenja z matično deželo so izbruhnila v sedemletni vojni (1756–
1763), ki je bila hkrati tudi vojna med Veliko Britanijo in Francijo. Bri-
tanska vlada se je bala, da bi selitve prebivalcev na nova ozemlja izzvale 
številne vojne z Indijanci, zato je menila, da mora ozemlja kolonistom od-
pirati postopoma. Po končani vojni je britanska vlada z uredbo o zahodnih 
ozemljih (Proclamation Line, 1763) razglasila, da naseljenci ne smejo usta-
navljati novih kolonij onstran Alleghenskega pogorja,8 saj bi se angleške 
sile morale bojevati z indijanskimi plemeni na novo naseljenih območjih. 
Kraljevi razglas iz leta 1763 je celotno zahodno področje med Alleghen-
skim pogorjem, reko Misisipi in Quebecom pridržal za staroselce. S to 
uredbo je Velika Britanija poskušala onemogočiti zahteve trinajstih kolonij 
po zahodnih ozemljih in ustaviti njihovo širjenje na zahod.9

Čeprav tega ukrepa niso nikdar dejansko uveljavili, je v očeh prebival-
cev kolonij pomenil ostro nasprotovanje njihovi temeljni pravici do zased-
be in poselitve zahodnih ozemelj. Angleški parlament je leta 1764 zaradi 
naraščajočih vojnih dolgov začel s strogim izpopolnjevanjem carinskih 
in trgovskih zakonov, s predpisovanjem novih davkov in z birokratsko 
vojaško krepitvijo izvršilne oblasti.10 Leta 1765 je angleški parlament sa-
movoljno vsilil kolonijam plačevanje kolkovine, posebnega davka na vse 
pravne listine ter tiskovine javne in zasebne narave (Stamp Act, februar 
1765). Posledica tega je bil spor, ki se je začel s protestnim gibanjem proti 

 7 Olson, Anglo-American Politics 1660–1775, The Relationship between Parties in England 
and Colonial America, str. 106–135.

 8 Allghensko pogorje (Allegheny Mountains) je gorsko območje, ki zajema zahodni del 
gorovja Apalači v Združenih državah Amerike. Pogorje se v 800 kilometrskem pasu se-
verno od Pensilvanije širi v Virginijo ter se dvigne z najvišjim vrhom Spruce Knob (1482 
m) v severovzhodni Virginiji. Vzhodni Allegheny se imenujejo Allegheny Front, zahodni 
pa Allegheny Plateau in segajo v zvezni državi Ohio in Kentucky.

  http://www.encyclopedia.farlex.com/ (12. 7. 2009)
 9 Olson, Anglo-American Politics 1660–1775, The Relationship between Parties in England 

and Colonial America, str. 106–135.
 10 John R. Alden, The American Revolution, 1775–1783 (New York: Harper & Row, 1962), 

str. 25–59.
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kolkovini, ker so kolonije videle v tem kršitev stare pravice do lastnega 
določanja davkov. Spor se je nadaljeval z bojkotom blaga, uvoženega iz Ve-
like Britanije. Ameriške kolonije so v sporu za plačevanje davkov angleški 
kroni zahtevale predstavništvo v angleškem parlamentu. Tako so nemiri 
zaradi davkov s t. i. »bostonsko čajanko« (Boston Tea Party) leta 177311 
dosegli svoj vrhunec. Bostončani so tako protestirali proti angleškemu mo-
nopolu na čaj, ker je bil uveden brez sodelovanja kolonij. Angleži so se po 
tem incidentu odločili zapreti bostonsko pristanišče. Dogodek je bil eden 
izmed pomembnejših povodov za ameriško revolucijo. Kolonisti pa so za-
čeli vojno za neodvisnost (1775–1783). Tako se je iz gospodarskega spora 
razvil vojaški spopad, temu pa je sledil politični razkol. Začetek revolucije 
pa je pomenil rojstvo novega ameriškega naroda. Ob tem je revolucionarna 
ideologija dobila povsem nove razsežnosti in se znašla pred novimi izzi-
vi. Samopodoba, ki je prevladovala med Američani, je bila pozitivna vsaj 
na področju spoštovanja človekovih pravic. Amerika je zato predstavljala 
ideo loški vzor za evropske razsvetljenske mislece.12

Na poti do Deklaracije o neodvisnosti (4. julij 1776) je bil pomemben 
prvi kontinentalni kongres v Filadelfiji leta 1774, kjer so se zbrali pred-
stavniki vseh kolonij razen Georgije. Kongres je zahteval upravno sa-
mostojnost kolonij ter izglasoval sistematični bojkot angleškega blaga, v 
Massachusettsu in drugih kolonijah pa so ustanovili krajevne milice. Prvi 
spopad z Angleži je izbruhnil leta 1775 v Lexingtonu13 blizu Bostona. S tem 

 11 Boston je eno najstarejših mest v Severni Ameriki, saj so ga že leta 1630 ustanovili an-
gleški puritanci. Je glavno mesto ameriške zvezne države Massachusetts in pomembno 
pristanišče na obali Atlantskega oceana. V 18. stoletju je bil središče upora proti Veliki 
Britaniji. Bostončani so bili vodilni v protestih proti zakonu o žigih leta 1765, ki je uve-
del neposredno obdavčevanje britanskih kolonij. V mestu se je leta 1773 začela vojna za 
neodvisnost Združenih držav Amerike, ko so se s tako imenovano »bostonsko čajanko« 
kolonisti uprli angleški nadvladi. »Bostonska čajanka« je bila akcija ameriških naseljen-
cev proti britanskemu davku na uvoz čaja. Ponoči 16. decembra 1773 se je skupina mož 
pod vodstvom Samuela Adamsa, preoblečenih v Indijance, povzpela na krove treh za-
sidranih britanskih ladij v bostonskem pristanišču in zmetala natovorjeni čaj v morje. 
Velika Britanija je za kazen zaprla pristanišče za trgovino, nastanila v mestu vojake in 
izvoljeno kolonialno skupščino zamenjala z britanskim guvernerjem. Ti kazenski ukrepi 
so aprila 1775 pomagali izzvati vojno za neodvisnost. 

  »Boston«, The New Encyclopedia Britannica, 7. zvezek: Krasnokamsk–Menadra (Chicago: 
Encyclopedia Britannica, 1998), str. 404.

 12 Gary B. Nash, The Urban Crucible, The Northern Seaports and the Origins of the Ameri-
can Revolution, (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990), 
str. 184–197. 

 13 pri Lexingtonu je bila uvodna bitka v ameriški vojni za neodvisnost. Angleški general 
Thomas Gage je poveljeval vojaški posadki v Bostonu, kjer je politična dejavnost povsem 
prevladovala nad drugimi opravili. Njegova naloga v kolonijah je bila uveljaviti prisilne 
odloke. Ko je izvedel, da kolonisti v Massachusettsu zbirajo smodnik in vojaške zaloge 
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dejanjem so Američani opustili vsako misel na spravo in začeli osemletno 
vojno za neodvisnost.14 

Na drugem celinskem kongresu maja 1776 v Filadelfiji so imenovali 
politika Georgea Washingtona15 za vrhovnega poveljnika vojske združenih 
kolonij. S tem so se začele tudi vojaške operacije. Cilj boja je bil popolna 
neodvisnost kolonij. Predstavniki kolonij, ki so bili zbrani na kongresu leta 
1776, so soglasno sprejeli predlog delegata iz Virginije, Richarda Henryja 
Leeja, ki se je glasil: »Združene kolonije so in morajo biti pravno svobodne 
in neodvisne države.«16

v 32 km oddaljenem mestu Concord, je zbral britanske čete ter jih poslal, da zaplenijo 
strelivo. Po pohodu, ki je trajal vso noč, so britanske čete 19. aprila 1775 prispele v vas 
Lexington, kjer so v zgodnji jutranji megli zagledali skupino 70 mračnih »minutnikov« 
– tako so jih imenovali, ker se je o njih govorilo, da so bili v minuti pripravljeni za boj. 
Poveljnik minutnikov, stotnik John Parker, je svojim vojakom ukazal umik, medtem pa je 
nekdo streljal. To je britanske čete spodbudilo, da so začele streljati na minutnike. Britan-
ci so napadli z bajoneti ter pokosili osem ljudi, deset pa so jih ranili. Počil je, kot pogosto 
navajajo izrek Ralpha Walda Emersona, »strel, ki je odmeval po vsem svetu«. Britanci so 
nato pritisnili proti Concordu. Medtem so Američani na podeželju mobilizirali vojsko, 
se premaknili proti Concordu in britanski strani povzročili izgube. Ko so se izčrpani 
britanski vojaki vrnili v Boston, so imeli več kot 250 mrtvih in ranjenih. Američani so 
izgubili 93 mož. 

  Richard J. Alden, The American Revolution, 1775–1783 (New York: Harper & Row, 1962), 
str. 11–25.

 14 Nash, The Urban Crucible, The Northern Seaports and the Origins of the American Revo-
lution, str. 33–58. 

 15 George Washington se je rodil 22. februarja 1732 v Westmoreland Countyju v Virginiji. 
Bil je prvi predsednik Združenih držav Amerike, in sicer od leta 1789 do leta 1797. Wa-
shington je poveljeval celinski vojski, ki je končala ameriško revolucijo. Cenjen kot oče 
naroda je pokazal svojo vodstveno moč, stoičnost in integriteto, s katero si je prislužil 
vsesplošno občudovanje. Rodil se je v premožni virginijski družini, kariero je začel kot 
raziskovalec. Udeležil se je zadnjih vojn med Francozi in Indijanci med letoma 1755 
do 1763. Politično je podpiral ameriško upornost britanski kolonialni politiki. V letih 
1759–1774 je bil tudi član virginijskega mestnega sveta in v letih 1774 in 1775 poslanec 
v celinskem kongresu. Ob izbruhu ameriške revolucije je bil izvoljen za poveljnika in 
vodjo celinske vojske. Prevzel je poveljstvo nad 16.000 prostovoljci, marca 1776 je pregnal 
Britance iz Bostona in nadaljeval boje z uspehi vse do prihoda francoskih zavezniških sil 
leta 1780. V boju za končno zmago leta 1781 je George Washington oblegal Yorkstown v 
Virginiji in prisilil Britance k predaji. Zaskrbljen nad politično anarhijo po vojni je leta 
1787 podprl ustavni zbor in ustavo Združenih držav Amerike, ki jo je ta sprejel. Bil je dva-
krat enoglasno izvoljen za predsednika Združenih držav Amerike. Predsedniške volitve 
so potekale po elektorskem sistemu, ki so ga sprejeli na konvenciji leta 1787. To pomeni, 
da je dobil večino elektorskih glasov. Sprva je bil znan po svoji politični nevtralnosti, 
končno pa se je pridružil federalistom. Umrl je 14. decembra 1799. 

  John Tabbel, George Washington’s America (New York: E. P. Dutton and Company, 1954), 
str. 15–194.

 16 Royster, A Revolutionary People at War, The Continental Army and American Character, 
1775–1783, str. 25–54. 
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Ustanovljen je bil poseben odbor, ki so ga sestavljali Thomas Jefferson, 
John Adams,17 Benjamin Franklin,18 Roger Sherman in Robert Livingsto-

 17 John adams se je rodil leta 1735 v mestu Quincy v Massachusettsu. Študiral je pravo in se 
sprva ukvarjal z novinarstvom. Bil je drugi predsednik Združenih držav Amerike, od leta 
1797 do 1801. Adams je pomagal graditi pravni sistem Združenih držav Amerike s plo-
dnim političnim delovanjem. Prvič, nasprotoval je britanskemu zatiranju in je pomagal 
sestaviti osnutek Deklaracije o neodvisnosti. Drugič, po letu 1777 je več kot deset let delo-
val kot diplomat v Evropi ter sodeloval pri sklepanju sporazumov, s katerimi se je končala 
ameriška vojna za neodvisnost. Leta 1789 je postal ameriški podpredsednik, leta 1797 pa 
je nasledil Georga Washingtona kot predsednik Združenih držav Amerike. Kot pravnik 
je obširno pisal o pravici kolonij do samouprave, vendar sprva ni verjel v popolno neod-
visnost Amerike. V Evropi je služboval v Franciji in na Nizozemskem, nazadnje se je pri-
družil Benjaminu Franklinu in Johnu Jayu pri sklepanju pariškega sporazuma. Pogajanja 
med britanskimi zastopniki in ameriškim mirovnimi poslanci (Benjamin Franklin, John 
Adams in John Jay) so se začela leta 1782 v Franciji. Britanci so bili v pogajanjih prisiljeni 
popuščati Američanom, če so hoteli, da Francozi ne bi imeli preveč koristi. Ameriški 
poslanci so v Parizu na skrivaj sodelovali z britanskimi zastopniki, prikrivali francoski 
vladi svoje namene in si tako izposlovali odlične pogoje. V bistvu so Američani celotno 
pogodbo z Veliko Britanijo podpisali na skrivaj. Jeza Francozov je bila pričakovana in 
ko je minister grof de Vergennes izvedel za skrivno sestajanje Američanov in Britancev, 
je opomnil ameriške poslance, da jim je kongres Združenih držav Amerike naročil, naj 
se dajo voditi željam francoskega dvora, ter jih napadel, da so s tem prekršili zaobljube iz 
leta 1778, ko so sklenili zavezništvo. Na koncu so Francozi popustili in sklenili mir z Bri-
tanci. 3. septembra 1783 je bila podpisana dokončna pogodba med Združenimi državami 
Amerike in Veliko Britanijo, kongres pa jo je ratificiral leta 1784. Z njenimi določili je 
kralj Jurij III. priznal neodvisnost Združenih držav Amerike. Tako so bile določene meje 
republike od Atlantskega oceana do Misisipija in od Velikih jezer do Floride. Razglasili 
so, da je plovba po Misisipiju za ameriške državljane in britanske podložnike svobodna, 
ter sklenili, da bo kongres vsem državnim zakonodajnim skupščinam priporočil, naj 
ukrenejo vse potrebno, da bi britanski podložniki dobili povrnjeno lastnino, ki so jim 
jo zaplenili med revolucijo. Poseben člen pogodbe pa je zagotovil pravico Američanom, 
da smejo ribariti pod bregovi Newfoundlanda in v zalivu Sv. Lovrenca. John Adams je 
kot prvi poslanik neodvisnih Združenih držav Amerike izročil diplomatska poverilna 
pisma britanskemu kralju Juriju III. Med njegovim predsedovanjem so se poslabšali od-
nosi Združenih držav Amerike s Francijo, kjer je revolucija doživljala razmah, zato se je 
naslonil na Veliko Britanijo. S Francozi je leta 1800 sklenil mir. Na novih predsedniških 
volitvah ga je leta 1801 premagal Thomas Jefferson. Ob svoji smrti leta 1826 je zapustil 
bogato korespondenco. 

  David McCullough, John Adams (New York: Simon & Schuster: Touchstone, 2002), str. 
17–125; Aljaž Selinšek, Konstitucionalizem in rojstvo ameriške republike (diplomsko delo) 
(Maribor, 2009), str. 157–159.

 18 Benjamin Franklin se je rodil leta 1706 v Bostonu. V Filadelfiji se je uveljavil kot tiskar, 
založnik in postal ugleden v političnih zadevah Pensilvanije. V 60. in 70. letih so ga 
poslali v Anglijo, da bi v parlamentu lobiral zaradi težav Pensilvanije z davščinami. Po 
letu 1763 je zagovarjal ameriško stališče v čedalje ostrejšem sporu z Veliko Britanijo gle-
de avtonomije kolonij. Leta 1775 se je vrnil v Filadelfijo in pomagal pri sestavi osnutka 
Deklaracije o neodvisnosti, ki je razglasila osvoboditev od Velike Britanije. Med vojno 
za neodvisnost je bil ameriški odposlanec v Franciji. Francoska liberalna elita ga je imela 
za zgled »naravnega človeka«. Bil je tako pri srcu filozofom razsvetljenstva, da so ga 
opogumili, da je pritegnil Francijo v vojno kot ameriško zaveznico. Leta 1785 se je vrnil 



Irena Marković, Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja 41

ne. Njegova naloga je bila, da pripravi listino, ki bo upravičila njihovo od-
ločitev. Tako je nastala Izjava o neodvisnosti, ki so jo 4. julija 1776 podpisali 
predstavniki trinajstih kolonij.19

Prvih 13 držav Združenih držav Amerike so sestavljale prvotne britan-
ske kolonije, ki so bile ustanovljene v obdobju med letoma 1607 (Virginija) 
in 1733 (Georgija). Čeprav je Velika Britanija imela številne druge kolonije 
v Severni Ameriki in na Karibih, se poimenovanje »trinajst kolonij« nave-
zuje na tiste, ki so leta 1775 začele upor proti britanski oblasti in razglasile 
svojo neodvisnost 4. julija 1776. Tako so postale ustanovne države Zdru-
ženih držav Amerike. Vse politične in ekonomske povezave med Veliko 
Britanijo in kolonijami pa so bile s tem aktom razveljavljene.20

Deklaracija o neodvisnosti Združenih držav Amerike je ustanovni 
dokument Združenih držav Amerike, ki je veljal za naslednje kolonije: 
Georgia, Severna Karolina, Južna Karolina, Virginija, Maryland, Delawa-
re, New Jersey, Pensilvanija, New York, Connecticut, Rhode Island, New 
Hampshire in Massachusetts. S tem dokumentom so 4. julija 1776 razgla-
sili trinajst britanskih kolonij v Severni Ameriki za svobodne in neodvisne 
države. Listina, v angleščini sprva imenovana The Unanimous Declaration 
of the Thirteen United States of America, je vsebovala temeljni razlog za 
odcepitev od britanske krone in je bila nadgradnja omenjenega predloga 
Richada Henryja Leeja.21

Glavni izmed piscev Deklaracije o neodvisnosti, Thomas Jefferson, je z 
naslednjim besedilom hotel izraziti ameriška prepričanja:

»Naslednje resnice imamo za samoumevne: da so vsi ljudje ustvarjeni 
enaki; da so od stvarnika opremljeni z določenimi neodtujljivimi pravi-
cami; da mednje sodijo življenje, svoboda; da se za zagotavljaje teh pravic 
med ljudmi ustanovijo vlade, katerih upravičenost do oblasti izhaja iz so-
glasja tistih, ki jim vladajo; da je pravica naroda, če se katera koli oblika 
vlade izkaže za prej imenovanim namenom škodljivo, vlado spremeniti ali 
odstaviti in postaviti novo ter jo zgraditi na takih načelih, njena pooblastila 

v Združene države Amerike in se vključil v razpravo o novi obliki vladavine v Združe-
nih državah Amerike. Bil je delegat Pensilvanije na ustanovni konvenciji leta 1787 in je 
podpiral sprejem močnejše federativne zveze. Med zadnjimi javnimi dejanji, star 84 let, 
je podprl peticijo o končanju suženjstva v Združenih državah Amerike. Umrl je leta 1790.

  Edmund S. Morgan, Benjamin Franklin (New York, London: Yale University Press, 2000), 
str. 47–145.

 19 Carl Becker, The Declaration of Independence, A Study in the History of Political Ideas 
(New York: Alfred & A. Knopf, 1972), str. 3–135.

 20 Becker, The Declaration of Independence, A Study in the History of Political Ideas, str. 
194–224.

 21 Merrill A. Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation, A biography, (Oxford: Oxford 
University Press, 1975), str. 37–79.
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pa organizirati v taki obliki, kot se zdi potrebno za zagotavljanje varnosti 
in sreče naroda. 

Zgodba trenutnega kralja Velike Britanije je zgodba ponavljajočih se 
krivic in ponavljajočih se nedopustnih posegov, ki so vsi usmerjeni v vzpo-
stavitev absolutne tiranije nad državami. Zato predstavniki Združenih dr-
žav Amerike, zbrani na skupnem kongresu, ob apeliranju na vrhovnega 
sodnika sveta glede upravičenosti svojih namer v imenu in v moči avto-
ritete pravnega naroda teh kolonij slovesno izjavljamo in obljubljamo, da 
so te Združene kolonije svobodne ter neodvisne države in naj bo tako po 
zakonu; da niso dolžne nikakršne zvestobe britanski kroni in da je vsa-
kršna politična zveza med njimi in državo Veliko Britanijo popolnoma 
prekinjena.«22

Jefferson je verjel, da ima vsak posameznik določene »neodtujljive pra-
vice«. Te pravice obstajajo ne glede na vlado; človek jih ne more ustvariti 
in jih ne more odvzeti drugemu človeku. Teh pravic človek ne more iz-
gubiti ali prodati. Legitimna svoboda posameznika je omejena z enako 
pravico drugega posameznika. Jefferson je trdil, da meja osebne svobode 
ni tisto, kar pravi zakon, ampak to zadeva omejevanje svobode drugih 
posameznikov. Za Jeffersona je pravilna tista vlada, ki ne samo da prepo-
ve posameznikovo vmešavanje v svobodo druge osebe, ampak mora tudi 
sama sebi preprečiti zmanjševanje osebne svobode posameznika. Verjel je 
tudi, da posamezniki ne morejo biti moralno omejeni z dejanji predhodnih 
generacij, in sicer ne z njihovimi obveznostmi in ne z zakoni. Dejal je, da 
zemlja pripada živim generacijam.23

V Deklaraciji o neodvisnosti je Jefferson zapisal, da je pravica do življe-
nja, svobode in sreče neodtujljiva in naravna. Kongres je nato črtal naravna 
pravica in jo nadomestil z besedo nedvomna. Doktrina o naravnih pravicah 
je bila filozofska norma in prav tako tudi politična. Njen primarni namen 
je bil zagotoviti in varovati druge naravne pravice državljanov. Jefferson je 
v svojih razmišljanjih opisoval idealno državo kot »čisti republikanizem«, 
vendar je velikost Združenih držav Amerike takšno obliko vladanja one-
mogočala, zato je za Združene države Amerike obveljal reprezentativni 
model republike.24

 22 Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation, A biography, str. 79–92.
 23 http//www.nationmaster.com/encyclopedia/Thomas-Jefferson#Governor of Virginia.  

(5. 7. 2009)
 24 http//www.nationmaster.com/encyclopedia/Thomas-Jefferson#Governor of Virginia.  

(5. 7. 2009)
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Jean Bodin, politični filozof, je s svojim delom Republika25 neposredno 
vplival na oblikovanje Deklaracije o neodvisnosti. V knjigi Republika na 
strani 129, ki si jo je Jefferson prav tako označil, pa Bodin podrobneje opi-
suje proces ustoličevanja koroških vojvod. Bodin je ustoličevanje koroških 
vojvod prvi vnesel v politično filozofijo. Proces opisuje v osmem poglavju 
prve izmed šestih knjig dela Republika.

»Ta edinstveni običaj Slovencev je bil med tistimi dejstvi, ki so služili kot 
osnova Bodinovi teoriji prenosa suverene oblasti, katero so kasnejši filozofi 
razvili v pogodbeno teorijo.«26

To pomeni, da je Jeffersonu proces ustoličevanja koroških vojvod pred-
stavljal dodatno potrditev pogodbene naravne monarhije.27

Deklaracija je napisana v duhu razsvetljenske politične filozofije, teme-
lječe na pravici vseh ljudi do življenja, svobode in sreče ter na podrejenosti 
vlade ljudem, ki jo izberejo in jo lahko tudi odstavijo. Na osnovi tega do-
kumenta lažje določimo temeljne značilnosti boja za neodvisnost ameri-
ških kolonij in njegovih rezultatov. Združene države Amerike so bile prva 
država, ki je uspela preseči kolonialni status in postaviti v središče svoje 
republikanske politične ureditve suverenost naroda ter prilagoditi ustavo 
in ekonomsko-politični sistem.28

Načela Deklaracije pa so lahko zaživela šele po porazu britanskih sil. 
Ameriške zmage v prvih letih vojne za neodvisnost niso bile pogoste, saj 
je bila kolonialna milica očitno podrejena številčnejši in bolje oboroženi 
britanski vojski. Šele po ameriški zmagi pri Saratogi leta 1777 lahko govo-
rimo o pomembnem preobratu na poti k ameriški neodvisnosti. Ta zmaga 
je spodbudila Francijo, da je sklenila zvezo z uporniškimi kolonijami, to 

 25 Republika je bila izdana leta 1576. Jean Bodin ni bil pomemben zgolj zato, ker je imela 
njegova politična misel precejšnji vpliv na nadaljnji razvoj, ampak ker je z delom Repu-
blika vplival tudi na Thomasa Jeffersona, ki si je na določenih straneh Republike naredil 
zaznamke in s tem neposredno opozoril na vpliv, ki ga je pri Bodinu povzel. Bodin je v 
Republiki prvi definiral, kaj pomeni suverenost, in dejal, da gre za najvišjo oblast v državi, 
ki ni omejena ne s časom ne z močjo in ki je lahko v podobi ene osebe, izbrane iz skupine 
ljudi ali celotne skupnosti. Omejene naj bi bila samo z božjim zakonom, naravnim pra-
vom in dogovori s podrejenimi. Njegov glavni prispevek k razvoju pogodbene teorije je 
bil nauk o prenosu suverenosti od posameznikov k najvišji oblasti, ki je osnovana v vsaki 
skupnosti. S tem dejanjem so se posamezniki seveda odrekli lastnini, si odvzeli suvereno 
oblast, jo predali vladarju, ki je tako postal nosilec najvišje oblasti.

  Josip Felicijan, Slovenstvo in prva ustava ZDA (Ljubljana: Knjižnica slovenskega biblio-
grafskega društva, 1995), str. 30–31. 

 26 Josip Felicijan, Slovenstvo in prva ustava ZDA (Ljubljana: Knjižnica slovenskega biblio-
grafskega društva, 1995), str. 31. 

 27 Josip Felicijan, Slovenstvo in prva ustava ZDA, str. 31.
 28 John Shy, A People numerous and armed Reflections on the Military Struggle for American 

Independenc (Michigan State: The University of Michigan Press, 1990), str. 81–133.
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pa je spremenilo potek vojnih dogodkov. Ameriški veleposlanik v Fran-
ciji Benjamin Franklin je veliko prispeval k temu, da je Francija uradno 
priznala ameriško neodvisnost in napovedala vojno Veliki Britaniji. V tej 
vojni proti Angležem sta se Franciji kmalu priključili tudi Španija in Ni-
zozemska. Tako je internacionalizacija spopadov odločilno pripomogla k 
angleškemu porazu.29

Ameriška zmaga je bila neizbežna, to je bilo jasno z vdajo britanskega 
generala Charlesa Cornwallisa oktobra leta 1781 v Yorktownu v Virginiji. 
Ta zadnja zmaga je pomenila konec severnoameriške vojne za neodvisnost. 
Leta 1782 so se začela mirovna pogajanja med britanskimi zastopniki in 
ameriškimi mirovnimi odposlanci v Franciji. Pogodbo med Združenimi 
državami Amerike in Veliko Britanijo so podpisali 3. septembra 1783 v 
Parizu, kongres pa jo je ratificiral januarja leta 1784. Z določili te pogod-
be je Velika Britanija priznala neodvisnost, svobodo in suverenost bivših 
kolonij ter se odpovedala ozemlju na zahodu do reke Misisipi, na severu 
do Kanade in južno do Floride, ki so jo vrnili Špancem. »Godne kolonije«, 
kot jih je označil Richard Henry Lee pred več kot sedmimi leti, so postale 
»svobodne in neodvisne države«. Naloga notranje urediti enotno državo 
pa je bila še pred njimi.30

Razglasitev in pridobitev neodvisnosti ni rešila institucionalnih pro-
blemov upravljanja države. Uspeh revolucije je novonastalim državam 
omogočil začetek oblikovanja svojih ločenih ustav, ki so imele skupni vzor 
v razsvetljenskih načelih svobode, demokracije in republikanizma ter v 
izkušnjah iz kolonialnega obdobja. Treba je bilo poiskati ravnovesje med 
močnimi partikularističnimi silami, hkrati pa najti skupno politiko ter 
oblikovati institucije, ki bi povezovale različne države. Po sprejetju izjave 
o neodvisnosti je spodletel načrt za enotno ustavo. Ustave, ki so jih nato 
sprejele posamezne države, so razveljavile pravice in privilegije Velike Bri-
tanije, obdržale pa so v bistvu nespremenjeno lastno politično organizacijo 
nekdanjih kolonij.31

Konfederacijskim členom, ki so jih potrdili šele leta 1781, so zelo na-
sprotovale radikalne skupine, nenaklonjene oblikovanju močne osrednje 
oblasti. Zveza držav je bila povezana s »peščeno vrvjo«, kjer so države 
delovale kot neodvisne republike pod vlado ljudske večine, zastopane v 

 29 Howard Zinn, A People ś History of the United States – 1492 (New York: Harper Collins 
Publishers, 2003), str. 79–100.

 30 Alden, The American Revolution, 1775–1783, str. 213–248.
 31 Zinn, A People ś History of the United States – 1492, str. 79–96.
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zakonodajni skupščini. Šibkost osrednje vlade je povzročala nesoglasja in 
tekmovalnost med državami v ohlapni zvezi.32

Leta 1787 se je v Filadelfiji pod vodstvom Georgea Washingtona sestala 
ustavodajna skupščina t. i. ustanovnih očetov33 različnih držav z nalogo, 
da pripravi novo ustavo. Na ustavodajni skupščini 1787 je bilo najbolj spor-
no vprašanje organiziranosti države. Toda zelo visoko spoštovani George 
Washington je napovedal:

»Nepripravljenost posameznih držav, da bi prenesle na kongres dovolj 
oblasti za zvezno vlado, bo pomenila zlom našega naroda.«34 

Zvezna konvencija (Federal Convention) je v letu 1787 s pripravo nove 
ustave želela vnesti več reda v sistem upravljanja. Na koncu se je izoblikoval 
predsedniški sistem kot sinteza Jeffersonove Deklaracije o neodvisnosti, 
Hamiltonovih zahtev po krepitvi osrednje oblasti in Washingtonove dr-
žavniške diplomacije.35

V nekaj mesecih so pripravili ustavo, ki so jo potrdili 17. septembra 
1787. Ustavi so nasprotovali avtonomisti in radikalci, ki so v njej videli na-
pad na suverenost države, toda večina jo je podprla. Junija 1788 je besedilo 
ustave ratificiralo enajst držav, veljati pa je začela leta 1789, ko je bil George 
Washington soglasno izvoljen za prvega predsednika zveze.36

Z novo ustavo37 so se Združene države Amerike preoblikovale iz zve-
ze samostojnih, neodvisnih držav v federativno državo. Zvezne države so 
ohranile pravico, da samostojno urejajo notranje zadeve, s svojo zakono-

 32 Wood, The Creation of the American Republic, 1776–1787, str. 91–107.
 33 »ustanovni očetje« je priljubljeno ime za 55 delegatov, ki so leta 1787 pripravili osnutek 

ustave Združenih držav Amerike. Skupino so vodili James Madison, George Manson, 
Gouverneur Morris, James Wilson, Roger Sherman in Elbridge Gerr. V njej pa sta bila 
tudi George Washington in Benjamin Franklin. Ustava, ki so jo napisali kot dodatek k 
členom o konfederaciji iz leta 1781, je v Združenih državah Amerike vzpostavila sistem 
zvezne vlade.

  John Tabbel, George Washington’s America (New York: E. P. Dutton and Company, 1954), 
str. 100–194.

 34 Wood, The Creation of the American Republic, 1776–1787, str. 471–475.
 35 Drew R. McCoy, The Elusive Republic, Political economy in Jeffersonian America (New 

York, London: W. W. Norton & Company, 1987), str. 105–120.
 36 John Tabbel, George Washington’s America, (New York: E. P. Dutton and Company, 

1954), str. 297–319.
 37 Ameriška ustava je postala vzor za kasnejše podobne državne tvorbe, saj je predstavljala 

temelj prvega demokratičnega sistema. Z njo je bil postavljen tudi pravni temelj nove 
federacije Združenih držav Amerike. Temeljna načela ameriške ustavne ureditve so bila: 
svoboden posameznik, suvereno ljudstvo in omejena oblast. Ker pa se je dogajalo, da so 
ljudje posegali v pravice drugih, je bilo le-to treba zavarovati. S tem je bila ustanovljena 
oblast, ki je omogočala, da vsak posameznik uživa v tej svobodi. Oblast je bila omejena 
in ni smela posegati v pravice ljudi, za katere ni imela pooblastila ljudstva. Torej je oblast 
morala delovati v okvirih, ki so ji bili dani. Če pa bi se zgodilo, da bi oblast presegala svoje 
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dajno in sodno oblastjo pa so obdržale veliko avtonomije. Obramba, valu-
ta, zunanja politika in trgovina pa so prešle v pristojnost zvezne oblasti. V 
skladu z razsvetljenskim naukom o naravnem pravu, ki je tudi sicer temelj 
oblasti, ločuje zakonodajno, izvršno in sodno oblast. Vse tri veje oblasti so 
vezane z ustavo, zakoni in s pogodbami ter se medsebojno nadzorujejo.38

Po ustavi je bila volilna pravica omejena na moške bele polti, ki so imeli 
dovolj posesti ali pa so plačevali predpisane davke. Brez volilne pravice 
so bili približno četrtina belcev, Indijanci in črnci ter ženske. Zato so v 
novem kongresu s postopkom, ki ga je izrecno predvidevala ustava, leta 
1791 k ustavi sprejeli prvih deset dodatnih členov, ki so določili temeljne 
pravice ameriških državljanov. Ta Listina svoboščin (Bill of Rights) je bila 
ustavno dopolnilo, ki je zagotavljalo pravico do veroizpovedi, govora, tiska, 
združevanja ter posedovanja orožja in je varovalo državljane pred samo-
voljnimi preiskavami, aretacijami in zaplembami. Ta vprašanja so leta 1792 
povzročila tudi nastanek dveh političnih taborov, federalistov in demo-
kratov. Thomas Jefferson je bil ustanovitelj in predsednik Demokratične 
republikanske stranke, ki je bila na čelu ameriške politike več kot četrt 
stoletja in je bila predhodnica današnje Demokratske stranke. Federalisti 
so bili ustanovitelji Združenih držav Amerike in so zagovarjali trdno ter 
avtoritativno zvezno oblast in visoke dajatve; drugi, zbrani v politični sku-
pini Thomasa Jeffersona, pa so si prizadevali za omejeno zvezno oblast in 
tudi sicer liberalno upravo, ki bi bila dovolj močna za varovanje lastnine 
in ne dovolj močna za poseganje v slednjo. Od sprejetja Listine svoboščin 
dalje so k ustavi sprejeli le še nekaj amandmajev, ki so revidirali strukturo 
in delovanje zvezne vlade. Večina amandmajev pa je razširila pravice in 
svoboščine posameznika oziroma jih je razširjala na druge skupine ljudi, 
predvsem na črnce in ženske.39

H krepitvi osrednje oblasti sta pripomogla dva predsedniška mandata 
Georgea Washingtona, prvi v letih 1789–1793 in drugi v letih 1793–1797, ki 
je po svojih najboljših močeh ohranjal, varoval in branil ustavo Združenih 
držav Amerike. Po predsedniškem mandatu federalista Johna Adamsa v 
letih 1797–1801 je bil leta 1801 za predsednika Združenih držav Amerike 
izvoljen Thomas Jefferson. Bil je najvplivnejši predstavnik demokratske 
stranke, ki je želel preusmeriti ameriško politiko.40

pristojnosti, ima ljudstvo možnost, da to oblast zamenja z novo ali pa jo odpravi. Vsem 
tem trem načelom so v 18. stoletju v Združenih državah Amerike sledili praktično vsi. 

  htpp://www.law.umkc.edu/afaclty/projects/ftrials/conlaw/convention1787.html. (28. 6. 
2009)

 38 Tabbel, George Washington’s America, str. 377–425.
 39 Zinn, A People ś History of the United States – 1492, str. 96–100.
 40 Peterson, Thomas Jefferon and the New Nation, A biography, str. 625.
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V dveh predsedniških mandatih Thomasa Jeffersona (1801–1809) so 
Združene države Amerike doživele velik gospodarski, družbeni in poli-
tični razvoj ter se začele širiti proti zahodu. Takoj po izvolitvi je Thomas 
Jefferson odpravil posredne davke, zmanjšal stroške za vojsko in morna-
rico. S temi ukrepi se je odzval na gospodarsko in finančno politiko te-
danjega finančnega ministra Alexandra Hamiltona, ki je bila usmerjena v 
centralizacijo zvezne vlade.41 

Leta 1803 je z nakupom Louisiane od Francozov podvojil državno 
ozem lje. Leta 1805, ko je Thomas Jefferson nastopil svoj drugi mandat, 
je vplival na potek v gospodarski vojni med Francijo in Veliko Britanijo s 
tem, da je razglasil ameriško nevtralnost. Njegovo posredovanje v tej vojni 
se kaže tudi v odloku o embargu, ki ga je kongres izglasoval leta 1807, in 
aktu o prepovedi uvoza iz leta 1808.42

V globalnem konfliktu med Veliko Britanijo in Francijo je bilo ladjevje 
Združenih držav Amerike ujeto med državi, ki sta si grozili z vojno. Jeffer-
son kot vnet pacifist, ki je okusil britanski imperializem tako silovito, kot 
je zavračal Napoleonov militarizem, je bil odločen, da se ne bo zapletal v 
vojno. Združene države Amerike niso bile dovolj močne niti dovolj bogate, 
da bi se lahko bojevale v tuji vojni; poleg tega pa sta bili obe državi sovražni 
do Združenih držav Amerike. Jefferson se je odločil prekiniti vse poslovne 
zveze z evropskim kontinentom, to pa je pomenilo zaprtje ameriških luk 
za tuje trgovce. Politika embarga je propadla in ni dosegla svojih ciljev 

 41 alexsander Hamilton se je rodil 11. januarja 1755 na otoku Nevis v britanski Zahodni In-
diji. Bil je ameriški federalistični državnik in finančni strokovnjak. Med ameriško vojno 
za neodvisnost je sodeloval v bojih v državi New York, leta 1777 je postal zasebni tajnik 
in vojaški svetovalec Georga Washingtona. V letih 1782 in 1783 je sodeloval v celinskem 
kongresu. Leta 1787 si je kot poslanec na konvenciji v Filadelfiji v Pensilvaniji, ki je po-
tekala od sredine maja do sredine septembra 1787, prizadeval za močno osrednjo vlado. 
Konvenciji je predsedoval George Washington. Namen sestanka, ki je kasneje dobil ime 
Ustavna konvencija (The Constitutional Convention), v začetku ni bil pisanje nove ustave, 
ampak le diskusija o členih konfederacije ter priprava predlogov za njihovo spremembo. 
Večina teh 55 delegatov Ustavne konvencije je bila poslancev zveznega kongresa. Istega le-
ta je spodbudil izhajanje Federalista (The Federalist), zbirke 85 esejev, od katerih jih je 51 
napisal sam. Eseji so veliko pripomogli k ratifikaciji nove ameriške ustave. Od leta 1789 
do 1795 je kot sekretar za finance pripravil program, ki je priporočal ustanovitve cen-
tralne banke in svetoval vladi, naj prevzame dolgove, ki jih je ustvaril celinski kongres. 
Ta načrt, imenovan »hamiltonovski sistem«, so podpirali federalisti, nasprotovala pa sta 
mu James Madison in Thomas Jefferson, to pa je privedlo do ustanovitve Demokratske 
republikanske stranke. Hamilton je leta 1795 izstopil iz vlade in se vrnil k odvetniškemu 
delu v New Yorku. Umrl je leta 1804. 

  McDonald Forrestt, Alexsander Hamilton, A Biography (New York: Trumbull Collection, 
1982), str. 25–110.

 42 Dumas Malone, Jefferson and the Ordeal of Liberty (Boston: Little, Brown & Company, 
1962), str. 410–484.
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ne v tujini ne doma. Jefferson je napačno ocenil vso situacijo, precenil je 
evropsko odvisnost od Združenih držav Amerike; posebej še Velike Brita-
nije od njihovih zalog hrane in drugih surovin. Ekonomsko »stradanje« za 
Britance ni bilo dovolj močno, da bi spremenili svojo ekonomsko politiko 
do Združenih držav Amerike. Ravno obratno, Združene države Amerike 
so trpele za posledicami embarga. Veliko bank je utrpelo stečaj, povečala 
se je nezaposlenost, tihotapljenje dišav; predsednikova avtoriteta je padla. 
Jefferson je pod velikih javnim pritiskom, preden je zapustil predsedniški 
urad leta 1809, preklical embargo iz leta 1807. Ob tem dejanju je ostal pre-
pričan, da je bil embargo v osnovi dobra odločitev, vendar mu ni bila dana 
prava priložnost za uspeh.43 

Ključ ekonomskega uspeha severnoameriških kolonij od leta 1776 do 
1809 je bil v podjetnih evropskih priseljencih, ki so lastne zmožnosti in 
izkušnje prilagodili novemu ekonomskemu prostoru. Po mnenju škotskega 
profesorja ekonomije Adama Smitha44 so bili priseljenci, ki so se uprli in 
zahtevali spremembe, resnično bogastvo teh kolonij. Druga prednost je 
bila velika prostranost razpoložljive zemlje, ki še ni bila povsem razdeljena. 
Ta nerazdeljena zemlja kot skupna »družbena« lastnina je bila vseskozi 
tista značilnost severnoameriškega teritorija, ki je pritegovala vedno nove 
množice iz Evrope.45

Kljub stalnemu priseljevanju je na severnoameriškem teritoriju pri-
manjkovalo ljudi, ki bi bili pripravljeni trajno stopiti v kolonialni odnos z 
Veliko Britanijo. Tudi če so to storili, so se po dokaj kratkem času osamo-
svojili in problem pomanjkanja naseljencev v prostoru z ogromnim poten-
cialom je ostal odprt. 

 43 http://politic.ology.com/files/2008/10/thomas-jefferson. (7. 7. 2009)
 44 adam smith se je rodil leta 1723 v Kirkcaldyju na Škotskem. S štirinajstimi leti je odšel 

študirat na univerzo v Glasgow, kjer so nanj vplivali novi razsvetljenski pogledi moralne 
in politične filozofije takratnega časa. Leta 1752 je postal profesor moralne filozofije na 
Univerzi v Glasgowu. V svoji prvi knjigi Teorija moralnega čustvovanja (1759) dokazuje, 
da se sebičnost zmanjša s sočustvovanjem in sposobnostjo našega razuma. Med potovanji 
po Franciji so nanj vplivali ekonomisti, kot je bil Francois Quesnay, ki je dokazoval, da je 
treba trgovino osvoboditi državnih monopolov, carin in davkov, ki so dušili gospodar-
stvo. Ti pogledi so prispevali k nastanku Smithove knjige z naslovom Bogastvo narodov 
(1776), ki je bistveno vplivalo na naslednje generacije gospodarskih nosilcev političnih 
odločitev. Poslovneži, industrialci in misleci so prevzeli njegove zamisli že v 30. letih 19. 
stoletja, ko je reformirana britanska vlada odpravila stare omejitve v trgovini in poslo-
vanju. Umrl je 19. julija 1790. 

  Charles L. Griswold, Adam Smith and the Virtues of Enlightenment (Cambridge (UK), 
New York, Melbourne: Cambridge University Press, 1999), str. 37–70. 

 45 Thomas C. Cochran, Frontiers of Change Early Industrialism in America (Oxford: Oxford 
University Press, 1981), str. 5–128.
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Osamosvojitev leta 1776 je imela izrazito pozitiven vpliv na zemljiške 
posestnike in plantažnike, medtem ko pripadniki nižjih slojev ekonomsko 
niso pridobili. Nova suverenost ni prinesla nič dobrega niti Indijancem, saj 
priseljenci niso imeli več ovir pri svobodnem širjenju v notranjost celine. 
Nova država je pomenila tudi začetek vprašanja suženjstva, revolucija je 
namreč potekala na idealih enakih možnosti za vse. Večina naseljencev je 
živela na svojih kmetijah in proizvajala vse za kritje lastnih potreb, višek 
pa je bil prodan v Evropo, pretežno v Veliko Britanijo in na Karibske otoke. 
Produkcija na takratnih kmetijah v južnem delu države je zajemala pro-
izvodnjo riža in indiga v Južni Karolini ter Georgiji, tobaka pa v Severni 
Karolini in Chesapeakeu. Tudi ti izdelki so potovali v Evropo, pri čemer 
so imela pomembno vlogo pristanišča na severozahodu. Tako so držav-
no ekonomijo sestavljale farme, plantaže in pristanišča. To ekonomijo so 
zvezne oblasti želele zaščititi. Zavoljo sprememb v tehnologijah in tipih 
kulturnih rastlin na plantažah je prišlo do novih oblik suženjstva. Nekateri 
sužnji so bili v luči revolucije in filozofije človekovih naravnih pravic osvo-
bojeni, spet drugi prodani na jug. Zaradi razmaha povečanja proizvodnje 
bombaža in politike zvezne vlade, ki je zagotavljala možnost uvoza sužnjev 
le do leta 1808, je prišlo do ogromnega porasta števila sužnjev v letih od 
1778 do 1808.46

Ob koncu 18. stoletja je bilo v Združenih državah Amerike le malo 
mest. V mestih z nad 2.500 prebivalci je živelo le 5 % prebivalcev in le pet 
mest v državi je imelo nad 10 tisoč ljudi (Boston, New York, Filadelfija, 
Baltimore in Charleston). Omenjeno obdobje je bilo tudi čas velikega po-
rasta idej o demokraciji in omejevanju moči oblasti, svoje terjatve v zvezi 
s svobodo pa so dodali še sužnji in celo nekatere ženske. Tudi vera – z naj-
večjima cerkvama, baptistično in metodistično – v smeri duhovne svobode 
je dala svoj pečat. Problemi zvezne oblasti so bili torej v zunanji politiki v 
smislu ogroženih meja s strani Indijancev na zahodu in s strani Angležev 
na vzhodnem morju ter v notranji politiki v smislu utrjevanja svoje veljave 
v liberalno nastrojenem okolju.47

problem širjenja na zahod 

Po končani revoluciji leta 1783 so se morale Združene države Amerike 
ponovno spopasti z nerešenim zahodnim vprašanjem – s problemom šir-
jenja, z zapleti z zemljo, s trgovino, s krznom, z Indijanci, s poselitvijo in 

 46 McCoy, The Elusive Republic, Political Economy in Jeffersonian America, str. 76–105.
 47 McCoy, The Elusive Republic, Political Economy in Jeffersonian America, str. 76–105.
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krajevno upravo. Najplodnejša zemlja v državi je vabila pustolovce divjega 
zahoda, da so prodirali čez Apalače in še dlje. Naseljenci iz vseh držav 
priobalnega pasu so se selili v plodne rečne doline in na obsežne preri-
je v notranjost. Leta 1790 je živelo na območjih onkraj Apalačev več kot 
120.000 prebivalcev.48

Dokaj ozek obalni prostor med Atlantskim oceanom in pogorjem Al-
legheny ni zadostoval naraščajočim potrebam zveznih držav, ki so v pri-
dobivanju zemljišč na zahodu videle možnost naseljevanja, nagrajevanja 
vojnih veteranov ali pridobivanja finančnih prednosti s prodajo zemljišč. 
Samo 6 od 13 prvotnih držav ni izrazilo pretenzij za zemljo na zahodu.49

Pred vojno so imele številne kolonije velike ozemeljske zahteve onkraj 
Apalačev, ki so si med seboj nasprotovale. Tistim, ki niso imele takšnih 
zahtev, se je zdela tako porazdeljena zemlja nepravična pridobitev. Kolonija 
Maryland je v imenu te zadnje skupine predstavila resolucijo, po kateri bi 
bilo treba imeti zahodna ozemlja za skupno lastnino, ki naj bi jo kongres 
razdelil svobodnim in neodvisnim upravam. Kolonije ideje niso sprejele z 
navdušenjem. Leta 1784 se je Virginija, ki je imela največje zahteve, odrekla 
celotnemu ozemlju severno od reke Ohio. Tudi druge države so odstopale 
od zahtev in postalo je očitno, da bo postal kongres lastnik vseh ozemelj 
severno od reke Ohio in zahodno od gorovja Allegheny. Skupna posest 
milijon hektarjev je bila dokaz državnosti in enotnosti in je dala temelj 
suverenosti.50

Ustavni dokumenti so bili v pogledu upravljanja z obsežnimi ozemlji že 
v konfederalni fazi daljnovidni. Med svojimi zadnjimi akti je država spre-
jela v letu 1787 Uredbo o Severozahodu (North-West Ordinance), s katero 
je uredila nastajanje novih držav na zahodu. 

Uredba je jamčila državljanske pravice in svoboščine, vzpodbudila izo-
braževanje ter zagotavljala, da »na tem ozemlju ne bo ne suženjstva ne 
prisilnega dela«. Glede na Jeffersonov načrt iz leta 1784 je izdelala izvirno 
rešitev, ki je bila mogoča le v državi z ogromnim razpoložljivim zemljiščem 
in z ničimer obremenjenimi priseljenci.51

V upravno-političnem smislu je bil na novih ozemljih ključni kriterij 
število prebivalcev. Če število ni presegalo 5.000 prebivalcev, so s teritori-

 48 Morgan, American Slavery, American Freedom, The Ordeal of Colonial Virginia, str. 
131–158.

 49 Morgan, American Slavery, American Freedom, The Ordeal of Colonial Virginia, str. 
295–316. 

 50 Frederick Williams, The Northwest Ordinance, Essays on Its Formulation, Provisions and 
Legacy, Michigan State: University Press, 1989), str. 12–14.

 51 Williams, The Northwest Ordinance, Essays on Its Formulation, Provisions and Legacy, 
str. 35–78.
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jem upravljali guverner in trije sodniki, ki jih je imenoval kongres. Če je 
število presegalo 5.000 prebivalcev, so uvedli dvojni sistem, v katerem je v 
spodnji dom poslance volilo ljudstvo (cenzus52 200 akrov zemlje oziroma 
80,94 hektarja), v zgornji dom pa jih je imenoval teritorialni kongres (cen-
zus 500 akrov zemlje oziroma 202,34 hektarja). Guverner je imel pravico 
veta, teritorialni kongres pa je lahko v zvezni kongres napotil poslance, ki 
so imeli pravico govora, ne pa tudi pravice voliti in biti voljeni. Če je imel 
teritorij več kot 60.000 prebivalcev, si je lahko sam določil ustavo, oblikoval 
lastno vlado in imel v zveznem kongresu poslance z enakimi pravicami, 
kot so jih imeli poslanci že obstoječih držav. S tem je nova država brez 
zadržka postala povsem enakopraven člen federacije.53

Ta enostavni mehanizem je omogočil Združenim državam Amerike, da 
se je v nekaj več kot petdesetih letih – do secesijske vojne leta 1861 – število 
držav povečalo s 13 na 34. Današnje število 50 so Združene države Ame-
rike dosegale postopoma, do vključitve zadnje države, Havajev, leta 1959. 

Z navdušenjem je podpiral širjenje na zahod tudi Thomas Jefferson, ki 
je 4. marca 1801 prisegel kot tretji predsednik Združenih držav Amerike. 
Spodbujal je kmetijstvo in se zavzemal za liberalnejši zakon o naturaliza-
ciji.54 Kot osebnega tajnika je zaposlil Meriwetherja Lewisa, stotnika kmeč-
kega porekla in soseda iz otroških let iz rodne Virginije.55

Takrat je imela država 5,3 milijona prebivalcev na ozemlju velikosti 
približno 1000-krat 1000 milj,56 ki se je raztezalo od Atlantskega oceana 
na vzhodu do reke Misisipi na zahodu in od Velikih jezer na severu skoraj 
do Mehiškega zaliva na jugu. Le zelo majhen del tega velikega ozemlja pa je 
bil poseljen, saj sta dve tretjini prebivalstva živeli v 50-kilometrskem pasu 
ob atlantski obali.57

 52 Predpisani pogoji, ki so jih morali zadosti državljani, da so pridobili volilno pravico.
 53 Williams, The Northwest Ordinance, Essays on Its Formulation, Provisions and Legacy, 

str. 9–118.
 54 Zakon o naturalizaciji, ki je podaljšal dobo za pridobitev državljanstva s 5 na 14 let, je 

meril na irske in francoske izseljence, ki so jih sumili, da podpirajo republikance, simpa-
tizerje politične filozofije Thomasa Jeffersona. Thomas Jefferson, ki je leta 1801 prisegel 
kot tretji predsednik Združenih držav Amerike se je zavzemal za liberalnejši zakon o 
naturalizaciji, po katerem so države druga za drugo razveljavljale lastninske omejitve za 
volilno pravico in sprejemale bolj humane zakone za dolžnike ali hudodelce. 

  Merrill A. Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation, A biography (Oxford: Oxford 
University Press, 1975), str. 651.

 55 Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation, A biography, str. 652.
 56 1000 milj – 1.609,34 km
 57 Clifford Smyth, Lewis and Clark, Pioneers in America’s Westward Expansion Movement 

(New York, London: Funk & Wagnalils Company, 1931, str. 7–29.
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Prometne povezave med Atlantskim oceanom in kraji globlje v notra-
njosti celine so bile slabe. Leta 1803 so samo štiri ceste prečkale gorovje 
Apalači, od koder je bilo še daleč do Misisipija. Možnosti transporta so 
bile zelo omejene, potovanje s konji je bil najhitrejši način transporta, ne-
kaj obstoječih poti pa je bilo v zelo slabem stanju. Nemogoče je bilo, da bi 
tovor prišel od Misisipija do atlantske obale prej kot v šestih tednih. To je 
bil dodaten ekonomski razlog, da so bile zamisli o širjenju od Misisipija 
proti zahodu vedno bolj žive.58

Pol milijona oziroma približno desetina Američanov, ki so živeli zaho-
dno od Apalačev, se je ogrevalo za svoj lastni »državni« interes. Primerne 
vodne poti so bile takrat vir trgovskega razcveta, zato so mnogi naseljenci 
vzdolž Misisipija nase gledali kot na jedro neodvisnega naroda, ki se s sve-
tom ne bo povezovalo prek Atlantskega oceana, temveč navzdol po rečnem 
sistemu rek Ohio in Misisipi v Mehiški zaliv. Ker je Jefferson vedel, da to 
prebivalstvo pomeni tveganje za odcepitev od Združenih držav Amerike, 
je bil odločen, da pridobi pomembno trgovsko pristanišče New Orleans za 
Združene države Amerike in tako prepreči odcepitev zahodnih držav.59

Tudi evropske države so iskale možnosti za prevzem nadzora nad zaho-
dom celine, vendar so o tem območju vedele zelo malo. Španski konkvi-
stadorji so delovali na jugozahodu celine. Francoski in španski trgovci s 
krznom so raziskovali območja po rekah navzgor vse do reke Misuri. Tudi 
Britancem je uspelo priti vse do današnje zvezne države Severna Dakota. 
Časa za razmišljanje ni bilo.

Thomas Jefferson je sčasoma v svoji osebni knjižnici na posestvu Mon-
ticello v Virginiji zbral več knjig o ameriškem zahodu. Seveda je bila vse-
bina teh knjig v večini le plod domišljije avtorjev, ki nikoli niso stopili na 
neraziskana območja. A vse te knjige so Jeffersona spodbujale k različnim 
zamislim o raziskovanju zahoda. Enako domišljijske kot besedila so bile 
karte Severne Amerike. Karta Severne Amerike, ki jo je izdelal angleški 
kartograf Aaron Arrowsmith60 leta 1795 in jo dopolnil 1802, je vsebovala 

 58 Smyth, Lewis in Clark, Pioneers in America’s Westward Expansion Movement, str. 30–33.
 59 Zinn, A People ś History of the United States – 1492, str. 125–149.
 60 aaron arrowsmith se je rodil 14. julija 1750 v Winstonu v Angliji. Bil je angleški geo-

graf, kartograf in ustanovni član skupine Arrowsmith – družine geografov. Leta 1770 
se je preselil v London in sprejel delo nadzornika za znanega kartografa Johna Carya. V 
letu 1790 je izdelal slavni diagram s projekcijo Mercator. To je pokončna, konformna in 
cilindrična projekcija, ki je nastala kot pomorska karta. Je večbarvna okrašena z orna-
menti, velika 210 x 130cm. Vse do današnjih dni se Mercatorjeva projekcija uporablja za 
izdelavo pomorskih kart. Ta projekcija je enostavne oblike in konstrukcije kartografske 
mreže in konformnosti. Ima tudi značilno lastnost za navigacijo, in sicer da se loksodro-
me preslikajo kot ravne črte, ortodrome pa se preslikajo kot krivulje. Deformacije pri tej 
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najbolj točne podatke tistega časa. Širina celine in značilnosti zahodne 
obale so bile znane iz podatkov in merjenj, ki so jih izvedli raziskovalci 
zahoda z morske strani. Kalifornija je bila prikazana kot otok in Skalno 
gorovje kot ozek pas nenevarnih nizkih gora, kar je bila posledica takrat-
nih zmotnih predstav o širini Skalnega gorovja.61

Thomas Jefferson je kot predsednik Združenih držav Amerike 18. ja-
nuarja 1803 poslal kongresu zaupno pismo, v katerem mu je predlagal 
vojaško raziskovalno odpravo v sestavi 10–12 mož, ki bi pod vodstvom 
Meri wetherja Lewisa raziskala območje vzhodno od Misisipija vse do Ti-
hega oceana. Cilji odprave so bili po eni strani znanstveni, vendar določeni 
tako, da bi po drugi strani omogočili kasnejše doseganje novih političnih 
in trgovskih ciljev. Navzven je pri odpravi šlo za geografijo in naravoslovje. 
Toda v resnici je predsednik Jefferson upal, da bi morda lahko našli no-
vo vodno pot do Tihega oceana, ki bi ameriškim trgovcem s kožuhi dala 
določeno prednost pred kanadsko konkurenco, ki je imela izredno dobre 
zveze po deželi. Bil je prepričan, da bo z gospodarskim razvojem zaho-
dnega dela celine zagotovil tudi politični vpliv na tem območju. Politične 
razmere leta 1803 niso bile naklonjene njegovemu predlogu. Kongres naj 
bi odobril vojaške raziskave na območju, ki sta si ga lastili dve najmočnejši 
velesili, Francija in Anglija, na jugozahodu tudi Španija. Jefferson je svoj 
predlog napisal tako, da je predstavil vojaška tveganja kot minimalna in za 
vabo uporabil velike gospodarske koristi, hkrati pa je za celotno odpravo 
predvideval le 2500 dolarjev stroškov, zato ni bilo presenečenje, da je 28. 
februarja 1803 kongres njegov predlog sprejel.62

vrsti projekcij se povečujejo z oddaljevanjem od ekvatorja in so najmanjše ali nične pri 
ekvatorju. V obdobju 1790–1794 je objavil več svetovnih zemljevidov. Specializiral se je 
za proučevanje posameznih vrst kart, ki so vsebovale takratne najnovejše podatke iz vseh 
delov sveta. Leta 1834 je bil objavljen njegov London Atlas, ki je vseboval natančno izde-
lane in dovršene zemljevide takratne Avstralije, Nove Zelandije in Amerike. Nazadnje je 
postal ustanovni član skupine Royal Geographical Society. Umrl je leta 1823 v Londonu. 
»Aaron, Arrowsmith«, The New Encyclopedia Britannica, 1. zvezek: A–ak–Bayes (Chica-
go: Encyclopedia Britannica, 1998), str. 589.

 61 Smyth, Lewis and Clark, Pioneers in America’s Westward Expansion Movement, str. 53–
55.

 62 Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation, A biography, str. 681–720.
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Nakup Louisiane

Tridesetega aprila 1803 so Združene države Amerike od Francije kupile 
Louisiano,63 območje med reko Misisipi in Skalnim gorovjem. Za ta nakup 
so odštele 15 milijonov dolarjev, s tem pa pridobile več kot dva milijona 
kvadratnih kilometrov ozemlja, vključno s pristaniščem New Orleans, in 
tako skoraj podvojile svoj obseg. To je bil pomemben posel, saj je država z 
njim pridobila območje, bogato z ravninami, gorami, gozdovi in rečnimi 
sistemi, ki je v naslednjih 80 letih postalo osrčje države in ena največjih 
žitnic na svetu.64

Leta 1763, po sedemletni vojni, je morala Francija prepustiti območje 
vzhodno od Misisipija Veliki Britaniji, zahodno od reke pa Španiji. Kmalu 
zatem, ko je postal predsednik Združenih držav Amerike Thomas Jef-
ferson, je konzul Napoleon Bonaparte prisilil šibko špansko vlado, da je 
Louisiano vrnila Franciji. Ta poteza – podpis tajnega sporazuma iz San Il-
defonsa leta 1800 – je navdala Američane s skrbjo in nejevoljo. Napoleono-
vi načrti po velikem kolonialnem imperiju tik ob zahodni meji Združenih 
držav Amerike so ogrožali trgovinske pravice in varnost vseh ameriških 
naselbin v notranjosti. Napoleon si je v Novem svetu zamislil velik franco-
ski imperij, dolino Misisipija pa je nameraval izkoristiti kot zaledje za otok 
Hispaniola, ki naj bi bil središče njegovega imperija. Najprej pa je moral za-
treti upor na Hispanioli, kjer so oblast prevzeli haitski sužnji. Haitski upor 
je zatrla vojska 20.000 mož, Francozi pa so kljub nekaj uspehom izgubili na 
tisoče vojakov, večinoma zaradi rumene mrzlice. Napoleon je spoznal, da 
se bo moral otoku odpovedati. Brez otoka pa mu tudi Louisiana ni koristi-
la. Napoleon, ki se je zavedal, da v zraku visi nova vojna z Veliko Britanijo, 

 63 Louisiana je danes ameriška zvezna država v dolini reke Misisipi. Njeno ozemlje je od-
kril raziskovalec Robert de la Salle leta 1682 in jo poimenoval po svojem kralju Ludviku 
XIV. Po letu 1699 so začeli prihajati francoski naseljenci. Največje mesto New Orleans, 
so ustanovili leta 1718 kot del verige francoskih utrdb in trgovskih postojank okoli bri-
tanskih naselbin v Severni Ameriki. Državno gospodarstvo se je razcvetelo v začetku 
19. stoletja, ko so na rodovitnih nižavjih zasadili velikanske nasade sladkornega trsa in 
bombaža. Številno črnsko prebivalstvo (večinoma potomci nekdanjih sužnjev) so za delo 
izkoriščali tudi po ameriški državljanski vojni. 

  Nakup Louisiane od Francije leta 1803 pomeni za Združene države Amerike pridobitev 
območja med reko Misisipi in Skalnim gorovjem v velikosti dva milijona kvadratnih 
kilometrov ozemlja, vključno s pristaniščem New Orleans. Združene države Amerike 
so s tem nakupom podvojile svoje ozemlje, ki so ga kasneje razdelile med 15 ameriških 
zveznih držav. 

  »Louisiana«, The New Encyclopedia Britannica, 7. zvezek: Krasnokamsk–Menadra (Chi-
cago: Encyclopedia Britannica, 1998), str. 511; Merrill A. Peterson, Thomas Jefferson and 
the New Nation, A biography (Oxford: Oxford University Press, 1975), str. 745–750.

 64 Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation, A biography, str. 745–746.
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zato ni mogel pogrešati enot, ki bi morale varovati Louisiano, poleg tega 
pa je sklenil, da napolni državno blagajno.65 

Louisiano je umaknil iz dosega Britancev tako, da jo je prodal Združe-
nim državam Amerike. Pogodba o prodaji ozemlja za 60 milijonov frankov 
oziroma 15 milijonov dolarjev je bila podpisana 30. aprila 1803. Pogodbo 
sta v Parizu izposlovala ameriški veleposlanik Robert Livingston66 in ka-
snejši ameriški predsednik James Monroe,67 ki sta sicer v Francijo prišla le 
z nalogo, da se dogovorita za nakup pasu ozemlja ob spodnjem toku Misisi-
pija ali vsaj za prosto plovbo po reki. Nemalo pa sta bila začudena, ko jima 
je francoska stran ponudila celotno ozemlje Louisiane in ne samo New 
Orleans. Nemudoma sta se dogovorila za kupčijo, čeprav ne v dogovoru z 
Jeffersonom – da bi prenesla novico, bi v tistih časih namreč potrebovala 
dva meseca z ladjo in konjem v eno smer. Jefferson je bil z vidika ustav-
nosti tega dejanja v zadregi. Ustava namreč ni dajala pooblastil za nakup 
ozemlja niti ni predvidevala priključitve v Unijo. Federalna pogodba je bila 
sprejeta med prvotnimi državami, udeleženkami ameriške revolucije, in 
ni veljala za tuja ozemlja. Jefferson je verjel, da »svobodna« razlaga ustave 
odpre mož nost zlorabe njene moči. Celotna zadeva z nakupom Louisiane 
je bila nad ustavo, to je Jefferson tudi priznal v pismu svojemu prijate-

 65 Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation, A biography, str. 747–792.
 66 robert Livingston se je rodil 27. novembra leta 1746 v New Yorku. Študiral je na King’s 

College (danes Columbijska univerza), kjer je diplomiral leta 1764. Študiral je pravo pod 
mentorstvom Williama Smitha, vodil je sodišče v New Yorku in postal ugleden odvetnik. 
Leta 1776 je bil kot član kongresa v New Yorku izbran v odbor za pripravo Deklaracije o 
neodvisnosti. Od 1781 do 1783 je opravljal funkcijo sekretarja za zunanje zadeve. Od 1801 
do 1804 je služboval pod predsednikom Jeffersonom kot poslanik v Franciji in sodeloval 
pri nakupu Louisiane. Livingston je bil prijatelj in sodelavec Roberta Fultona, ki je izumil 
parnik Clermont. Umrl 26. februarja 1813 v New Yorku. 

  »Livingston, Robert«, The New Encyclopedia, 8. zvezek: Krasnokamsk–Menadra (Chicago: 
Encyclopedia Britannica, 1998), str. 414–415.

 67 James Monroe se je rodil 28. aprila 1758 v Westmorelandu v Virginiji, v družini škotsko-
va ližanskega porekla. Obiskoval je kolegij William & Mary. Po dveh letih srednje šole je 
sodeloval v vojni za ameriško neodvisnost. V letih 1780–1782 je študiral pravo in postal 
dober prijatelj Thomasa Jeffersona. Od leta 1782–1787 je bil član zakonodajne skupščine 
v Virginiji. V letih je 1783–86 je bil član kontinentalnega kongresa, nato od 1790 do 1794 
senator. Od 1794 do 1796 poslanik Združenih držav Amerike v Parizu in od 1799–1802 
guverner Virginije. Funkcijo poslanika v Londonu je opravljal v letih 1803–1807 in funk-
cijo zunanjega ministra Združenih držav Amerike v letih 1811–1817. Leta 1803 se je uspe-
šno pogajal s Francozi o odkupu Louisiane. Od leta 1817 do 1825 je bil peti predsednik 
Združenih držav Amerike. V času predsednikovanja je 1819 od Španije kupil Florido in 
jo priključil k federaciji. Leta 1823 je objavil Monroejevo doktrino, v kateri je zahteval 
konec vmešavanja evropskih sil v Novem svetu in zagotovil nevmešavanje Združenih 
držav Amerike v evropske zadeve. 

  »Monroe, James«, The New Encyclopedia Britannica, 8. zvezek: Menage–Ottawa (Chica-
go: Encyclopedia Britannica, 1998), str. 268.
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lju. Na določeni točki se je bil Jefferson pripravljen odreči svojim lastnim 
načelom zaradi varovanja interesov državljanov. Za nacionalno dobro je 
veljala odstranitev sovražnika z ameriških meja in izogibanje vojni s Fran-
cijo ter zagotovitev mirne in varne prihodnosti za razvoj Združenih držav 
Amerike. Sprva je Jefferson nameraval dopolniti ustavo, a so ga svetovalci 
opozorili, da bi odlašanje utegnilo navesti Napoleona, da bi si premislil. 
Tako so pooblastila za nakup ozemlja vključili v pooblastila za sklepanje 
sporazumov. Jefferson je popustil, saj je menil, da bodo praktične posledice 
nakupa daleč odtehtale morebitno kršitev ustave. Senat je pogodbo ratifi-
ciral 20. oktobra 1803. Španci, ki Louisiane niso nikoli predali Francozom, 
so to storili na slovesnosti v New Orleansu 30. novembra 1803. Francija 
pa je Louisiano predala Združenim državam Amerike na slovesnosti 20. 
decembra leta 1803.68

Zemljevid 1: Ozemlje Louisiane leta 1803
Vir: http://www.gatewayno.com/history/LaPurchase.html. (7. 3. 2009)

Nakup Louisiane velja za najpomembnejšo nepremičninsko transakcijo 
v ameriški zgodovini. Več kot dva milijona kvadratnih kilometrov zemlje 
so kasneje razdelili med 15 ameriških zveznih držav: Louisiano, Arkansas, 
Misuri, Iowo, Južno in Severno Dakoto, Teksas, Novo Mehiko, Nebrasko, 
Kansas, Wyoming, Minnesoto, Oklahomo, Kolorado in Montano. Loui-
siana je prvotno obsegala celotno območje ob Misisipiju, ki so ga od leta 

 68 Peterson, Thomas Jefferson and the New Nation, A biography, str. 792–800. 
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1539 raziskovali Španci in od leta 1682 Francozi, v naslednjih letih pa so ga 
poselili Francozi, sicer pretežno le ob obali New Orleansa. Skupaj s franco-
sko Kanado je Louisiana sestavljala kolonijo Nova Francija.

Mlada država je z nakupom Louisiane na mah podvojila svoje ozemlje. 
S tem nakupom so Združene države Amerike pridobile 2.600.000 km2 
ozemlja in pristanišče New Orleans. Ameriški kongres je razglasil vse oze-
mlje zahodno od Misisipija, vključno z delom Skalnega gorovja, za držav-
no posest. Naseljenci so lahko kupili zemljo po dva dolarja za jutro,69 na 
skrajnem zahodu pa je bila cena le 1,25 dolarja. Naenkrat je mlada država 
začutila čar velesile. Nakup Louisiane je povečal interes po širitvi na za-
hodno obalo. Združene države Amerike niso povsem vedele, kaj so kupile, 
in Francija se ni zavedala točne velikosti prodanega ozemlja. Teden dni 
po nakupu Louisiane je Jefferson zaprosil kongres za odobritev finančnih 
sredstev za načrtovano ekspedicijo po zahodu države. Namen ameriške ek-
spedicije na pacifiško obalo je bil raziskati tam živeča indijanska plemena 
ter botaniko in geologijo okolja.70

S t. i. »Louisiana Purchase«, nakupom Louisiane, so Združene drža-
ve Amerike utrdile svojo težnjo, da se razširijo od vzhodne do zahodne 
obale in začenjajo ekspanzijo osvajanja ozemlja. S tem se je spremenil na-
men odprave proti zahodu, ki je iz predvidene napol tajne odprave čez tuja 
ozem lja prerasla v drzno raziskovalno izmero novih ozemelj v lasti Zdru-
ženih držav Amerike. Tako so Združene države Amerike so postale dežela 
prihodnosti z neomejenimi možnostmi gospodarskega vzpona, politične 
svobode in (vsaj za belce) tudi enakosti. Temna lisa na pogosto idealizira-
ni podobi ameriške demokracije je bil njihov odnos do črnih sužnjev in 
staroselskih Indijancev.

Die entDeckung Des westLichen teiLs norD amerikas 
am anfang Des 19. JahrhunDerts. Die exPeDition Von 
Lewis unD cLark (1804–1806)  
teil i.: Die bedeutung der politischen und ökonomischen entwicklung 
der Vereinigten staaten von amerika von 1776 bis 1809 für die 
expedition von Lewis und clark 

zusammenfassung

Für die Bevölkerung Nord Amerikas begann der Weg in die Selbstständigkeit mit dem 
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, der von 1775 bis 1783 dauerte. Der amerikanische 

 69 Površinska enota v poljedelstvu – 1 jutro = 1 ar (100 m2).
 70 Saul K. Padover, Thomas Jefferson and the Foundations of American Freedom (New York: 

Fawcett, 1965), str. 30.
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Unabhängigkeitskrieg war kein Resultat der inneren Spannungen, sozialen Unruhen oder 
religiösen und politischen Überzeugungen. Genau das ermöglichte die Besonderheit der 
amerikanischen Revolution, und zwar dass der Grund für die Revolution nicht in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in Großbritannien lag. Der bewaffnete Konflikt 
zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika entstand wegen der 
Unzufriedenheit mit der Kolonialpolitik, die die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten 
von Amerika beeinflusste. Die amerikanischen Kolonien verlangten als Gegenleistung 
für die Bezahlung der Steuer an die englische Krone ihre Vertretung im englischen Par-
lament. Später traten auch Frankreich, Spanien und die Niederlande in den Krieg – alle 
waren Länder, die die Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen. Der amerikanische 
Unabhängigkeitskrieg begann mit der Unabhängigkeitsdeklaration im Jahre 1776 und 
endete mit der internationalen Anerkennung der Vereinigten Staaten von Amerika in 1783 
sowie mit der neuen föderalen Verfassung, die 1790 ratifiziert war
Der Verfassung nach war das Wahlrecht an weiße Männer, die genug Besitz hatten oder 
die die vorgegebenen Steuer zahlten, beschränkt. Ohne Wahlrecht war fast ein Viertel der 
Weißer, Indianer, Schwarzer und natürlich Frauen. Nach Vereinbarung beschloss man im 
neuen Kongress mit einem Verfahren, der explizit von der Verfassung vorgeschrieben war, 
im Jahre 1791 die ersten zehn Zusatzartikel zur Verfassung, mit denen die Grundrechte der 
amerikanischen Bürger festgelegt wurden. Die Liste der Rechte („Bill of Rights“) war eine 
Verfassungsergänzung, die das Recht auf Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefrei-
heit, Versammlungsfreiheit und das Recht zum Tragen von Waffen sicherte und die Bürger 
von eigenwilligen Untersuchungen, Festnahmen und Beschlagnahmen schützte. Diese Fra-
gen resultierten in 1792 auch in der Entstehung zweier politischen Lagern; den Föderalisten 
und den Republikaner. Die Föderalisten, Sympathisanten des Finanzministers Alexander 
Hamiltons, verlangten einen guten Finanzsystem, der das Kapital in die Industrie und den 
Handel bringen soll. Sie unterstützten seine politische Philosophie mit der er die bürgerli-
chen und kaufmännischen Interessen in den Häfen am Meer vertrat. Auf der anderen Seite 
waren die Republikaner, Sympathisanten der politischen Philosophie Thomas Jeffersons, 
der damals als Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten tätig war. Die Republikaner 
vertraten eine auf Landwirtschaft basierte Wirtschaft, wo einzelne Staaten die übertrie-
bene Macht der Bundesbehörden verhindern sollten. Seit der Bestätigung der Liste der 
Rechte kamen nur noch einige Zusatzartikel zur Verfassung dazu und sie revidierten die  
Struktur und die Funktion der Bundesregierung. Die meisten Zusatzartikel aber erwei-
terten die Rechte der Einzelpersonen oder die Rechte wurde auch an andere Bürger der 
Vereinigten Staaten von Amerika vergeben.
Eine wichtige Leistung in der Präsidentschaftszeit Thomas Jeffersons (1801–1809) war der 
Kauf des Louisiana-Territoriums von den Franzosen. Mit diesem Kauf verdoppelte sich 
das Staatsterritorium und die Expedition der Kapitäne Meriwether Lewis udn William 
Clark in den Jahren zwischen 1804 und 1806 wurde ermöglicht. Die erfolgreich beendete 
Expedition bestätigte den Besitzanspruch der Vereinigten Staaten von Amerika über das 
gekaufte Louisiana-Territorium und öffnete der amerikanischen Kolonialisierung den Weg 
in den westlichen Teil Nord Amerikas. 
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DiscoVering the west Part of the north america  
in the beginning of the 19th century. the Lewis  
anD cLark exPeDition (1804–1806)  
Part i.: the importance of the Political and economic Development  
of the united states of america between 1776 and 1809 for the Lewis  
and clark expedition 

summary

For the inhabitants of North America their path to independence started with the Ameri-
can War of Independence, which lasted from 1775 till 1783. The American War of Inde-
pendence was not a result of inner tensions, social riots, religious or political convictions. 
This is exactly what made the speciality of the American Revolution possible, i.e. that 
the revolution did not originate in the United States of America but in Great Britain. The 
armed conflict between Great Britain and the United States of America was caused by the 
dissatisfaction with colonial politics that affected the United States of America economy. 
The American colonies demanded as counterpoise for paying taxes to the English Crown 
representation in the English Parliament. Later on France, Spain and the Netherlands 
joined the war and these countries supported the United States of America. The American 
War of Independence stated in 1776 with the Declaration of Independence and ended with 
the international recognition of the United States of America in 1783 as well as with the 
new Federal Constitution, which was ratified in 1790. 
According to the Constitution the right to vote was limited to white men, who had enough 
property or paid obligatory taxes. Approximately a quarter of white men, Indians, black 
men and of course women were without the voting right. After an agreement the New 
Congress used a procedure explicitly anticipated in the Constitution and in 1791 the first 
ten Amendments to the Constitution, which specify the basic rights of the American 
citizens, were added. This Bill of Rights was a constitutional supplement and it assured 
the right to freedom of religion, speech and the press, the right to keep and bear arms and 
these rights protected the citizens from arbitrary ransacking, arrests and confiscations. 
These questions were the reason that in 1792 two political sides were established: the 
Federalists and the Republicans. The Federalists, sympathisers of the Minister of Finance, 
Alexander Hamilton, demanded a good financial system that would bring capital into the 
industry and commerce. They accepted his political philosophy with which he represented 
the bourgeois and commercial interests in littoral harbours. On the other side were the 
Republicans, sympathisers of the political philosophy Thomas Jefferson’s, who was back 
then the State Secretary of Foreign Affairs. The Republicans defended an agriculture based 
economy with which individual states would prevent an exorbitant power of federal au-
thorities. From the ratification of the Bill of Rights only a few Amendments were added 
and they revised the structure and functioning of the federal authorities. The majority of 
Amendments expanded the rights and freedoms of an individual or the freedoms were 
given also to the other inhabitants of the United States of America. 
An important achievement in the presidential mandate Thomas Jefferson’s (1801–1809) 
was the purchase of the Louisiana region from the French. This purchase doubled the 
state’s territory and between 1804 and 1806 enabled the captains’ Meriwether Lewis and 
William Clark expedition research. The successfully finished expedition confirmed the 
United States of America ownership of the Louisiana territory and it opened the way for 
the American colonization of the Western parts of North America. 
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Štirideset let je že, odkar je Vasilij Melik objavil doslej najbolj popolno 
študijo o volitvah v frankfurtski parlament pri Slovencih.1 Zaradi pomanj-
kanja ali nedostopnosti virov sta bili najbolje obdelani Kranjska in Koro-
ška, druge slovenske dežele pa manj, torej tudi Štajerska. Pred kratkim 
me je na arhivske vire o teh volitvah, ki se nahajajo v arhivu gospoščine 
Hrastovec (Gutenhaag) v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, prijazno opo-
zorila gospa Marija Hernja-Masten2 in na podlagi tega arhivskega gradiva 
temelji tudi moj prispevek. Ker je del Herbersteinovega družinskega arhiva 
ohranjen na Češkem, je zelo mogoče, da je tam najti še kaj tudi o gospo-
stvu Hrastovec, morda tudi o letu 1848/49 in še kakšna druga poročila o 
dogodkih na tem področju v omenjenih letih. V ohranjenem konvolutu na 
Ptuju je namreč izključno gradivo, ki se nanaša na volitve, pa tudi to ne 
v celoti, poleg tega je ohranjenih še nekaj okrožnic štajerskega gubernija, 
mariborskega okrožja in cesarjevih razglasov.3

Kot je znano, so bile volitve v frankfurtski parlament na Štajerskem v 
sredo, 3. maja 1848. Volitve je določil predparlament v Frankfurtu, ki je 
zasedal od 31. marca do 4. aprila 1848 in ki je sprejel splošne predloge od-
bora sedmih s sestanka v Heidelbergu. Volilna določila za Štajerce so bila 
v marsičem drugačna kot, recimo, za Kranjsko in Koroško. Štajerska je 
bila razdeljena na 16 volilnih okrajev.4 Sestavni deli okrajev so bile okrajne 
gosposke, tako tudi Hrastovec, ta je spadal v mariborski volilni okraj, ki 
je bil eden od treh volilnih okrajev mariborskega okrožja (druga dva sta 
bila ptujski in glinški). Mariborski volilni okraj je imel 59.887 prebivalcev, 
sestavljale pa so ga okrajne gosposke Hrastovec, Jareninski dvor, Pesni-
ški dvor, Dolga dolina, Melje, Maribor mesto, Mariborski grad, Vetrinjski 
dvor, Viltuš, Fala, Radvanje, Hompoš, Slivnica, Račje, Svečina, Ernovž in 
Špilje. Med volilnimi okraji je bil mariborski po številu prebivalstva naj-
manjši, tako ptujski kot glinški sta štela več prebivalcev (prvi 99.543, drugi 
pa 64.680). V slovenskem delu Štajerske so bili še trije volilni okraji, in sicer 
v celjskem okrožju (celjski, konjiški in sevniški). V vsaki okrajni gosposki 
je bil osnovan volilni odbor, ki so ga sestavljali okrajni komisar, župnik 
in predstojnik davčnih občin. Ta odbor je sestavil listo aktivnih volilnih 
upravičencev. Volilni odbor je predlagal volilne može, predlagali pa so jih 
lahko tudi volivci sami. Volivci so prišli pred odbor, ustno in javno pove-
dali imena svojih kandidatov. V glavnem volilnem kraju volilnega okraja 

 1 Melik, Vasilij: Frankfurtske volitve 1848 na Slovenskem, Zgodovinski časopis, II–III, 
1948/49, str. 69–128.

 2 Za to se ji najtopleje zahvaljujem.
 3 Zgodovinski arhiv Ptuj, 393 Gospoščina Hrastovec, škatla 60.
 4 Melik, cit. d., str. 72–75.
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je bil spet osnovan volilni odbor, ki so ga sestavljali krajevni predstojnik, 
krajevni župnik, predstojnik podružnice kmetijske družbe v kraju in dva 
odbornika volilnega kraja. Tudi tu je bila volitev ustna in javna, vsak je 
volil tri kandidate, enega za poslanca in dva za namestnika. Pri volitvah 
volilnih mož je bila potrebna relativna, v glavnem volilnem kraju pa abso-
lutna večina. Poslanec je bil izvoljen na vsakih 50.000 prebivalcev. Število 
prebivalcev je temeljilo na zveznih matrikah iz leta 1817, to pa je dejansko 
pomenilo, da je bilo prebivalcev več. Po Melikovih cenitvah naj bi bil po-
slanec tako voljen na 67.000 prebivalcev.5 

Gospostvo Hrastovec je bilo za volitve razdeljeno na štiri volilne enote: 
Hrastovec, Lenart, Sv. Trojica in Sv. Jurij. Volilnih upravičencev je bilo 
1321, volilo pa je 734 volilnih upravičencev ali 55,5 %. Največja volilna 
udeležba je bila pri Sv. Trojici, kar 81 % (od 428 volilnih upravičencev je 
volilo 348), najmanjša pa v Hrastovcu 36 % (132 od 339), v Lenartu 45 % 
(122 od 269) in v Sv. Juriju 41 % (132 od 285). Ohranjen je le skupni seznam 
volilnih glasov, ki so jih dobili posamezniki, in sicer so premočno zmagali 
Georg Haas, ki je dobil 231 glasov, Franc Rottmann 203 in Johann Ornig 
200 glasov. Mnogo manj so dobili Franc Kramberger 88, Josef Schönwet-
ter 51, Jakob Leserer 48, Jakob Spitzy 47, Alois Wenzel 43, Josef Kotzbeck 
46, Michael Wurmer 45, Anton Kukovec 45, Josip Čuček 40, Franz Sollak 
42, Matija Zurngast 40, Matija Polanec 41, Josip Kotzbock 41, Matija Čeh 
38, župnik Johann Kurnigg 33, Simon Welloglavetz 36, Matija Kurnik 36, 
Matija Wakai 30, Johann Vesnak 30, Andreas Kocbek 30, Lovrenc Veršnik 
28, Anton Rotter 28, Franc Dauč 28 in Andrej Holbl 26.6 Za nacionalno, 
nekoliko manj za socialno pripadnost, bi bile potrebne podrobnejše razi-
skave. Razen enega župnika med navedenimi ni bilo predstavnikov izobra-
ženskega sloja, le Jakob Spitzy7 je bil uradnik, drugi so bili najverjetneje 
uglednejši, bogatejši kmetje, krčmarji in mlinarji.

Konec maja 1848 so bile še volitve v štajerski pomnoženi deželni zbor, za 
katere imamo tudi podatke v tem konvolutu. Na volišču Hrastovec je dobil 
Georg Haas iz Srednjega Partinja 131 glasov od 132 volivcev, vse glasove pa 
so dobili Mathias Haas iz Zgornjega Partinja, Jakob Wressnegg iz Zgornje-
ga Partinja, Andreas Helbl iz Zgornjega Partinja in Lorenz Pavalec iz Sre-
dnjega Partinja. V Lenartu volivci niso bili tako enoglasni. Največ glasov 
je dobil Franz Rottmann iz Pernice, ki je bil potem tudi poslanec kmečkih 

 5 Prav tam.
 6 Glej opombo 2.
 7 Iz znane lenarške družine Spitzyjev, od katere sta najbolj znana ortoped Hans (1872–

1956), profesor na univerzah v Gradcu in na Dunaju, rojen še v Lenartu, in njegov sin 
zdravnik Karl Hermann (1915).
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občin, dobil je 119, Sebastijan Zorko iz Zamarkova 89, Jakob Leserer iz 
Lenarta 74, Josip Pavalec iz Laz 72 in Jakob Spitzy iz Lenarta 62 glasov.

V Sv. Trojici so vseh 348 glasov dobili Franc Muršec iz Biša, Anton Wolf 
iz Sv. Trojice, Valentin Purgaj iz Zgornjih Žerjavcev, Matija Ziergast iz Sv. 
Trojice, Jakob Šifko iz Porčiča in Jakob Gradni iz Žitečke vasi.

V Sv. Juriju ob Ščavnici je glasovalo 132 volivcev, vsi kandidati pa so 
dobili po 129 glasov, in sicer Andrej Kocbek iz Ledineka, Simon Kurnig 
iz Žitancev, Josef Schönwetter iz Spodnjega Gašteraja, Matija Baumann iz 
Malne in Johann Ornig iz Jurjevega Dola. Omeniti je, da so bili izvoljeni 
nekateri člani volilnih komisij, in sicer s strani volivcev Josef Schönwetter 
in Matija Baumann ter s strani občine Johann Ornig in v Lenartu s stra-
ni občine Jakob Spitzy, ki je bil predstojnik tamkajšnjega urada, pa Josip 
Pavalec, ki so ga imenovali volivci, ter Jakob Leserer, ki ga je imenovala 
občina.

Ignac Orožen,8 ki ga v literaturi ne omenjata niti Apih niti Melik, pač 
pa Cvirn v svoji Celjski kroniki navaja rezultate volitev za frankfurtski par-
lament ter za državni in deželni zbor. Tudi v Celju so bile volitve za fran-
kfurtski parlament 3. maja 1848, največ glasov je dobil graški univerzitetni 
profesor Gustav Schreiner, za namestnika pa tudi profesor prava v Gradcu 
Franz Edlauer in tajnik štajerskega gubernija Josef vitez Freidenegg. Sled-
nji je dobil premalo glasov, prva dva pa sta bila izvoljena že drugje, zato 
so morali volitve ponoviti. 12. maja 1848 je bil izvoljen pravnik Hermann 
Mulley, za namestnika pa lastnik mislinjskih fužin Anton von Bonazza in 
lastnik graščine Birckfeld Moritz Blagotinschegg – Kaiserfeld.9 Celjski vo-
lilni možje za te volitve so bili okrožni komisar Johann Schmelzer, pek Karl 
Sima, poštar in poveljnik narodne garde Vinzenz Gurnik, doktor prava 
Andreas Schöner, Matthias Foregger, lastnik steklarne v Trbovljah Franc 
Maurer, sladičar Karl Endres, mlinar iz Teharij Franc Ostrožnik, pivovar-
nar Johann Tapeiner, usnjar Franz Herzmann in župan Janez Kastelic.10

Volitve v pomnoženi štajerski deželni zbor so bile 30. maja 1848. Volilni 
možje so bili: Sima, Gurnik, Paul Kaindelsdorfer, Tapeiner, Endres, Kaste-
lic, Maurer, Foregger, pek Josef Wokaun, Schöner, Herzmann, magistratni 
svetovalec Franz Repolust, bukvovez Josef Geiger, magistratni tajnik Alois 
Čampa, usnjar Josef Lesnik, mlinar Ignac Klančnik, uradnik pri železnici 
Ferdinand Uhl, okrožni komisar Adolf von Pichler in gimnazijski profesor 
Vinzenz Prasch.11

 8 Ignac Orožen, Celska kronika, Celje 1854, ponatis 1997.
 9 Prav tam, str. 206.
 10 Prav tam.
 11 Prav tam, str. 207.
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Kmetje so volili 2. junija, in sicer so bili njihovi volilni možje Jožef Peč-
nak iz Teharij, Jurij Lipovšček iz Ložnice, Martin Škraber z Lave, mlinar 
Ostrožnik, Mihael Gorišek iz Teharij in Janez Jezernik iz Lokrovca. Istega 
dne so volilni možje izvolili Foreggerja in Groznika za namestnika. Ker je 
bil Groznik izvoljen v Slovenj Gradcu, je bil na ponovnih volitvah 4. julija 
izvoljen Johann Tapeiner. Kmetje pa so v začasni deželni zbor potem iz-
volili krčmarja v Šmarjeti Franca Balanta, za namestnika pa krčmarja na 
Opoli Janeza Štora in kmeta iz Velenja Franca Ropotarja.12

Dne 13. junija 184813 so na volitvah za državni zbor v Celju izvolili Kain-
delsdorferja, Schmerzerja, Schönerja, Tapeinerja in Kastelica, na Polulah 
krčmarja in tamkajšnjega župana Matevža Gmajnerja, Janeza Jezernika iz 
Lokrovca in Jurija Lipovška iz Ložnice, na Teharjih pa mlinarja s Spodnje 
Hudinje Pečnaka, Goriška iz Teharij in Josefa Permoserja iz Loga v okolici 
Gaberja. V državni zbor je bil 23. junija 1848 izvoljen kmet Matjaž Zupanc 
iz Št. Primoža v šentjurski fari. Večina teh je bila leta 1850 izvoljenih za 
odbornike, Maurer, Kindelsdorfer in Enders pa tudi za župane. O številu 
volilnih upravičencev, volilnih mož in glasov, ki so jih posamezniki dobili, 
pa Orožen ne poroča.14

Vesti o revoluciji so najprej prišle v Maribor – in ne v Ljubljano – 16. 
marca, kot so pisali različni avtorji. Mariborčani so po vsej verjetnosti 
zanjo izvedeli že 14. marca. Zelo hitro je bila v Gradcu ustanovljena štu-
dentska legija, ki jo je že 17. marca 1848 sprejel nadvojvoda Janez. O tem 
dogodku je ohranjena slika, na kateri sta dva študenta, najbrž slovenska, 
v fesih.15 Graška študentska legija je imela podružnico tudi v Mariboru, 
vanjo so sprejemali dijake višjih razredov gimnazije, poveljeval pa jim je 
mariborski profesor dr. Rudolf Puff.16 Celjski dijaki so se skušali včlaniti 
v narodno stražo, to pa jim ni bilo dovoljeno zaradi določb statuta naro-
dne straže.17 Študentska legija je bila že 20. marca vključena v narodno 
stražo. Prvi komandant študentske legije je bil 55-letni profesor pravne 
fakultete v Gradcu dr. Gustav Schreiner, ki ga je že 1. aprila 1848 zamenjal 
vicedirektor Joaneuma dr. Georg Haltmeier. Graška akademska legija se je 

 12 Prav tam.
 13 Prav tam, str. 208.
 14 Prav tam.
 15 Cerwinka, Günter: Die Steiermark im Revolutionsjahr 1848, Die Steiermark im Jahre 

1848/49, Graz 2003, str. 22–23. 
 16 Gatti, str. 70; V članku Antoše Leskovca: Politični in kulturni razvoj Maribora, Maribor 

skozi stoletja, Maribor 1991, str. 212, ko piše o revoluciji, ne piše o akademski legiji, pač 
pa naj bi se dijaki vključili v narodno stražo. 

 17 Gatti, str. 70.
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delila na štiri čete: filozofsko, pravno, tehnično in medicinsko, pri čemer 
sta filozofska in pravna četa kmalu narasli na po dve četi.18

Že v začetku maja 1848 je med slovenskimi in nemškimi študenti pri-
šlo do sporov. Slovenski niso hoteli sodelovati v deputaciji, ki naj bi šla na 
Dunaj, da bi se seznanila s tamkajšnjimi razmerami in kjer jo je sprejel 
tudi kaplan dunajske akademske legije dr. Anton Füster. Nemški študenti 
so zavrnili zahtevo slovenskih, da bi slovenski študenti nosili svoje slo-
venske barve. Potem so Slovenci kompromisno predlagali vsaj avstrijske 
barve, vendar so bili nemški študenti izključno le za črno-rdeče-rumene 
barve. Nek slovenski študent je še predlagal, da bi Slovenci na avstrijski 
zastavi nosili vsaj slovenske tribarvne trakove, skupna zastava pa bi bila 
frankfurtarica. Tega pa niso sprejeli drugi slovenski študenti in so 15. maja 
iz akademske legije izstopili.19

Približno ob istem času je v Ormožu župan na sedežu svojega urada 
razobesil štajersko deželno zastavo, torej ne nemške in ne slovenske. To pa 
je povzročilo nezadovoljstvo med madžarskimi prebivalci.20 Haltmaier je 
po teh dogodkih in sporih med slovenskimi in nemškimi študenti odsto-
pil in zamenjal ga je major Gegenbauer.21 Študentska ali akademska legija 
je bila potem po porazu revolucije na Dunaju razpuščena 18. novembra 
1848.22 Ko je poveljstvo prevzel major Gegenbauer, se je študentska legija 
začela preurejati po vojaških principih in mariborska podružnica se je po 
procesiji 22. junija razpustila. Njen poveljnik dr. Puff je kot stotnik prešel 
v narodno stražo, dijaki so položili orožje in večinoma šli v vojsko.23

Sicer ni znano, koliko, če sploh kaj, je bilo slovenskih delavcev in štu-
dentov, ki so šli na pomoč na Dunaj v zadnji fazi revolucije. Tistih, ki so 
22. in 12. oktobra šli proti Dunaju in prispeli do Wiener Neustadta in 
Mödlinga, je bilo okrog 600. Do konca oktobra so pod poveljstvom docenta 
zgodovine na graški univerzi in pisca zgodovine revolucije na Štajerskem 
Ferdinanda A. Gattija prišli še do dunajskega drugega okraja, 1. novembra 
pa so bili ujeti in po tednu dni izpuščeni.24

Zanimivo je, da je bilo že po zmagi kontrarevolucije mariborskemu 
študentu Franzu Wiesthalerju, kasnejšemu delavskemu voditelju in ča-
snikarju, kasneje pa prepričanemu nemškemu nacionalcu, februarja 1849 
dovoljeno ustanoviti burševsko društvo Freya, ki je pripravilo srečanje po-

 18 Cerwinka, str. 22.
 19 Gatti, str. 41.
 20 Cerwinka, str. 43.
 21 Gatti, str. 157, 171.
 22 Gatti, str. 287.
 23 Gatti, str. 172; Leskovec, str. 215.
 24 Gatti, str. 266–274; Leskovec, str. 218–219; Cerwinka, str. 58–60.
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bratenja s slovenskimi in italijanskimi študenti, prepovedano pa mu je bilo 
pripraviti rekvijem ob obletnici marčnih žrtev na Dunaju. Po nekaj tednih 
delovanja je bilo tudi to študentsko društvo prepovedano.25

Prav čudno je, da je stanovsko gledališče v Gradcu 12. marca 1849 ob 
obletnici začetka revolucije smelo uprizoriti Verdijevega Nebukadnezarja, 
čeprav po igranju cesarske himne. Je bil to protest?26

Narodna straža je obstajala dlje kot študentska legija in je bila razpu-
ščena s posebnim cesarjevim patentom šele 1851, čeprav sega njeno zadnje 
dnevno povelje še v september 1849. Narodne straže so bile na Štajerskem 
dobro organizirane in so štele nad 10.000 mož, ustanovljene pa so bile v 67 
krajih. Še posebno veliko jih je bilo na Spodnjem Štajerskem. Vsega skupaj 
je bilo pod njihovo zastavo na tem področju 2331 mož, od tega 1849 gardi-
stov in 482 častnikov, podčastnikov, tamburjev in drugih. Če pogledamo 
podrobneje, se nam kaže takšna slika:

Narodna straža v Mariboru je imela bataljon s štirimi četami. Poveljnik 
je bil baron Ferdinand von Rast. Bataljon je imel še 6 stotnikov, med njimi 
je bil tudi dr. Puff, 11 oficirjev, 18 podoficirjev, 3 zdravnike, 7 tamburjev, 1 
tesarja in 309 mož. Hompoški gardi je poveljeval stotnik Anton Feyrerm, 
bili pa so še 4 poročniki, 10 podoficirjev, tambur in 65 gardistov.

Narodna straža v Ormožu je štela 72 gardistov, 4 poročnike, kar 44 
podoficirjev, tamburja, poveljnik pa je bil stotnik Letinschegg.

Na Ptuju je 172 gardistov vodil stotnik Stark, ob njem je bilo še 28 pod-
oficirjev, 6 oficirjev, dva stotnika ter dva tamburja.

Narodno stražo v središču je vodil stotnik Karnitschnigg, ob njem so 
bili še 3 oficirji, 11 podoficirjev in 88 gardistov.

V Celju je 240 gardistov vodil poštni mojster Vincenc Gurnik, bila sta 
še 2 stotnika, 6 oficirjev, 28 podoficirjev in 19 bandažistov.

V Braslovčah je gardi poveljeval stotnik Klein, pomagali so mu še po-
ročnik Hoinegg, pet podoficirjev, gardistov pa je bilo 39.

V slovenskih Konjicah je bilo 60 gardistov, 2 oficirja, 10 podoficirjev, 1 
tambur, poveljnik pa je bil stotnik Pann.

V vojniku je poveljeval stotnik Franc Novak, poleg 31 gardistov pa še 1 
poročnik in 5 podoficirjev.

V podsredi so bili 3 oficirji, 3 podoficirji, 1 tambur in 42 gardistov. Ime 
poveljnika ni znano.

 25 Cerwinka, str. 63.
 26 Prav tam.
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V sevnici je poveljeval stotnik Valentin Kosjek, nadporočnik je bil Mar-
ko Kastelic, poročnik Jožef Skrebo, pa še 7 podoficirje, tambur in 77 gar-
distov.

V Lembergu (ni jasno, v katerem) se je narodna straža po kratkem de-
lovanju razpustila.

V Novem Celju je bil poveljnik Franc Paulič, pa še 1 poročnik, 5 pod-
oficirjev, tambur in 53 gardistov.

V rajhenburgu je bil na čelu stotnik Delena, poleg 46 mož pa 1 poroč-
nik in 9 podoficirjev. 

V rogatcu je bil na čelu stotnik Badel, po činu so sledili poročnik Ka-
stelic, 9 podoficirjev, 2 tambura, 2 tesarja in 56 gardistov.

Poveljnik v Brežicah je bil stotnik Rotter, imeli so pa še 2 poročnika, 7 
podoficirjev, 2 tambura in 78 mož.

V Blagovni pri Šentjurju pri Celju sta bila na čelu straže 2 stotnika, 
poleg 5 oficirjev so imeli še 26 podoficirjev, 2 tambura in 113 gardistov.

V Šoštanju je bilo 62 gardistov in kar 14 bandažistov, 7 podoficirjev, 
nadporočnik Koschnagga, poročnik Ludvik pl. Ipavec, na čelu pa je bil 
stotnik Franz Ritter von Godolla.

Laško je imelo 63 gardistov, na čelu je bil stotnik, 2 oficirja, 6 podofi-
cirjev in tambur.

V slovenski Bistrici je bil komandant stotnik Formacher, nadporočnik 
je bil Stager, poročnik Hebenstreit, zraven pa 13 podoficirjev, 21 bandaži-
stov in 90 gardistov.

slovenj Gradec je imel 66 gardistov, 4 oficirje, 13 podoficirjev in 2 tam-
bura. Poveljeval je stotnik Riss.

V podčetrtku je bil poveljnik stotnik Herzog, zraven pa še 1 poročnik, 
4 podoficirji, tambur in 43 mož.

Narodni straži v vitanju je bil na čelu stotnik Ed. Mulley, ob njem pa 
še 1 poročnik, 4 podoficirji, tambur in 31 gardistov.

Žalec je imel 35 gardistov, tamburja, 5 podoficirjev, poročnika Zimmer-
manna in na čelu je bil stotnik Riedl.27

Za državnozborske volitve 26. junija 1848 je bila Spodnja Štajerska raz-
deljena na 7 volilnih okrajev (Maribor, Ptuj, Lenart, Celje, Konjice, Sevnica 
in Slovenj Gradec). Volilnih upravičencev je bilo 53.651, volitev se je ude-
ležilo 15.194 volivcev, od 740 volilnih mož je glasove oddalo 542 volilnih 
mož. Med volilnimi okraji je bil največji celjski z 9062 volilnimi upravi-
čenci, najmanjši pa Maribor s 5.306.28

 27 Gatti, str. 122–124.
 28 Pirchegger, Hans: Geschichte der Steiermark 1740–1919, Graz, Wien, Leipzig 1934, str. 

390–391.
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Študiji Janeza Cvirna29 naj dodam še izpuščeni podatek za Konjice, kjer 
je bil izvoljen K. Sturm, 30-letni posestnik v Konjicah in absolvent prava. 
Dodam naj tudi, da zaradi strahu pred nemiri v Zbelovem niso izvolili vo-
lilnih mož, v okraju torej, kjer je bil izvoljen Sturm. Največ glasov je dobil 
dr. phil. in absolvent prava Janez Kranjc v volilnem okraju Slovenj Gradec, 
in sicer 65 od 66. Potrebnih bi bilo sicer 71 glasov, vendar je komisija ugo-
tovila, da bi tudi pri tretjih volitvah prišlo volit še manj volilnih mož, zato 
je priznala omenjeno število. Tisti volilni možje, ki so prišli na volitve, so 
bili vsi kmetje, razen dveh.30

Kako različne predstave o tem, kako naj bo življenje naprej, so imeli 
nekateri kandidati, kot recimo tisti, za katerega Pirchegger meni, da je iz 
Celja in ki je v svoj program zapisal: da naj bi bil za naprej še vedno en Bog, 
en cesar, ena vera, nič tlake, nič desetine, nič kokoši, nič jajc, nič sira (mi-
šljene so dajatve v naravi), nič bremen, sicer pa naj vse ostane po starem.31 

Die ereignisse in Dem reVoLutionsJahr 1848  
auf grunD Der archiVmateriaLien aus Dem  
PtuJ / Pettau historischen archiV 
zusammenfassung 

Vasilij Melik gab vor vierzig Jahren die vollständigste Studie über die Wahlen in das Frank-
furter Parlament in Slowenien aus. Wegen der mangelnden oder unzugänglichen Quellen 
wurden am meisten Kranjska / Krain und Koroška / Kärnten bearbeitet, andere Länder, 
auch Steiermark, jedoch weniger. 
Der vorliegende Artikel präsentiert auf Grund der Archivmaterialen der Herrschaft Hra-
stovec / Gutenhagg, die im Historischen Archiv in Ptuj / Pettau aufbewahrt werden, die 
Wahlen im Jahr 1848 in dieser Herrschaft bzw. in der Steiermark und ergänzt als solcher 
die Studie von Melik.
Die Wahlen in das Frankfurter Parlament fanden am 3. Mai 1848 statt. Die Steiermark 
wurde in 16 Wahlbezirke geteilt und Teile dieser Bezirke waren auch Bezirksherrschaf-
ten, wie z.B. Hrastovec / Gutenhagg. Die Hrastovec / Gutenhagg Herrschaft war Teil des 
Mariborer / Marburger Wahlbezirkes, der einer von drei Wahlbezirken des Mariborer / 
Marburger Kreises war. Jede Wahlherrschaft stellte ein Wahlausschuss zusammen, in dem 
ein Bezirkskommissar, ein Pfarrer und ein Vertreter des Steueramtes vertreten waren. Der 
Bezirksausschuss stellte auch eine Liste der aktiven Wähler zusammen und schlug die 
Wahlkandidaten vor, die aber auch die Wahlberechtigten vorschlagen dürften. 
Die Hrastovec / Gutenhagg Herrschaft wurde in vier Wahleinheiten geteilt: Hrastovec/ 
Gutenhagg , Lenart / Sankt Leonhard in Windisch Bühlen, Sv. Trojica / Sankt Dreifaltig-
keit und Sv. Jurij / St. Georgen an der Steinz. Es waren 1321 Wahlberechtigte und 55,5 % 
wählten wirklich. Die höchste Wahlbeteiligung (81%) war in Sv. Trojica. Die bis jetzt er-

 29 Cvirn, Janez: Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v habsburški monarhiji: Dunajski 
državni zbor in Slovenci (1848–1918), Ljubljana 2006, str. 26.

 30 Pirchegger, str. 391.
 31 Pirchegger, str. 223.
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haltene Liste der Wahlstimmen zeigt, dass Georg Haas, Franc Rottman und Johann Ornig 
stark gewonnen haben. Aus der Liste sichtbar ist es auch, dass unter den oben genannten 
niemand außer einem Pfarrer ein Intelektueller war. Man muss aber noch den Beamten 
Jakob Spitzy nennen, all die anderen waren einflussreiche, reiche Bauer, Wirte oder Müller
Die bearbeiteten Materialien geben auch Daten über die Wahlen in den Steirischen Hilfs-
landtag Ende Mai 1848. Diese Studie stellt auch die Resultate für den Frankfurter Parla-
ment und den Staats- und Landtag in Celje / Cilli. Die meisten Stimmen bekam der Grazer 
Universitätsprofessor Gustav Schreiner.
Die Reaktionen auf die Revolutionsmeldungen vom 16. März 1848, die zuerst in Mari-
bor / Marburg und nicht in Ljubljana / Laibach eintrafen, werden auch präsentiert. In 
Gradec / Graz wurde eine Studentenlegion gegründet, die schon am 17. März 1848 von 
dem Erzherzog Johann empfangen wurde. Die Grazer Studentenlegion hatte auch eine 
Außenstelle in Maribor / Marburg und wurde von dem Mariborer / Marburger Professor 
Dr. Gustav Puff kommandiert. Die Grazer Studenten- bzw. Akademielegion wurde nach 
der Niederlage der Revolution in Wien aufgelöst. Das gleiche Schicksal traf auch die Ma-
riborer / Marburger Außenstelle und derer Kommandeur Dr. Puff kam als Hauptmann 
in die Nationalgarde, die die ganze Zeit bis 1851 aktiv war, als sie mit dem Kaiserpatent 
aufgelöst wurde. Die Nationalgarden waren in der Steiermark sehr gut organisiert und in 
67 Orten präsent. Der Artikel stellt deren Zusammensetzung in einzelnen Orten dar sowie 
die Vorstellung der Kandidaten davon, wie das Leben weiter gehen sollte.

eVents in the reVoLutionary year 1848 accorDing  
to the recorDs of the PtuJ historicaL archiVes  
summary

Forty years ago Vasilij Melik published the most complete study on the elections in the 
Frankfurt Parliament in Slovenia. Due to missing or unavailable documents Carniola and 
Carinthia were mostly dealt with and the other provinces, including Styria, a little less. 
The present treatise deals on the basis of the archives from the Hrastovec (Gutenhaag) 
lordship, which are kept in the Ptuj Historical Archives, the elections in this dominion 
and in Styria in 1848 and as such supplements Melik’s study. 
The elections in the Frankfurt Parliament in Styria were held on 3rd May 1848. Styria was 
divided into 16 voting districts and parts of them were also the district noble dominions, 
such as Hrastovec. The Hrastovec dominion was part of the Maribor voting district, which 
was one of the three voting districts of the Maribor district. Each district dominion formed 
its electoral committee, consisting of a district commissioner, a parish priest and a repre-
sentative of an Inland Revenue Office. The electoral committee put together a list of active 
voters. It also suggested men to be voted and the voters could also suggest them as well. 
The Hrastovec dominion was divided into four electoral units: Hrastovec, Lenart, Sv. 
Trojica and Sv. Jurij. There were 1321 voters and 55,5% of them actually voted. The highest 
voting participation (81%) was in Sv. Trojica. The preserved list of votes given to individu-
als shows, that Georg Haas, Franc Rottman and Johann Ornig won intensively. It is also 
evident from the list that among them there were no intellectuals except of a parish priest. 
We must name the state official Jakob Spitzy and the rest of them were respected, rich 
farmers, innkeepers and millers. 
The treated records also provide data on elections for the Styria subsidiary provincial 
parliament at the end of March 1848. The treatise also presents the results in the Frankfurt 
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Parliament and the state and the provincial parliament in Celje. The most votes were given 
to the university professor Gustav Schreiner from Graz.
The reactions on the news on the revolution from 16th March 1848, which first came to 
Maribor and not to Ljubljana, are also presented. A students’ legion was formed in Graz 
and the Archduke Janez welcomed the members already on 17th March 1848. The Graz 
students’ legion also had a subsidiary in Maribor and was commanded by the Maribor 
professor, Gustav Puff, Ph.D. The students’ or the academic legion was disbanded after the 
defeat of the revolution in Vienna. The same fate also came upon the Maribor subsidi-
ary and its commander, Gustav Puff, Ph.D., came as captain to the National Guards that 
were active all the way until 1851, when it was disbanded with the Emperor’s patents. The 
National Guards were very well organised in Styria and were present in 67 towns. The 
treatise shows their structure in several towns in detail and it also presents the different 
ideas about how life would go on.
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Nina Hriberšek Vuk: Mariborsko olepševalno društvo in mestna turistična ponudba v 
zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno. Časopis za zgodovino in narodopisje, 
Maribor 81=46(2010), 2–3, str. 71–94
Višja zavest o skrbno urejenem okolju kot enem od dejavnikov povečanega turistič-
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krajev in mest, kjer so delovala. Olepševalno društvo je v tem času nastalo tudi v 
Mariboru. Večino svoje dejavnosti je posvetilo urejanju in širjenju mestnega parka, 
ki je tako postal ena od poglavitnih mestnih turističnih znamenitosti. Vzporedno z 
naraščajočim tujskim prometom se je v Mariboru širila gostinska ponudba, prav tako 
pa so se večale prenočitvene možnosti.
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The higher consciousness in carefully designed environment as one of the factors for 
higher numbers of tourists visiting was in the 70ies of the 19th century shown in the 
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form of establishing euphemistic societies, which in many cases took care not only of 
the environment but also of a quicker tourist development of towns and cities they 
were active in. The euphemistic society was in that time established also in Maribor. 
Its major activity was the care for and expansion of the city park that became one of 
the central city sights. In Maribor the gastronomic and the overnight accommodation 
offer grew parallel to the growing number of tourists. 
Key words: euphemistic societies, tourism, tourist offer, city park, Maribor, the end of 
the 19th century, the beginning of the 20th century. 

uvod

Izgradnja železniške proge Dunaj–Trst ter poznejših železniških pove-
zav je vzpodbudila gospodarski razvoj mest in krajev ob njej, po drugi 
strani pa je pri tamkajšnjem prebivalstvu prebudila zavest o lepo urejenem 
in čistem okolju kot izhodišču za povečan obisk zlasti tujih gostov. Ti so 
se zaradi hitrejšega in cenejšega potovanja, ki jim ga je omogočil vlak, v 
vedno večji meri na pot odpravili iz užitka ali želje po počitku. V sedem-
desetih letih 19. stoletja so tako začela nastajati olepševalna društva, ki so 
skrbela za zelene površine, cvetlične in drevesne nasade, sprehajalne poti, 
prirejala so različne prireditve in se na splošno trudila za urejeno podobo 
krajev. V nekaterih krajih so olepševalna društva skrbela tudi za turistično 
ponudbo in pospeševanje pritoka turistov ter tako združila svojo dejavnost 
v olepševalno in tujskoprometno.

Ena od turističnih dejavnosti olepševalnih društev je bilo izdajanje raz-
glednic. Njihov nastanek in vedno večja razširjenost sta bila tesno poveza-
na s turističnim razvojem krajev. Prve razglednice, katerih predhodnice 
so bile tako imenovane »ilustrirane dopisnice«, so se pojavile v začetku 
sedemdesetih let 19. stoletja, razglednice z motivi nekaterih slovenskih 
krajev pa so pričele nastajati v osemdesetih in v začetku devetdesetih let 
19. stoletja. Leta 1904 so avstrijske razglednice dobile dokončno izobliko-
vano podobo, kjer je bila naslovna stran razmejena na dva dela, nekdanja 
sporočilna stran dopisnice pa je bila namenjena sliki oziroma fotografiji. 
Moda pošiljanja razglednic s potovanj in z letovanj, ki je imela začetke v 
Nemčiji, se je kmalu razširila po drugih evropskih državah, tiskanje in 
prodaja pa sta preraščala v donosno gospodarsko vejo.1

Za prvo olepševalno društvo, ki je nastalo na Slovenskem, velja celjsko, 
ustanovljeno leta 1871. Do prve svetovne vojne jih je bilo že več kot trideset. 
Spodnještajerska olepševalna in tujskoprometna društva so bila pretežno 
nemška. 

 1 Lukan, H kulturni zgodovini razglednic, str. 8–10, 13–14.
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Slika 1: Ptuj, mestna veduta in Orfejev spomenik, ter dvorec Trakoščan, ena 
od prvih dveh ptujskih razglednic, ki jih je izdalo ptujsko Olepševalno in 

tujskoprometno društvo okrog leta 1892, natisnila založba Lesk & Schwidernoch, 
Dunaj; zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana.

Večina jih je bila vključena v Deželno zvezo za tujski promet na Šta-
jerskem (Landesverband für Fremdenverkehr in Steiermark) s sedežem v 
Gradcu. Celjskemu društvu so v naslednjih letih sledila še druga spodnje-
štajerska društva v Mariboru, Ptuju, Laškem, Mozirju, Žalcu, Sv. Lovren-
cu pri Mariboru, Ljutomeru, Slovenski Bistrici in drugod. V začetku 20. 
stoletja so svoje društvo ustanovili Slovenci v Šoštanju in ga poimenovali 
Slovensko olepševalno društvo v Šoštanju.2 

Južna železnica in gospodarski razvoj Maribora

Za Maribor, ki je imel v štiridesetih letih 19. stoletja še močno agrar-
no in obrtno-trgovsko podobo, je bila izgradnja južne železnice ključnega 
pomena pri njegovem nadaljnjem gospodarskem razvoju. Traso železnice 
od Dunaja do Trsta so prvotno nameravali speljati tako, da bi se proga v 
bližini Spielfelda odcepila proti Pesnici in Ptuju, drugi del pa bi prečkal 
Dravo, se usmeril proti Poljčanam in nato končal v Celju. Ker je bil Mari-
bor pomembnejše rečno pristanišče na Dravi, ki je v tistem času imela iz-
reden gospodarski pomen, ter zaradi krajših razdalj so se odločili, da bodo 
progo usmerili skozi Maribor. Njemu v prid je prav tako pričalo dejstvo, 

 2 Janša-Zorn, Turistična dejavnost, str. 187; Janša-Zorn, Društva, str. 697.
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da je tedanji prometni tok na vzhod tekel čez Zidani Most in Zagreb, pri 
čemer je bil Ptuj izvzet, po drugi strani pa se je s traso čez Maribor juž-
na železnica približala Koroški.3 Kako pomembna je bila železniška proga 
za mesto, priča tudi knjiga mariborskega profesorja na klasični gimnaziji, 
Rudolfa Gustava Puffa, ki je monografijo z izvirnim naslovom Marburg 
in Steiermark, seine Umgebung, Bewohner und Geschichte izdal ravno v 
počastitev odprtja železnice.4

V šestdesetih letih 19. stoletja so vedno večje gospodarske potrebe pri-
vedle do izgradnje koroške proge, ki je potekala od Maribora do Celovca in 
je bila pozneje podaljšana do Beljaka ter Franzensfesta na Tirolskem, prav 
tako pa je imela ugoden vpliv na Maribor izgradnja vzhodne ali ogrske 
proge, ki je Pragersko leta 1861 povezala z Budimpešto.5

Maribor je z izgradnjo železniške infrastrukture postal pomembno pro-
metno vozlišče monarhije, to pa je vplivalo tako na njegov gospodarski 
kot tudi na prostorski oziroma urbani razvoj. Ugodna lega mesta, pribli-
žno na sredini poti med Dunajem in Trstom, je bila vzrok, da so v njem 
leta 1863 dogradili obsežne železniške delavnice, v katerih so vzdrževali 
in popravljali ves železniški vozni park na širokem območju od Mürzu-
schlaga do Trsta ter od Lienza do Siska. Delavnice Družbe južne železnice, 
ki so zaposlovale več kot 1.000 delavcev, so pomenile začetek mariborske 
kovinske industrije, vplivale pa so tudi na pospešeno zazidavo in deagra-
rizacijo mesta, ki sta bili zlasti opazni v mariborskih predmestjih in oko-
liških krajih na desnem bregu Drave, torej v Magdalenskem predmestju 
in na Studencih, ter okrog glavnega kolodvora v Orešju in Melju. Bližina 
glavnega kolodvora je pospešila industrializacijo Melja in Orešja, kjer so 
postavili številne obrate zlasti živilske industrije, poleg tega pa sta tam stali 
mestna plinarna in pehotna vojašnica.6 Zraven živilske industrije se je v 
Mariboru razvijalo usnjarstvo, krepilo se je pivovarstvo, razmahnile so se 
metalurška, kemična in tekstilna industrija.7 

S pospešeno industrializacijo se je večalo število prebivalstva. Leta 1857 
je Maribor štel 7.572 prebivalcev, leta 1870 12.822, leta 1910 pa je število 
naraslo na 27.994 prebivalcev, od katerih je bilo glede na občevalni jezik 
22.653 Nemcev in 3.823 Slovencev.8 Zaradi večjega števila ljudi se je mestno 
območje, ki je leta 1850 v mestno upravno-politično celoto vključilo Mag-

 3 Leskovec, Razvoj gospodarstva, str. 324; Bratè, Von Graz südwärts, str. 52.
 4 Puff, Maribor, str. 19.
 5 Zgonik, Vloga geografskega okolja, str. 106–107.
 6 Prav tam, str. 107–108; Pertassek, Marburg an der Drau, str. 84–85.
 7 Baš, Prispevki k zgodovini, str. 139–140.
 8 Prav tam, str. 141; Krajevni repertorij, str. 3.
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dalensko, Koroško in Graško predmestje z Meljem, širilo na sever proti 
Piramidi in Kalvariji, na jug, kjer so nastajala nova naselja v Studencih in 
Novi vasi, ter na vzhod proti Melju in Teznu.9

Za ugoden razvoj Maribora od druge polovice 19. stoletja do prve sve-
tovne vojne so bili prav tako zaslužni župani, ki so mesto vodili v tem 
obdobju. Med njimi velja omeniti Andreasa Tappeinerja, ki je županoval 
med letoma1861 in 1867, Matthiasa Reiserja, župana med letoma 1870 in 
1882, in Alexandra Nagyja, ki je mesto vodil od leta 1886 do 1902. Za 
časa Tappeinerja so v Mariboru med drugim pričeli urejati kanalizacijo, 
tlakovali so ceste, v nekatere ulice napeljali petrolejsko razsvetljavo ter v 
Magdalenskem predmestju zgradili občinski vodnjak. Leta 1862 je bila 
dograjena Mestna hranilnica, leta 1866 pa je mesto s statutom dobilo pose-
ben avtonomni položaj. Med Reiserjevim županovanjem je Maribor dobil 
višjo realko in uredili so mestni park. Zelo veliko zaslug za mestni razvoj 
je imel Alexander Nagy. V tistem času so uredili kanalizacijo z betonskimi 
kanali, regulacijo odpadnih voda, na primernih mestih so postavili javna 
stranišča, poskrbeli so za mestno varnost, asfaltirali pločnike ter skrbeli 
za lepo urejeno okolico. Njegov največji dosežek, ki ga je zaradi razkrite 
podkupovalne afere nato stal položaja, je bila izgradnja vodovoda, ki so 
ga dokončali 1. januarja 1902.10 V času župana Nagyja je Maribor postal 
moderno spodnještajersko mesto z zavestjo o skrbi za mestno okolico, ki 
je poleg ugodne lege in milega podnebja postajala pomemben dejavnik pri 
spodbujanju vedno večjega obiska turistov. 

Mestno olepševalno društvo in mestni park

Nastanek mariborskega olepševalnega društva je bil tesno prepleten z 
načrti za ureditev mestnega parka v začetku sedemdesetih let 19. stoletja. 
Že leta 1869 je politično-gospodarsko društvo Napredek (Fortschritt) skle-
nilo, da izvoli mestni olepševalni odbor in zaprosi za ureditev Dravskega 
nabrežja. Odbor, ki ga je sestavljalo devet članov, je bil kmalu nato potrjen 
in je pričel s pripravo osnutka statuta bodočega olepševalnega društva.11 
Osnutek pravil društva, ki se je imenovalo Društvo za olepševanje mesta 
Maribor in njegove okolice (Verein zur Verschönerung der Stadt Marburg 
und ihrer Umgebung), je bil objavljen novembra 1871. Novo nastalo dru-

 9 Prav tam; Pertassek, Marburg an der Drau, str. 84–85.
 10 Baš, Prispevki k zgodovini, str. 272–273; Pertassek, Marburg an der Drau, str. 86–90; 

Marburger Zeitung (odslej MZ), 8. 6. 1888, str. 1–2. 
 11 MZ, 11. 4. 1869, str. 3, in 14. 5. 1869, str. 3. 
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štvo ni nameravalo skrbeti le za čistočo in urejenost Maribora, temveč je 
v ospredje postavljalo tudi zdravje prebivalcev. Poleg tega je želelo vzdrže-
vati visok ugled in čast mesta, ki sta morala ustrezati njegovemu položaju 
kot drugemu največjemu mestu na Štajerskem.12 Kmalu po ustanovitvi je 
društvo štelo 136 članov. Upravni odbor je sestavljalo devet rednih članov 
ter trije nadomestni. Predsednik društva je postal mariborski župan Mat-
thias Reiser, njegov namestnik Franz Perko, tajnik Ferdinand Duchatsch in 
blagajnik Eduard Janschitz. Med ustanovitelji društva je bil med drugimi 
mariborskimi pomembneži tudi grof Ferdinand Brandis, na čigar nekda-
njem ozemlju je istega leta pričel nastajati mestni park.13

Z naraščajočo urbanizacijo mesta od druge polovice 19. stoletja naprej 
se je pojavila potreba po ureditvi mestnih površin, namenjenih preživlja-
nju prostega časa in sprostitvi mestnega prebivalstva. Željo meščanov, da bi 
v Mariboru nastal mestni park, so mestne oblasti na pobudo župana Rei-
serja pričele uresničevati leta 1871. V ta namen je občina od grofa Brandisa 
za 10.000 fl. odkupila tedanjo grajsko alejo (Burg-Allee) s pripadajočim 
zemljiščem, obenem pa je bilo ustanovljeno zgoraj omenjeno olepševalno 
društvo. Ker je bilo občinskih sredstev za ureditev parka premalo, so denar 
prispevali tudi meščani. Tako imenovani stari park se je takrat raztezal od 
Tappeinerjevega trga (Tappeinerplatz, današnjega Trga generala Maistra),14 
kjer je nastal manjši nasad, do konca grajske kostanjeve aleje in nanjo me-
ječega ozemlja na vzhodu. V bližini aleje so nameravali zasnovati manjši 
ribnik, na trgu pa postaviti vodnjak, ki bi ju lahko uporabili tudi v primeru 
požarov ali sušnega vremena. Z ureditvijo parka so vzpostavili sistem lepo 
urejenih sprehajališč tako za meščane Maribora kot tudi za potencialne 
turiste, od katerih so si korist obetali zlasti obrtniki.15

Pri zasaditvi mestnega parka je olepševalnemu društvu pomagal vrtnar 
Habermann, ki je med drugim zasnoval graški mestni park.16 Društvo se je 
nato večinoma osredotočilo na vzdrževanje cvetličnih in drevesnih nasa-
dov, peskanje sprehajalnih poti, postavljanje klopi in urejanje ribnika. Leta 
1873 so v parku postavili kiosk, kjer so točili sodavico.17 Ker je bilo društvo 

 12 MZ, 26. 11. 1871, str. 2.
 13 MZ, 22. 12. 1871, str. 2–3, 7. 2. 1872, str. 3, in 18. 2. 1872, str. 2. 
 14 Tappeinerjev trg oz. Tappeiner Platz, ki je dobil ime po županu Andreasu Tappeinerju, so 

leta 1899 preimenovali v Tegetthoffov trg oz. Tegetthoff Platz, hkrati pa so preimenovali 
nekdanji Wielandov trg oz. Wieland Platz nasproti železniške postaje v Tappeiner Platz 
(Radovanovič, Mariborske ulice, str. 241–244).

 15 MZ, 24. 11. 1871, pril., in 17. 7. 1938, str. 4.
 16 MZ, 18. 2. 1872, str. 2.
 17 MZ, 2. 4. 1873, str. 2.
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finančno omejeno, so bili prispevki meščanov bodisi v obliki denarnih 
donacij bodisi v obliki društvenih članarin še posebej zaželeni.

Leta 1874 je mestna občina v želji po povečanju zelenih površin od pod-
jetnika Josefa Langerja odkupila vilo s pripadajočim vrtom, imenovanim 
Ljudski vrt (Volksgarten). Vrt so odprli za javnost, vilo pa dali v zakup. 
Del posestva je dobilo v najem mestno olepševalno društvo. Ljudski vrt je 
kmalu postal priljubljeno središče mestnega prostočasnega dogajanja.18 V 
njem je olepševalno društvo v osemdesetih letih 19. stoletja pričelo prirejati 
poletne veselice (Sommerfeste), katerih izkupiček so namenili društveni 
dejavnosti. Kmalu zatem je društvo tam uredilo svojo vrtnarijo in stekle-
njak, kjer so vzgajali sadike ter gojili različne, tudi eksotične rastline za 
lastne potrebe in za prodajo.19

Slika 2: Maribor, stojnica v Ljudskem vrtu (Volksgarten), fotorazglednica,  
poslana 1913, založila Moderne Kunstwerkstätte, Th. Meyer, Maribor;

zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana.

Dejavnost mestnega olepševalnega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 
1871, je dokaj hitro zamrla. Namesto njega so leta 1877 ustanovili novo 
olepševalno društvo, poimenovano Mariborsko mestno olepševalno dru-
štvo (Marburger Stadtverschönerungsverein), ki se je, podobno kot njegov 
predhodnik, posvečalo olepševanju mesta, promenad, mestnega parka in 
drugih površin. Statut društva je 23. aprila istega leta potrdilo c.-kr. na-
mestništvo v Gradcu. Društvena letna članarina je znašala 2 fl.20 Uprav-

 18 MZ, 24. 6. 1874, str. 2, in 12. 7. 1874, str. 3; Kolšek, Die Stadtparks, str. 202.
 19 Kolšek, Die Stadtparks, str. 204; MZ, 9. 2. 1883, str. 4.
 20 MZ, 29. 4. 1877, pril.; Zavrnik, 120 let, str. 13, 20.
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ni odbor je sestavljalo devet članov, ki so jih volili na letnih skupščinah. 
Predsednik društva je postal Josef Schmiderer, njegov namestnik Julius 
Feldbacher, blagajnik pa Josef Kokoschinegg. 

Poleg nalog, ki so bile povezane z olepševanjem in naštete v statutu, je 
društvo razvijalo še druge aktivnosti, med katere je sodilo tudi prirejanje 
glasbenih prireditev. Tako je 14. julija 1877 v parku organiziralo prome-
nadni koncert, ki ga je izvedla Godba delavnic Južne železnice (Südbahn-
Werk stätten-Musikkapelle).21 Poleg tega je skrbelo za varnost. Mestni park 
je namreč avgusta 1877 dobil čuvaja, ki je za svoje delo mesečno prejemal 
8 fl. Društvo je prav tako odredilo, da morajo imeti lastniki pri sprehodu 
skozi park svoje pse na povodcih ter je v ta namen postavilo opozorilno 
tablo.22

Mestna občina je 14. decembra 1877 z olepševalnim društvom sklenila 
pogodbo, s katero je društvu predala v upravljanje in vzdrževanje vse javne 
mestne nasade, pri čemer se je obvezala, da bo društvo finančno podpi-
rala z letno subvencijo ter društvenemu čuvaju v parku po potrebi nudila 
pomoč mestne straže. Društvo je bilo po pogodbi dolžno vse površine, ki 
jih je dobilo od občine, vzdrževati, jih olepševati in širiti, v kolikor bi to 
dopuščala finančna sredstva.23

Po dobrem letu od svoje ustanovitve je društvo štelo 115 članov. Od me-
stne občine je prejemalo okrog 500 fl. letne pomoči, to pa je pred stavljalo 
dobro tretjino vseh letnih prihodkov. Denar so v glavnem potrošili za na-
kup sadik, vrtnih potrebščin, klopi in hrane za labode, del sredstev pa so 
namenili za plačilo čuvaja in vzdrževalca. V letu 1878 so kupili tudi stra-
nišče, zaradi česar so morali najeti še snažilko.24

Leta 1882 je društvo na pobudo Josefa Kokoschinegga sklenilo, da bo 
povečalo obstoječi mestni park. V ta namen je občina od podjetnika An-
tona Badla odkupila travnik na severni strani parka, društvo pa je načrte 
za njegovo ureditev zaupalo graškemu mestnemu vrtnarju Franzu Ma-
rauschegu, ki je park zasnoval po angleških vzorih. Del finančnih sredstev 
za njegovo ureditev je društvo zbralo z organiziranjem loterije. Za park je 
od leta 1882 skrbel višji vrtnar Ignaz Widgay.25 

Istega leta je dunajski odvetnik Othmar Reiser, sin nekdanjega isto-
imenskega mariborskega župana, Mariboru podaril kip cesarja Jožefa II., 

 21 MZ, 13. 7. 1877, str. 3.
 22 MZ, 22. 8. 1877, str. 3.
 23 MZ, 30. 12. 1877, str. 3; Zavrnik, 120 let, str. 20.
 24 MZ, 7. 2. 1879, str. 2.
 25 MZ, 29. 12. 1882, str. 3, 9. 2. 1883, str. 4, 17. 7. 1938, str. 4; Kolšek, Die Stadtparks, str. 202; 

Radovanovič, Mariborske ulice, str. 256.
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naslednje leto, leta 1883, pa še kip nadvojvode Janeza. Oba so postavili v 
mestni park.26

Širjenje mestnega parka se je nadaljevalo tudi v letu 1883. Takrat je 
olepševalno društvo od barona Twickla za 250 goldinarjev odkupilo tri-
kotno zemljišče za kipom nadvojvode Janeza ter del zemljišča vzhodno od 
glavne aleje, kjer so kasneje uredili otroško igrišče.27 Ozemlje, namenjeno 
mestnemu parku, je bilo na ta način sklenjeno. Takšna ureditev je bila 
priročna tudi za drsališče na drugem ribniku, saj obiskovalcem do njega 
ni bilo več treba priti po blatni, slabo vzdrževani cesti, temveč so se lahko 
sprehodili po urejenih potkah. Med najbolj privlačne točke v parku so 
sodili trije ribniki. V društvu so jeseni leta 1883 sklenili, da na prvem od 
njih postavijo fontano. Dokončana je bila leta 1887 in je za park pomenila 
prijetno poživitev.28

Spomenik je leta 1883 dobil tudi Tappeinerjev trg. Nanj so postavili 
kip admirala Tegetthoffa, ki ga je med dvodnevnim obiskom v Mariboru 
odkril cesar Franc Jožef.29 Spomenik je kmalu postal mestna in turistična 
znamenitost. Na istem trgu so sredi devetdesetih let 19. stoletja postavili 
še spomenik nekdanjemu mariborskemu županu Andreasu Tappeinerju.30

Društvo je dalo leta 1886 na vzhodni strani parka zasaditi kostanjev 
drevored, tako imenovano Kokoschineggovo alejo (Kokoschinegg-Allee, 
današnji Tomšičev drevored). Nadaljnja širitev mestnega parka se je pri-
čela leta 1888, ko je Josef Kokoschinegg od zakoncev Bernert za 20.000 fl. 
kupil velik travnik zahodno od promenade, ki ga je nato odkupila mestna 
občina in ga namenila ureditvi novega parka oziroma v čast cesarju Franzu 
Jožefu poimenovanega Kaiser Franz-Josef-Anlagen. Denar zanj je ravno ob 
spominu na cesarjevo 40-letno vladanje zagotovila Mestna hranilnica. Za 
ureditveni načrt so razpisali natečaj, na katerem je zmagal odvetnik Julius 
Feldbacher. Zaradi obsežnih začetnih del je bil park dokončan komaj v 
letu 1897. Del finančnih sredstev za njegovo ureditev je mestno olepševal-
no društvo pridobilo z organizacijo velike loterije, na kateri je bil glavni 
dobitek koncertni klavir v vrednosti 1.000 fl. V novem delu so leta 1908 
postavili spomenik ustanovitelju nemškega telovadnega gibanja Friedrichu 
Ludwigu Jahnu.31

 26 MZ, 17. 7. 1938, str. 4; Zavrnik, 120 let, str. 22.
 27 MZ, 17. 7. 1938, str. 4; Radovanovič, Mariborske ulice, str. 256.
 28 MZ, 12. 10. 1883, str. 3, in 12. 6. 1887, str. 3.
 29 Zavrnik, 120 let, str. 22.
 30 Prav tam.
 31 MZ, 17. 7. 1938, str. 4–5, in 14. 4. 1889, str. 10.
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Poleg mnogih cvetličnih in drevesnih nasadov ter grmovnic, vse so 
označili s tablicami z latinskimi in nemškimi poimenovanji, je k parku 
sodil še majhen botanični vrt, poimenovan Rožni grič (Rosenhügel), ter 
skalnjak, ki ga je leta 1906 zasnoval vrtnar Janez Koprivnik.32 Leta 1890 
je olepševalno društvo v starem delu parka na mestu nekdanjega kioska s 
sodavico postavilo glasbeni paviljon ter pričelo v poletnih mesecih prirejati 
tedenske koncerte na prostem.33 Leta 1895 je odkupilo gozd na Kalvariji s 
pripadajočim 5 oralov velikim zapuščenim vinogradom, kjer so že v na-
slednjem letu uredili sprehajalne poti in posadili okrog 20.000 smrek in 
borovcev, vendar jim je spomladanska suša del mladega nasada uničila.34 

Slika 3: Maribor, mestni park s kipom cesarja Jožefa II. in z glasbenim  
paviljonom, razglednica, poslana 1902, založil A. Schlauer, Gradec (Graz);

zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana. 

Članstvo je v mestnem olepševalnem društvu z leti postopoma na-
raščalo in je bilo za obstoj društva ključnega pomena, saj so članarine 
predstavljale večinski denarni priliv. V začetku leta 1913 je štelo 601 re-
dnega člana in 211 podpornih.35 Financiralo se je iz članarin, občinske 
subvencije ter donacij, nekaj so zaslužili tudi s prodajo sadik in cvetja ter 
s čolnarjenjem in drsanjem na treh ribnikih v parku. Denar so porabili 
za širjenje in urejanje mestnega parka ter drugih mestnih nasadov, kot na 
primer na Tappeinerjevem, Stolnem (Domplatz, današnjem Slomškovem) 
trgu ali pred glavnim kolodvorom na Wielandovem oziroma kasnejšem 

 32 MZ, 17. 7. 1938, str. 5; Kolšek, Die Stadtparks, str. 203.
 33 MZ, 23. 1. 1890, str. 3.
 34 MZ, 2. 2. 1895, str. 4.
 35 MZ, 29. 3. 1913, str. 3.



Nina Hriberšek Vuk, Mariborsko olepševalno društvo in mestna turistična ponudba … 81

Tappeinerjevem trgu (Wielandplatz oz. Tappeinerplatz, na današnjem Tr-
gu Borisa Kidriča),36 nadalje za osnovno vrtnarsko opremo, čuvaja v parku, 
vrtnarja, vzdrževanje stranišča, drsališča in podobno. V veliko finančno 
pomoč jim je bila Mestna hranilnica, ki je podarila denar za odkup zemlji-
šča, ki ga je za širitev mestnega parka kupil Josef Kokoschinegg, leta 1901 
pa jim je ob svoji 40-letnici poklonila 20.000 fl., ki so jih namesto za pred-
videno okrepčevalnico v novem delu parka potrošili za nujno vzdrževanje 
in olepševanje površin.37

Leta 1905 je umrl dolgoletni predsednik38 in prvi blagajnik društva Jo-
sef Kokoschinegg, ki je bil za njegovo delovanje in ugled zelo pomemben. 
Veliko je doprinesel k širitvi mestnega parka, poskrbel je za ureditev tako 
imenovane Kokoschineggove aleje ter spodbudil nakup Kalvarije. Po nje-
govi smrti je društvo vodil Richard Ogriseg.39 

Olepševalno društvo je večino svoje dejavnosti omejilo na ozko ob-
močje mestnega jedra, medtem ko so bili mestna okolica in predmestja 
nekoliko zapostavljeni. Čeprav je mestno olepševalno društvo nameravalo 
v Magdalenskem predmestju urediti park, so tamkajšnji prebivalci avgusta 
leta 1906 raje ustanovili lastno olepševalno društvo, ki se je imenovalo 
Olepševalno društvo za Magdalensko predmestje (Verschönerungsverein für 
die Magdalenen-Vorstadt), in se naloge lotili sami.40 

tujski promet in turistična ponudba 

Mariborsko mestno olepševalno društvo je z vzdrževanjem in olepše-
vanjem mestnega parka ter drugih mestnih nasadov in z organiziranjem 
raznih družabnih dogodkov posredno vplivalo na pritok turistov v mesto, 
kljub temu pa se s pospeševanjem tujskega prometa ni intenzivno ukvar-
jalo. 

Z organizirano turistično dejavnostjo so se med prvimi ukvarjala pla-
ninska društva. Leta 1879 so na Štajerskem na pobudo Štajerskega planin-
skega društva (Steirischer Gebirgsverein) osnovali tujskoprometni komite 
s sedežem v Gradcu, ki si je za nalogo zadal izdajanje turističnih vodnikov, 
promoviranje naravnih lepot in znamenitosti dežele, organiziranje planin-
skega vodništva, postavljanje orientacijskih tabel, skrb za poti in izletniške 

 36 Zavrnik, 120 let, str. 21–22.
 37 MZ, 25. 3. 1902, str. 3, in 17. 7. 1938, str. 5.
 38 Društvo je vodil med letoma 1891 in 1902.
 39 MZ, 15. 4. 1905, str. 5, in 17. 7. 1938, str. 4.
 40 MZ, 14. 8. 1906, str. 4–5, in 31. 1. 1907, str. 3.
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točke ter vplivanje na ugodnejšo in boljšo ponudbo gostilniških, prevoz-
niških in podobnih storitev. Zunaj Gradca se je kmalu zatem vzpostavilo 
osem lokalnih oziroma krajevnih komitejev, kot na primer v Celju, Ehren-
hausnu in Ormožu, ki so skupaj šteli 250 članov. V Mariboru krajevnega 
komiteja niso ustanovili, temveč se je s tem področjem ukvarjala maribor-
ska podružnica Nemškega in avstrijskega alpskega društva (Deutscher und 
Österreichischer Alpenverein).41 Leta 1881 se je glavni tujskoprometni ko-
mite v Gradcu preoblikoval v Društvo za pospeševanje tujskega prometa na 
Štajerskem (Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs in Steiermark), leta 
1901 pa je nastala Deželna zveza za tujski promet na Štajerskem (Landes-
verband für Fremdenverkehr in Steiermark). Z društvom oziroma kasneje 
z zvezo so sodelovala mnoga spodnještajerska olepševalna in tujskopro-
metna društva ter občine, med njimi tudi mariborska.42 

Ker je bila potreba po organizirani turistični dejavnosti, s katero bi v 
mesto privabili več gostov, vedno večja, je leta 1888 mariborsko Obrtno 
združenje (Gewerbeverein) dalo pobudo za ustanovitev tujskoprometnega 
društva, ki bi skrbelo za promocijo Maribora in njegove okolice, za pre-
nočitvene možnosti, izdajalo turistične vodnike in zemljevide, postavljalo 
usmerjevalne table, prirejalo družabna srečanja in prireditve ter obenem 
pospeševalo dotok novih naseljencev. Osnovali so pripravljalni odbor, ki 
je sestavil društveni statut.43 Društvo je bilo zaradi zapletov pri zbiranju 
soglasij k statutu uradno ustanovljeno šele leta 1891.44 Predsednik društva 
je postal Gustav Scherbaum, namestnik Josef Jonasch, blagajnik Theodor 
Kaltenbrunner in tajnik Alois Sedlatschek. Upravni odbor je sestavljalo 
devet članov, od katerih so po enega prispevali mestna občina, maribor-
ska podružnica Nemškega in avstrijskega alpskega društva, Olepševalno 
društvo ter Kazinsko društvo.45 

Čeprav je bilo mnenje javnosti o nalogah društva deljeno, saj so nekateri 
mislili, da bi se bolj kot pospeševanju turističnega pritoka moralo posvetiti 
privabljanju novih priseljencev, se je društvo lotilo zastavljene turistične 
dejavnosti, pri čemer se je ukvarjalo zlasti s propagandnim delom in z 
označevanjem poti.46 Po treh letih obstoja je društvo štelo 178 članov in se 
je financiralo večinoma iz članarin ter občinske podpore, nekaj denarja pa 

 41 MZ, 27. 7. 1879, str. 2, in 29. 10. 1879, str. 2–3.
 42 Zgpdovinski arhiv Ptuj 5 (odslej SIZAP 5), MOP, šk. 40, 15/1891. 
 43 MZ, 2. 5. 1888, str. 4, in 20. 5. 1888, str. 4.
 44 Izjavo o soglasju so morala predložiti društva, ki so imela svoje zastopnike v odboru 

novonastalega društva, in sicer Alpsko, Olepševalno in Kazinsko društvo.
 45 MZ, 5. 11. 1891, str. 4.
 46 MZ, 27. 9. 1891, str. 5, in 5. 11. 1891, str. 4.
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so zbrali z organiziranjem različnih koncertov.47 O društvu po letu 1894 
poročil skorajda ni več, zato lahko sklepamo, da je njegova dejavnost po-
časi zamirala ali nemara povsem ugasnila.

Od konca 19. stoletja do začetka prve svetovne vojne je glede na statistič-
ne podatke število gostov, ki so prenočili v Mariboru, z vmesnimi nihanji 
naraščalo. V sezoni od 1. maja do 30. septembra 1890 je v Mariboru pre-
nočilo 1.942 gostov, od katerih jih je 625 prišlo iz Štajerske, 1.231 iz drugih 
dežel Avstro-Ogrske ter 86 od drugod. Med njimi je bilo zelo malo, le 
okrog 30 pravih turistov, drugi so v mesto prišli iz poslovnih in podobnih 
razlogov ali so se tukaj zgolj prehodno ustavili.48 Da je bilo tako tudi v na-
slednjih letih, priča podatek o številu nočitev, saj so gostje večinoma ostali 
le do tri noči. Kljub temu je število tistih, ki so se v mestu zadržali dlje 
časa, postopoma naraščalo. Največ jih je še vedno prihajalo iz iste dežele, 
torej iz Štajerske, ter iz drugih dežel avstrijskega dela monarhije, veliko pa 
je bilo tudi Italijanov. Statistični prikaz tujskega prometa v letih 1899, 1905 
in 1909 prikazuje spodnja tabela:49

1899 1905 1909
Skupno število 9.254 14.289 15.598
Štajerska 6.283 7.979 7.377
Druge dežele Avstrije 2.044 4.734 6.267
Ogrski del monarhije 598 886 1.178
Bosna in Hercegovina / 37 153
Nemčija 19 49 218
Italija 292 555 395
Francija 3 / 1
Anglija / 2 /
Rusija / 4 3
Srbija, Romunija, Bolgarija / 18 /
Druge države 15 25 6

Trajanje bivanja: do 3 dni 7.141 11.476 15.398

Trajanje bivanja: 3–7 dni 1.955 2.110 179 
(od 3 do 14 dni)

Trajanje bivanja: več kot 7 dni 158 703 21
(več kot 14 dni)

 47 MZ, 4. 10. 1894, str. 5.
 48 MZ, 9. 10. 1890, str. 4.
 49 MZ, 10. 2. 1900, str. 6, 13. 1. 1906, str. 4, in 15. 1. 1910, str. 5.
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Naraščanje poslovnih in zasebnih potovanj ter z njimi povečan obisk 
Maribora sta vplivala na večjo ponudbo prenočišč in gostinskih lokalov. 
Tako so v Graškem predmestju v bližini glavnega kolodvora nastali trije 
novi hoteli, in sicer hotel Meran, hotel Stadt Wien in gostišče Zur Traube. 
Prav tako se je povečalo število kavarn. Z ene leta 1846 je njihovo število 
do leta 1871 naraslo na osem,50 medtem ko jih je bilo leta 1910 že najmanj 
deset.51 Pri gostilnah se število ni bistveno spreminjalo. Od leta 1846, ko 
jih je bilo zabeleženih 51, je opazen celo manjši upad, in sicer na 47 v letu 
1871.52

Tako hoteli kot gostinski lokali so pogosto menjavali lastnike ali na-
jemnike, ki so po prevzemu prostore velikokrat prenovili in razširili 
ponudbo. Takšen primer je bila restavracija Kreuzhof na Jožefovi cesti (Jo-
sefstrasse, današnji Ruški cesti) v Magdalenskem predmestju, ki jo je leta 
1887 prevzel gostilničar Bernreiter. Prostor je razširil z dograditvijo velike 
dvorane ter zraven objekta uredil vrt. V tako preurejenem gostišču so pri-
rejali različne koncerte in zabave. Kreuzhof je slovel še po dobri kuhinji, 
Sorgendorferjevem pivu in domačem vinu.53

Med znana mariborska gostišča je sodila restavracija Casino (ali Kasino) 
v kazinski zgradbi na Stolnem trgu zraven gledališča, kjer je bila tudi isto-
imenska kavarna. V njej je bilo moč naročiti salonsko pivo Pilsner, razna 
domača in tuja vina ter jedi dunajske kuhinje. Poleg tega so v restavraciji 
prirejali glasbene večere in koncerte.54 

Leta 1880 je restavracijo Gambrinus-Halle na Schillerjevi cesti (Schiller-
strasse, v današnji Gregorčičevi ulici) prenovil njen lastnik, pivovar Franz 
Tscheligi. V restavraciji so prirejali različne glasbene prireditve.55 V isti 
ulici je bila tudi gostilna Zur Linde z letnim vrtom, kjer je bilo mogoče 
dobiti kosilo, na izbiro pa je prav tako imela veliko vrst vin. Točili so tudi 
Götzovo marčno pivo.56 

V restavraciji Alte Bierquelle v Poštni ulici (Postgasse, današnji Jurči-
čevi ulici) so lahko gostje v soboto in nedeljo naročili zajtrk. Poleg tega je 
gostišče ponujalo različne jedi, dobra vina in znamenito Götzovo marčno 
pivo.57 

 50 Leskovec, Razvoj gospodarstva, str. 330.
 51 Marburg u. Umgebung, str. 17.
 52 Leskovec, Razvoj gospodarstva, str. 329.
 53 MZ, 14. 1. 1887, str. 3, in 15. 5. 1887, str. 3; Führer durch Marburg, str. 13.
 54 MZ, 27. 6. 1875, str. 4; Kleiner Führer, pril.
 55 MZ, 23. 4. 1880, str. 4.
 56 MZ, 23. 3. 1890, str. 12.
 57 SG, 6. 9. 1888, str. 288.



Nina Hriberšek Vuk, Mariborsko olepševalno društvo in mestna turistična ponudba … 85

Gostišče Zur Mehlgrube na Rotovškem trgu (Rathaus Platz) je med dru-
gim imelo na voljo različne tople in mrzle jedi, Reininghauserjevo marčno 
pivo in tirolsko vino.58

Med mnogimi drugimi gostišči, ki so jih lahko izbrali gostje med bi-
vanjem v Mariboru, so bila še: gostilna Götz s pivnico in vrtom ter go-
stilna Südbahnhof, obe na Tegetthoffovi cesti (Tegetthoffstrasse, današnji 
Partizanski cesti) v Graškem predmestju, Neue Bierquelle in Rother Igel v 
Vetrinjski ulici (Viktringshofgasse), Hugo Hein’s Gastwirtschaft v parku 
pri treh ribnikih, Spatzek oziroma nekdanji Kreuzberger na Koroški cesti 
(Kärntnerstrasse), Goldener Löwe v Koroškem predmestju in Fuchs v Mag-
dalenskem predmestju pri mostu čez Dravo.59 

Slika 4: Maribor, Hugo Hein’s Gastwirtschaft pri treh ribnikih v mestnem  
parku, razglednica, poslana 1912, izdelal fotograf Adolf Skusek, Maribor;  

zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana. 

V nekaterih restavracijah, na primer v Alte Bierquelle, je bilo možno do-
biti tudi zajtrk, prav tako pa je obstajalo nekaj zajtrkovalnic, in sicer Crippa 
v Grajski ulici (Burggasse, današnji Slovenski ulici), Bräuer na Tegetthof-
fovi cesti, Tschutschek v Gosposki (Herrengasse) in Horwath v Stolni ulici 
(Domgasse, današnji Poštni ulici).60 

Restavracijo je imel tudi Narodni dom. Bila je zbirališče Slovencev iz 
mesta in okolice. V njej so točili češko budvarsko pivo ter domače laško 

 58 SG, 4. 7. 1889, str. 215.
 59 Führer durch Marburg, str. 13; Marburg u. Umgebung, str. 16. 
 60 Marburg u. Umgebung, str. 16.
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pivo. Restavracija je poleg tega nudila različna odprta in buteljčna vina ter 
hladne in tople jedi.61

Slika 5: Maribor, Narodni dom, razglednica, poslana 1909, založila  
Regel & Krug, Leipzig; zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana.

Število mariborskih kavarn se je od srede 19. stoletja močno povečevalo. 
Med njimi omenimo naslednje: Central (nekdanja Pichs in nato Schriebl) v 
Gosposki ulici, Theresienhof oziroma kasnejša Velika kavarna na Glavnem 
trgu (Hauptplatz), Europa v Vetrinjski ulici, Merkur, Tegetthoff in Meran 
na Tegetthoffovi cesti, Kärntnerhof na Cesti Franca Jožefa (Franz Josef-
strasse, v današnji Gorkega ulici) v Magdalenskem predmestju, Marburg 
na Koroški cesti, in Rathaus na Rotovškem trgu.62 V kavarnah so bili na 
voljo različni časopisi. Kavarna Schriebl oziroma poznejša kavarna Central, 
ki je imela pester izbor periodičnih publikacij, je v branje ponujala: Presse, 
Neue Freie Presse, Fremdenblatt, Tagblatt, Extrablatt, Deutsche Zeitung, 
Allgemeine Zeitung, Politik, Tagespost, Grazer Zeitung, Marburger Zeitung, 
Südsteirrische Post, Deutsche Worte, Deutsche Wacht, Wiener Illustrierte, 
Figaro itd.63 V kavarnah so lahko gostje naročili različne tople pijače – ka-
vo, čaj, vročo čokolado, na voljo pa so bili tudi likerji, vina, žgane pijače, 
penina in podobno. Marsikateri lastnik je kavarno opremil v secesijskem 
stilu. Gostje so lahko poslušali glasbo iz gramofona in v družabnem pro-

 61 SG, 28. 5. 1903, str. 4.
 62 Führer durch Marburg, str. 13; Marburg u. Umgebung, str. 17. 
 63 MZ, 8. 6. 1887, str. 5.



Nina Hriberšek Vuk, Mariborsko olepševalno društvo in mestna turistična ponudba … 87

storu igrali biljard.64 Kavarne so bile načeloma odprte do 2. ure zjutraj, 
gostišča pa do polnoči.65

V mnogih restavracijah so prirejali različne glasbene prireditve in 
koncerte, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi gledališke predstave v 
mestnem gledališču. V poletnih mesecih je bilo v mestu še posebej pe-
stro, saj so bili v mestnem parku koncerti 
na prostem, v Ljudskem vrtu in na mnogih 
gostilniških vrtovih pa poletne veselice.

Gost, ki je želel v Mariboru prespati, je 
imel na izbiro kar nekaj hotelov in gostišč s 
prenočišči, v primeru daljšega bivanja pa je 
lahko najel stanovanje ali hišico. Eden naj-
bolj znanih mariborskih hotelov je bil hotel 
Erzherzog Johann v Grajski ulici. Delovati 
je pričel leta 1857. V letu 1889 ga je lastnik 
Pomprein razširil in obnovil. V hotelu sta 
bili tudi restavracija, ki je imela na voljo 
različne jedi in pijače, in kavarna z bogato 
izbiro časopisov in možnostjo igranja bi-
ljarda.66

Hotel Meran je stal v neposredni bližini 
železniške postaje na Tegetthoffovi cesti. 
Skozi leta so ga širili in modernizirali, ta-
ko da je leta 1910 imel štirideset sodobno 
urejenih sob.67 V letu 1880 je cena nočitve v 
navadni sobi znašala 50 krajcarjev.68 Hotel 
je imel restavracijo in senčnat vrt.69 V bli-
žini kolodvora sta stala še hotel Stadt Wien 
in gostišče s prenočišči Zur Traube. Slednje je bilo leta 1912 popolnoma 
obnovljeno. Gostom so bile na voljo lepo urejene sobe in nova kopalnica. 
Osebje je poleg nemščine govorilo tudi italijansko, francosko in angleško.70 

 64 MZ, 16. 11. 1890, str. 6, 3. 10. 1903, str. 5, in 13. 10. 1910, str. 8.
 65 Marburg u. Umgebung, str. 17.
 66 MZ, 18. 10. 1870, str. 4, in 5. 1. 1890, str. 10.
 67 Marburg u. Umgebung, str. 65.
 68 Za primerjavo so se cene sob v Rogaški Slatini kot najbolj mondenem spodnještajerskem 

turističnem kraju obračunavale po dnevih in so se glede na različno kvaliteto gibale od 
1 krone in pol do 17 kron.

 69 Die Stadt Marburg, pril.
 70 MZ, 15. 10. 1912, str. 5; oglasi v časniku Straža, decembrske številke 1912.

Slika 6: Maribor, hotel 
Erzherzog Johann, razglednica, 

natisnjena okrog 1900, založil 
Heinrich Krapek, Maribor; 

zasebna zbirka  
prof. dr. W. Lukana. 
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V Gosposki ulici se je nahajal hotel Mohr. Tudi ta je imel, kot hotel Me-
ran, štirideset lepo urejenih sob višje kategorije, vrt, ponujal je izbrane jedi 
in pijače. Poleg tega je imel posebno dvorano za poročna slavja.71

Maribor je imel še dva hotela, in sicer hotel Schwarzer Adler na Graj-
skem trgu (Burgplatz), ki je leta 1909 imel osemnajst na novo opremljenih 
sob ter restavracijo, in že omenjeno gostišče Alte Bierquelle, h kateremu je 
sodil tudi hotel.72

Slika 7: Maribor, hotel Alte Bierquelle, razglednica, natisnjena 1901,  
založila Fotografische Kunstanstalt Matzner & Erben, Gradec (Graz);  

zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana.

Poleg hotelov je bilo v mestu veliko gostiln, ki so imele sobe za goste. 
Takšne so na primer bile: Zum Hirschen na Tržaški cesti (Triesterstrasse), 
Lamm in Südbahn na Tegetthoffovi cesti in Goldenes Roß ter Sandwirt v 
Vetrinjski ulici.73 Zlasti v poletnih mesecih je bilo mogoče najeti tudi sta-
novanje. Oglasi zanje so bili objavljeni v Marburger Zeitung ali na hišah 
samih, listo prostih poletnih stanovanj pa je sestavljalo tudi Društvo za 
pospeševanje tujskega prometa na Štajerskem. Listo je bilo mogoče videti 
na društvenih informacijskih mestih, prav tako pa so jo objavljali v Mar-
burger Zeitung. Stanovanja so se dajala v najem za daljše obdobje, večinoma 
za en mesec, odpovedni rok je trajal pol meseca. Cena najema sobe pri 
zasebnikih je bila različna, odvisno od lege in opreme, in se je gibala med 

 71 Marburg u. Umgebung, str. 64.
 72 Prav tam, str. 15; MZ, 29. 6. 1909, str. 8.
 73 Marburg u. Umgebung, str. 15–16.
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16 in 30 kronami za mesec dni bivanja.74 Za bolj petične goste so bile na 
voljo počitniške hiše v mariborski okolici. Ena takšnih je bila vrtna hiša 
na posestvu gradu Hompoš pri Hočah v bližini Maribora. V njej je bilo na 
voljo šest sob, štiri večje in dve manjši, kuhinja, klet in podstrešje.75 

Slabše je bilo v Mariboru poskrbljeno za informacijske točke. Obstajali 
sta dve takšni mesti, in sicer ena na sedežu Društva mariborskih hišnih 
lastnikov (Marburger Hausherrenverein) na Schillerjevi cesti in druga na 
založništvu časopisa Marburger Zeitung v Poštni ulici, tako da so bili tuj-
ci večinoma prepuščeni naklonjenosti in prijaznosti meščanov. Po drugi 
strani pa so bili na železniških postajah in prometnih delih mesta mnogi 
postreščki, ki so za majhno plačilo poskrbeli za gostovo prtljago in osnov-
ne informacije.76 Zaradi slabše informacijske službe je bilo tujcu lažje, če 
je imel pri sebi turistični vodnik Maribora in okolice.

Tovrstni ohranjeni vodniki iz obdobja pred prvo svetovno vojno77 so 
bili v dobršni meri sestavljeni na enak način. Večinoma obširnemu geo-
grafskemu in zgodovinskemu uvodu sta sledila sprehod po mestnih ulicah 
in ogled znamenitosti, nato pa še po predmestjih in okolici. Vodniki so 
prinašali tudi informacije o hotelih in gostinskih lokalih, raznih uradih in 
drugih mestnih institucijah. Zlasti v najmlajšem z naslovom Marburg und 
Umgebung [Maribor in okolica] iz leta 1910 je bilo koristnih informacij za 
tujce občutno več, zaradi česar ga lahko po zasnovi primerjamo z dana-
šnjimi turističnimi vodniki. V njem najdemo tudi abecedni seznam vseh 
mestnih ulic, cest in trgov v mariborskih okrajih. Vodnike je dopolnjeval 
mestni načrt.

Med mestnimi znamenitostmi so bili v vodnikih izpostavljeni: fran-
čiškanska cerkev na koncu Tegetthoffove ceste, mestni grad na začetku 
Brandisove ulice (Brandisgasse, današnje Grajske ulice), realka in Tegett-
hoffov spomenik na Tappeinerjevem trgu, Tegetthoffova rojstna hiša s spo-
minsko ploščo v Grajski ulici, Naskov dvorec v Vetrinjski ulici, železniški 
most čez Dravo, ki je veljal za enega najlepših arhitekturnih dosežkov v 
monarhiji, stolna cerkev, Mestna hranilnica in gledališče s kazinsko zgrad-
bo na Stolnem trgu, mestna hiša, kužno znamenje in Alojzijeva cerkev 
na Glavnem trgu, Ljudski vrt, mestno pokopališče v Schmidererjevi ulici 
(Schmiderergasse, današnji Strossmayerjevi ulici), evangeličanska cerkev 

 74 Prav tam, str. 17; MZ, 22. 5. 1887, str. 4.
 75 MZ, 23. 4. 1884, pril.
 76 Marburg u. Umgebung, str. 12–13.
 77 Med ohranjenimi turističnimi vodniki so: Die Stadt Marburg an der Drau (1880), Klei-

ner Führer durch Marburg und Umgebung (1890), Führer durch Marburg a. d. Drau und 
Umgebung (1893) in Marburg und Umgebung (1910).
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na Schillerjevi cesti ter mestni park. V Magdalenskem predmestju si je 
bilo med drugim možno ogledati Magdalensko cerkev na Magdalenskem 
trgu (Magdalenaplatz), Delavnice južne železnice in veličastno kadetnico 
oziroma vojašnico Franca Jožefa.

Slika 8: Maribor, frančiškanska cerkev, razglednica, poslana 1900,  
brez navedbe založnika; zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana.

Slika 9: Maribor, stolnica in Mestna hranilnica, razglednica, natisnjena 1907, 
založil Albin Sussitz, Gradec (Graz); zasebna zbirka prof. dr. W. Lukana. 

Že leta 1903 je Muzejsko društvo odprlo svoje zbirke za javnost, 28. no-
vembra leta 1909 pa je svoj muzej ustanovilo tudi Zgodovinsko društvo za 
Slovensko Štajersko. Muzejski prostori so bili v Narodnem domu. Odprt je 
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bil vsako nedeljo od 10. do 12. ure ter vsak četrtek od 11. do 12. ure, zbirke 
pa si je bilo možno ogledati tudi po dogovoru izven uradnega odpiralnega 
časa. Vstopnina je v prid muzejskega sklada znašala 20 vinarjev. Zgodo-
vinsko društvo je javnost pozivalo k darovanju starin, etnoloških in na-
ravoslovnih predmetov ter na ta način dograjevalo in bogatilo nastajajoče 
muzejske zbirke.78

Maribor je obiskovalcem ponujal tudi rekreativni oddih. Sprehajati se 
je bilo možno po mestnem parku ter se povzpeti na sosednji Kalvarijo in 
Piramido. Za vzpon na slednjo, ki je bila v lasti barona Twickla, je bilo po-
trebno posebno dovoljenje, ki ga je izdajal inšpektorat za njegove posesti.79 
Na ribnikih v mestnem parku se je lahko čolnarilo oziroma pozimi drsalo, 
zadaj v gozdu pa je bilo urejeno strelišče.80 Nadaljnji možni izleti po bližnji 
okolici so bili v Kamnico in na Sv. Urban, do Bresternice in gradu Viltuš, 
do romarske cerkve v Rušah, do Sv. Duha na Ostrem vrhu, do dvorca Be-
tnava, v Hoče in do gradu Hompoš, na Pohorje, skozi Duplek do Vurber-
ka, v Slovenske gorice ipd.81 V okoliških krajih je bilo tudi nekaj poletnih 
letovišč (»Sommerfrische«), pri čemer je bilo zaradi čistega zraka in miru 
priljubljeno zlasti Pohorje in kraji na njem, na primer Sv. Lovrenc.82

Pomemben del mestne infrastrukture so bila kopališča. Leta 1867 so v 
Koroškem predmestju odprli Kartinovo kopališče s parnimi kopelmi, ko-
pelmi v kadi in prhami. Odprto je bilo dnevno od 7. ure zjutraj do poldneva 
in od 15. do 19. ure zvečer, razen v nedeljo. Gost si je lahko izposodil tudi 
brisačo. Ob torkih dopoldne in petkih popoldne so bile parne kopeli na 
voljo le ženskam. Cene kopeli so bile različne in so se gibale od 24 kr. (brez 
ogrevanja in brisače) do 70 kr. (za parno kopel).83 Kasneje so odpiralni čas 
podaljšali, tako da je bilo kopališče odprto cel dan.84 S parnimi kopelmi 
in kopelmi v kadi je bilo opremljeno tudi Denzelovo kopališče v Kopališki 
ulici (Badgasse).85 

Julija 1886 so na desnem bregu Drave uredili občinsko športno kopali-
šče (t. i. »Freibad«), za katerega ni bilo treba plačati vstopnine. Kopališče je 
imelo ločen del za ženske. Kopanje v Dravi je bilo dovoljeno le na urejenih 

 78 Straža, 19. 11. 1909, str. 3, in SG, 25. 11. 1909, str. 5.
 79 Führer durch Marburg, str. 24.
 80 Kolšek, Die Stadtparks, str. 203.
 81 Führer durch Marburg, str. 23–34; Marburg u. Umgebung, str. 41–51.
 82 MZ, 8. 10. 1886, str. 3.
 83 MZ, 6. 11. 1867, str. 4.
 84 MZ, 26. 4. 1871, str. 4.
 85 Marburg u. Umgebung, str. 18.
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in za to namenjenih mestih.86 V mestu sta bili še dve plavalni šoli, in sicer 
ena ob Dravi ter vojaška pri vojašnici Franca Jožefa.87 

Kako pomembna so bila kopališča tudi za pospeševanje turističnega 
obiska, kaže dolgoletna želja mariborske občine in prebivalcev, da bi v me-
stu uredili takšno kopališče, kjer bi bilo možno plavati, prav tako pa bi 
imelo parne kopeli in kopeli v kadi ter zračne in sončne kopeli. Ker ga niso 
nameravali postaviti ob Dravi, bi lahko bilo odprto vse leto.88 Do realiza-
cije načrtov do začetka prve svetovne vojne ni prišlo. Prvo večje in ugle-
dnejše kopališče je Maribor dobil komaj leta 1930 na Mariborskem otoku.

Športno udejstvovanje je omogočalo tudi bližnje Pohorje. Zraven po-
hodništva v poletnih mesecih je bilo v zimskih na njem možno sankanje. 
Na Pohorju so prav tako prirejali sankaške tekme. Prva je bila leta 1909.89 

Maribor je v drugi polovici 19. stoletja preraščal v vedno bolj urejeno in 
sodobno mesto, ki je obiskovalcem ponujalo veliko možnosti za kvalitetno 
in sproščeno preživljanje prostega časa. Čeprav ni imel toliko zgodovinskih 
znamenitosti kot Celje ali Ptuj, je bil lahko sprehod po mestnih ulicah in 
trgih vendarle zanimiv. Vzorno urejen mestni park ter ostali mestni nasadi 
so mestu dajali posebno vrednost. Če k temu prištejemo še dobro ponudbo 
v restavracijah in gostilnah, solidne prenočitvene možnosti, za izlete za-
nimivo okolico in ugodne prometne povezave, dobimo kombinacijo, ki je 
bila za turistični razvoj mesta zelo perspektivna. 
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Der marburger VerschönerungsVerein unD Das 
fremDVerkehrsangebot Der staDt in Den Letzten 
Jahrzehnten Vor Dem ersten weLtkrieg  
zusammenfassung 

Die touristische Tätigkeit als ein bedeutender Wirtschaftszweig wurde seit der 70er des 19. 
Jahrhunderts immer organisierter. In diese Zeit wurden nämlich die Verschönerungsver-
eine gegründet, die neben ihrer Basisaufgaben, die auf die Erschließung der Umgebung 
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und den grünen Flächen konzentriert waren, öfters auch für die Förderung des Tourismus 
sorgten. Der erste Verschönerungsverein wurde 1871 in Celje / Cillie gegründet. Im sel-
ben Jahr wurde in Maribor / Marburg Društvo za olepševanje mesta Maribor in njegove 
okolice (Verein zur Verschönerung der Stadt Marburg und ihrer Umgebung) konstituiert. 
Seine Tätigkeit war stark mit der Einrichtung des Stadtparks, den die Stadtbehörde im 
selben Jahr auf die Initiative des Bürgermeisters Reiser zu verwirklichen begannen, ver-
bunden. Für diesen Zweck kaufte die Gemeinde vom Graf Brandis die damalige Burg-Allee 
mit dem dazugehörigen Grundstück für 10.000 Florint. Die Parkfläche wurde durch den 
Kauf der naheliegenden Grundstücke vom Jahr zu Jahr größer und im Jahr 1897 bekam 
der Park die Endgestalt. Die Tätigkeiten des Verschönerungsvereins, der im Jahre 1871 
gegründet wurde, gingen im 1877 an den neuen Verschönerungsverein mit dem Namen 
Mariborsko mestno olepševalno društvo (Marburger Stadtverschönerungsverein) über. Auch 
der neugegründeter Verein sorgte meistens für den Stadtpark und für die Pflege anderen 
Stadtflächen. 
Neben dem Stadtpark gab es in Maribor / Marburg auch andere Sehenswürdigkeiten, die 
einer Besichtigung wert waren. Die nahe Umgebung der Stadt, wo man kurze Ausflüge 
machen konnte, war für die Touristen auch interessant. Auch wenn die Touristen nur für 
eine kürzere Zeit nach Maribor / Marburg kamen, war jedoch deren Zahl jedes Jahr größer. 
Die Unterkunft fanden die Touristen in Hotels, einigen Gasthäuser und in Privatzimmern. 
Neben den Hotels in der Stadt und in der Vorstadt waren noch zahlreiche Gasthäuser in 
Betrieb und die Zahl der Kaffeehäuser wuchs ständig. 

the maribor euPhemistic society anD the city’s 
tourist offer in the Last DecaDes before the  
worLD war i.  
summary
The tourist activity as an important branch of economy became more and more organised 
in the 70ies of the 19th century. In this time the euphemistic societies were established, 
which together with their basic tasks, i.e. taking care of the environment and the green 
surfaces, also took care of growing number of tourists’ visits. The first Slovene euphemis-
tic society was established in Celje in 1871. In the same year the Društvo za olepševanje 
mesta Maribor in njegove okolice (Verein zur Verschönerung der Stadt Marburg und ihrer 
Umgebung) (The Society for Euphemising the City of Maribor and its Surroundings) was 
constituted in Maribor. Its activities were closely connected with the making of the city 
park that began in the same year on the initiative of the mayor Reiser. For this cause the 
city municipality bought from the count Brandis the then castle avenue (Burg-Alee) with 
the corresponding property for 10.000 Florints (former currency). With the purchase of 
surrounding properties the surface of the city park grew every year and in 1897 it got its 
final look. The activities of the euphemistic society, which was established in 1871, were 
in 1877 passed over to the new euphemistic society called Mariborsko mestno olepševalno 
društvo (Marburger Stadtverschönerungsverein) (The Maribor City Euphemistic Society). 
The newly established society mostly cared for the city park and maintaining other city 
surfaces. 
Besides the city park there were also other sights in Maribor worth sightseeing and the 
tourists were also attracted by the close surroundings of the city, which are very suitable for 
short trips. Although tourists stayed in Maribor for a short period of time, their number 
was higher each year. The overnight accommodation was available in hotels, some guest-
houses and in some private rooms. Besides the hotels there were many guesthouses in the 
city and its suburbs and the number of coffee houses grew as well. 
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Delovanje dr. Miroslava Ploja na Dunaju 
po I. svetovni vojni (1919–1920)*

A l j a ž  M e j a l * *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.1)''1919/1920'':929Ploj M.

Aljaž Mejal: Delovanje dr. Miroslava Ploja na Dunaju po I. svetovni vojni (1919–1920). 
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 81=46(2010), 2–3, str. 95–140
Članek opisuje delovanje dr. Miroslava Ploja med letoma 1919–1920. Takrat je Ploj 
vodil likvidacijsko komisijo Kraljevine SHS na Dunaju, katere delo je po podpisu Saint-
germainske mirovne pogodbe praktično zamrlo, nato pa se je začela vzpostavljati du-
najska sekcija reparacijske komisije mirovne konference v Parizu. Članek se dotika 
tudi Plojevega delovanja kot komisarja pri avstro-ogrski banki na Dunaju. Članek na 
podlagi fonda dr. Miroslava Ploja v Pokrajinskem arhivu Maribor oriše Plojevo delo in 
posledično osvetljuje delovanje omenjene likvidacijske komisije ter čas vzpostavljanja 
dunajske sekcije reparacijske komisije.
Ključne besede: Miroslav Ploj, likvidacijska komisija, reparacijska komisija, diplo-
macija.

1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(497.1)''1919/1920'':929Ploj M.

Aljaž Mejal: The Activities of Miroslav Ploj, Ph.D. in Vienna after the World War I. (1919–
1920). Review for History and Ethno graphy, Maribor 81=46(2010), 2–3, pp. 95–140
The article describes the activities of Miroslav Ploj in the years between 1919 and 1920. 
In this time Miroslav Ploj was in charge of the Liquidation Commission of the King-
dom of Serbs, Croats and Slovenes in Vienna, whose activities stopped after the Treaty 
of Saint-Germain-en-Laye and after that the new Vienna Section of the Reparation 
Commission of the Peace Conference in Paris was established. The article also deals 

 * Razprava na podlagi diplomskega dela iz leta 2008, preden je bil arhivski fond preu-
rejen. 

 ** Aljaž Mejal, profesor zgodovine in slovenščine, Miklavčeva ulica 16, 2000 Maribor, 
aljazmejal@gmail.com
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with Ploj’s activities as a commissioner in the Austro-Hungarian bank in Vienna. The 
article outlines on the basis of the Miroslav Ploj’s collection in the Regional Archives 
Maribor Ploj’s work and consecutively highlights the activities of the above mentioned 
Liquidation Commission and the time of establishing the Vienna Section of the Repa-
ration Commission. 
Key words: Miroslav Ploj, Ph.D., Liquidation Commission, diplomacy. 

politična pot dr. Miroslava ploja

Miroslav Ploj (tudi Friderik) je bil politik, rojen 24. junija 1862 leta na 
Ptuju, sin Jakoba Ploja, umrl je 22. januarja 1944 leta v Mariboru. Osnovno 
šolanje je opravil v Ljubljani in na Ptuju. Nižjo gimnazijo je obiskoval v 
letih 1872–1876 na Ptuju, višjo gimnazijo v Mariboru in Celju, kjer je leta 
1880 maturiral. Nato je odslužil prostovoljno leto pri vojakih in začel študi-
rati pravo v Gradcu in na Dunaju, kjer je leta 1885 promoviral. Začel je de-
lati v odvetniški pisarni svojega očeta, še isto leto pa je začel službovati na 
Dunaju. Leta 1889 je opravil odvetniški izpit, kmalu je nastopil delo na fi-
nančnem ministrstvu, kjer je bil v letih 1892–1899 komisar ministrstva na 
borzi za vrednostne papirje in prevajalec za slovenske in srbohrvaške akte 
v dohodninsko-kazenskih zadevah. Leta 1899 je postal sekcijski svetnik in 
še dvorni svetnik pri vrhovnem upravnem sodišču. Leta 1901 je bil izvoljen 
v državni zbor na Dunaju. V državnem zboru se je priključil Hrvaško-slo-
venskemu klubu, ki se je že leta 1902 ob Plojevem sodelovanju združil s 
Slovanskim centrumom. To kaže na politično diferenciacijo štajerskih Slo-
vencev, to pa se še dodatno pokaže leta 1907 po državnozborskih volitvah, 
ko dr. Miroslav Ploj vstopi v Zvezo južnih Slovanov, kjer je bil zastopnik 
Ptujskega okraja (v liberalni Narodni stranki). Kot slogaški kandidat je 
leta 1911 izgubil na volitvah proti Mihaelu Brenčiču (kandidatu katoliške 
SKZ). V državnem zboru je stremel k enotnemu političnemu nastopu Ju-
goslovanov. Veliko si je prizadeval za štipendije slovenskih visokošolcev, 
enakopravnost slovenščine v šoli in na uradih, za kmečke interese in zlasti 
skrbel za podpore prizadetim ob ujmah in drugih naravnih nesrečah ter 
za regulacijo rek in potokov na Slovenskem Štajerskem. Sodeloval je tudi 
na sejah glede ustanovitve slovenske univerze – vseslovenskega učiteljišča.1 
Leta 1909 je postal predsednik Zveze južnih Slovanov. Leta 1911 je postal 
senatski predsednik najvišjega upravnega sodišča in bil v komisiji za refor-
mo upravne službe v Avstriji.2 Na volitvah v štajerski deželni zbor leta 1902 

 1 Slovenski biografski leksikon, druga knjiga, Maas–Qualle, Ljubljana, 1952, str. 387–388 
(SBL, II).

 2 Prav tam, str. 387–388. 
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je izgubil na volitvah v ptujski mestni skupščini, a je bil leta 1904 izvoljen 
v ptujsko-brežinskem okraju, ki ga je zastopal do 1909. Leta 1918 je prene-
hal službovati pod avstrijskimi oblastmi, istočasno pa je postal načelnik 
jugoslovanske likvidacijske komisije na Dunaju, 1920 delegat pri dunajski 
sekciji v reparacijski komisiji v Parizu, po razpustu te sekcije pa finančni 
strokovnjak jugoslovanske delegacije pri isti komisiji. Konec leta 1922 je 
bil imenovan za vélikega župana mariborske oblasti.3 Oblastna uprava je 
začela delovati šele junija 1924, ko Ploj ni več opravljal te funkcije, saj je bil 
zaradi sodelovanja pri reparacijski komisiji razrešen s tega položaja.4 Pri 
reparacijski komisiji je deloval do likvidacije komisije leta 1931. Zastopal 
je Jugoslavijo na številnih mednarodnih povojnih konferencah, ki so se 
ukvarjale s finančnimi vprašanji. Med leti 1932–1938 je bil senator. Leta 
1939 je bil Ploj izvoljen za podpredsednika Senata Kraljevine Jugoslavije.5

 3 Prav tam.
 4 Marko Natlačen: Oblastne samouprave v Sloveniji. V: Slovenci v desetletju 1918–1928, 

Ljubljana, 1928, str. 339–340; SBL, II, str. 387–388.
 5 SBL, II, str. 387–388.

Petinpetdeseta obletnica mariborske gimnazijske mature leta 1935  
(Pokrajinski arhiv Maribor)
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Likvidacijska komisija na dunaju 

Predvečer likvidacijske komisije

Po oklicanju Republike Nemške Avstrije so 20. novembra 1918 na Du-
naju sklicali valutno konferenco, ki je potekala v ministrstvu za zunanje 
zadeve. Šlo je za konferenco poslanikov držav, ki so nastale na ozemlju 
bivše avstro-ogrske monarhije. Konferenci je predsedoval državni sekretar 
Otto Bauer.6 V imenu Avstrijcev je sekcijski šef, državni podsekretar za 
obrt, industrijo in trgovino Richard Riedl, predlagal, da bi nove nacionalne 
države poslale svoje zastopnike v komisijo za državne dolgove, a so predlog 
zavrnili. Glede uradnikov so Avstrijci zahtevali, naj tudi druge države pla-
čujejo tujejezične uradnike, če bi jih morala plačevati Avstrija. Nato je bilo 
dogovorjeno, da bodo uradniki dobili plačo še s 1. decembrom, za 1. januar 
1919 pa plača še ni bila preskrbljena. Predvideli so posebno komisijo, ki naj 
bi uredila prejemke uradnikov in drugih plačil.7

Avstrijci so pri vprašanju industrijskih dobav razpolagali tudi s podat-
kom, da so imele avstrijske firme še neporavnano terjatev do avstrijske 
vojaške uprave v višini milijarde kron, od tega se je 200 milijonov nanašalo 
na tovarne, ki so bile zunaj Avstrije. Avstrijci so obravnavali vojni material 
kot ročno zastavo za to terjatev. Te terjatve drugi na valutni konferenci 
niso priznali, ob tem je Vlastimil Tusar iz Češkoslovaške republike pri-
pomnil, da se niso prišli pogajat samo o pasivi, ampak o pasivi in aktivi 
skupaj. Premoženje avstro-ogrske monarhije je bilo treba obravnavati kot 
konkurzno maso, ki jo je bilo treba likvidirati. Češkoslovaška republika 
je tedaj naznanila, da če se bo poračunalo celotno premoženje, potem se 
bodo udeležili vseh komisij.8 

Na valutni konferenci so se ukvarjali tudi z vprašanjem avstro-ogrske 
banke. Njen predstavnik je povedal, da če bo češka država prevzela jamstvo 
za bankovce, potem mora biti zastopana v generalnem svetu banke (to se 
je nanašalo na starejše govorice, da morajo nacionalne države poslati svoje 
zastopnike v vodstvo zaradi kontrole). A Narodni svet v Pragi je sklenil, 
da bo izdal svoje bankovce. Zaradi tega zapleta je avstrijski ministrski svet 
sklenil, da se ne bo več udeležil nadaljnje emisije bankovcev, ter opozoril, 
da bo protestiral, če bodo dali na voljo kateri koli državi nove bankovce. 
O avstro-ogrski banki, ki naj bi delala samo s sredstvi, ki jih je imela na 

 6 Bauer, Otto, r. 1881, u. 1938 (Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana 2003, str. 80).
 7 Jože Šorn: Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih 1919–1924, Ljubljana 1997, str. 

73–74 (Šorn, Slovensko gospodarstvo 1919–1924).
 8 Prav tam.



Aljaž Mejal, Delovanje dr. Miroslava Ploja na Dunaju po I. svetovni vojni (1919–1920) 99

voljo, so tudi v tem vprašanju določili glavno načelo, da aktive ne smejo 
ločiti od pasive. Riedl je ob tem pripomnil, da je veliko vojaškega mate-
riala na Poljskem, v Galiciji, Romuniji in v Jugoslaviji, ter da bi bilo treba ta 
material vračunati v kalkulacije. Na konferenci so sklenili, da bodo nalogo, 
ugotoviti pasivo in aktivo, poverili posebni finančni komisiji, ki naj bi bila 
sestavljena zgolj iz strokovnjakov, pri pomembnejših zadevah pa naj bi si 
pomagala z mnenjem sklicanih poslanikov.9

Omenjeni posebni finančni komisiji so dodelili tudi nalogo, da pripravi 
preddela za likvidacijsko komisijo in naj deluje v sklopu finančnega mini-
strstva. Poslaniki nacionalnih držav so imeli pravico imenovati po enega 
zastopnika in namestnika za posebno finančno komisijo, Jugoslovani pa 
so si pravico imenovanja pridržali.10

Z ustanovitvijo republike je Avstrija postala zgolj upraviteljica poslopij 
vseh centralnih oblasti bivše monarhije, kolikor se je to premoženje naha-
jalo znotraj meja republike. Zaradi tega so Avstrijci priznali nacionalnim 
državam pravico, da se obrnejo na sekcijskega šefa Schullerja, če iz te mase 
kaj potrebujejo. Vojaškega materiala Avstrija ni hotela razdeliti novim dr-
žavam po določenem ključu, tudi ni bila pripravljena deliti tega materiala 
v naravi. Čehi, ki so sicer obljubili, da bodo Dunaj oskrbovali s premogom 
in živili, niso želeli nič slišati o tem, da bi njihove dobave služile kot kom-
penzacija za vojaški material.11 

Razdelilni načrt, tako kot kopica drugih problemov, naj bi bil predmet 
naslednje konference poslanikov, ki je bila sklicana za 27. november 1918 
v ministrstvu za zunanje zadeve, medtem ko naj bi bila prva seja finančne 
komisije že 21. novembra 1918 v Riedlovem uradu. Kdo je zastopal Državo 
SHS na tej konferenci poslanikov (delegatov) in kdo se je udeleževal vseh 
naslednjih (morebitnih) sej po 1. decembru 1918, ko so razglasili Kraljevi-
no SHS, še ni znano.12

Začetki zastopstva SHS pri likvidacijski komisiji na Dunaju

Iz biografskega koncepta, ki ga je dr. Miroslav Ploj spisal 9. januarja 
1932, lahko o njegovem delovanju na Dunaju razberemo: »Po zlomu Av-
strije bil šef likvidacijske komisije naše države na Dunaju in s svojim glo-

 9 Prav tam.
 10 Prav tam.
 11 Prav tam.
 12 Prav tam.
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bokim znanjem /…/ našoj državi marsikaj rešil iz dediščine hiše Avstrije in 
Madžarske.«13

Dr. Miroslavu Ploju je Narodna vlada v Ljubljani (oddelek za uk in bo-
gočastje) z odlokom št. 9914 z dnem 28. novembra 1918 izročila vodstvo 
likvidacijske komisije na Dunaju.14 Ploj je o tem dogodku zapisal, da ga je 
Narodna vlada imenovala kot svojega zastopnika pri likvidaciji arhivov v 
Avstriji. Jugoslovanska (SHS) likvidacijska komisija mu je nato v prvi polo-
vici meseca januarja 1919 dala pooblastilo za likvidacijske posle v hišnem, 
dvornem in državnem arhivu (Haus-Hof und Staatsarchiv) na Dunaju, kjer 
je začel z delom sredi meseca januarja 1919.15

O obsegu dela in nalogah likvidacijske komisije je Miroslav Ploj 8. maja 
1920 pisal Predstavništvu Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na Du-
naju, da je »delo likvidacijske komisije bilo tako obilno, raznovrstno, da ga 
ne morem z nekaj besedami predstaviti; omenil bi samo, da je bilo mnogo 
zasedanj v meddržavnih komisijah, intervencij na željo iz domovine, poročil 
v Beograd in pokrajinskim vladam, posredovanja pri raznih transakcijah, 
likvidacij administrativnih aktov, repatriacij (vrnitve v domovino, op. p.) 
naših narodnjakov, izplačil pokojnin itd. itd.«16

Po razsulu Avstro-Ogrske je tedanji zastopnik Države SHS na Dunaju 
po ukazu Narodnega Sveta (Vijeća) v Zagrebu imenoval po enega funk-
cionarja v vsakem centralnem uradu na Dunaju za zaščito nacionalnih 
interesov osamosvojenih ozemelj pri bivši centralni upravi. Ti poslaniki 
so bili izključno pripadniki narodov novonastale Države SHS v bivših cen-
tralnih dunajskih uradih. Priznavali so se kot državljani Države SHS ter so 
bili dosledno odpuščeni iz avstrijskih služb.17

Dr. Miroslav Ploj, ki je bil pooblaščen s strani Narodnega Sveta v Lju-
bljani in Zagrebu, je o stanju na Dunaju takoj poročal v domovino. Pred 

 13 Pokrajinski arhiv Maribor (dalje PAM), fond Miroslav Ploj, AŠ 2, lasten biografski kon-
cept dr. M. Ploja.

 14 O izročitvi vodenja likvidacijske komisije Države SHS Miroslavu Ploju je odločala Naro-
dna vlada v Ljubljani 28. novembra 1918 na svoji 25. seji: »Ker se namerava dvorni svetnik 
dr. Janko Babnik, predsednik naše likvidacijske komisije na Dunaju, preseliti v Ljubljano, 
se mu naroči, naj pred odhodom z Dunaja izroči vodstvo likvidacijske komisije senatne-
mu predsedniku dr. Miroslavu Ploju (se brzojavi jutri).« – Sejni zapisniki Narodne vlade 
Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921, 1. del: 
od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919, Ljubljana 1998, str. 143 (Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 
1).

 15 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 9, Poročilo o likvidacijskih poslih v državnem arhivu na 
Dunaju od srede januarja do konca julija 1919, z dne 29. julijem 1919.

 16 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, Predstavništvu kraljestva SHS u Beču, dne 8. maja 1920, 
št. 8299/L/20.

 17 Prav tam.
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tem je stopil v stik s češkimi krogi, posebej s poslanikom Češkoslovaške 
republike, ki je takoj, ko je spoznal materijo vprašanj, ki so pestila jugo-
slovansko predstavništvo, prevzel vodstvo v nastali situaciji. Na njegovo 
pobudo so tako sestavili komite ter se dogovarjali o organizaciji aparata, 
ki bi se moral ukvarjati z likvidacijo bivše monarhije. V ospredju so bile 
likvidacije oseb, spisov, finančnih vprašanj in stvari. Komite je sklenil, da 
se pri tej likvidaciji na splošno morajo sprejeti načela, ki veljajo za likvi-
dacijo velikih posestev in podjetij, ter da ne smejo prevzeti obveze glede 
državnih dolgov. Hkrati je bil sprejet sklep komiteja, da se morajo – dokler 
ne bodo vedeli, kako bo mirovna konferenca v Parizu odločila – izključno 
osredotočiti na inventariziranje in ocenjevanje državne lastnine. Sklenili 
so še, da se mora delo začeti čim prej, še posebej zato, ker je avstrijska vlada 
že pohitela z odredbo 6. novembra 1918, ki ji daje pravico, da je vse, kar leži 
na njenem teritoriju, njena last.18 

Težave na vidiku 

Avstrijska vlada je poleg omenjene odredbe, ki ji je dajala pravico, da 
je vse, kar leži na njenem teritoriju, njena last, šla še dalje. Avstrijci so na-
mreč odredili, da se brez njihovega dovoljenja ne sme pregledovati spisov 
pri raznih ministrstvih na Dunaju, tako da je v tem kontekstu Avstrija 
imenovala pri vsakem ministrstvu tudi svojega zastopnika, ki je imel pra-
vico upravljanja. Ko je bila izdana ta uredba, je zastopnik Češkoslovaške 
republike Tusar sklical vse zastopnike novih držav (izvzeti sta bili Avstrija 
in Madžarska), ki so nastale na ozemlju stare monarhije. Ti so enoglasno 
sklenili, da Tusar protestira pri državnem kanclerju dr. Bauerju proti temu 
samovoljnemu, enostranskemu in obenem še neveljavnemu aktu s strani 
avstrijske države ter da odločno zahteva, da se v namen likvidacije sestavi 
posebna komisija, ki jo bodo sestavljali zastopniki zainteresiranih novih 
držav. Avstrijska vlada je skušala stvar zavlačevati, zato je moral Tusar po-
sredovati pri vodji angleške misije na Dunaju. Ta je nato kanclerju Bauerju 
naložil, da naj prične pogovore z zastopniki novih držav. Tako je bilo 14. 
novembra 1918 prvo zasedanje konference poslanikov, kjer so sodelovali 
zastopniki vseh držav. Po mučnem in dolgotrajnem razpravljanju so na za-
sedanjih 11. in 12. decembra vendarle prišli do sklepa, da se osnuje posebna 
institucija vseh narodnih držav, imenovana mednarodna likvidacijska ko-

 18 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, pismo Predsjedništvu ministarskog saveta v Beogradu, z 
dne 10. januarja 1920, št. 5530/L/19.
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misija. To je bil kar precejšen uspeh, ker je avstrijska vlada z vso svojo silo 
poskušala zavlačevati rešitev tega vprašanja.19 

Ustroj likvidacijske komisije in njen obseg dela

Po statutu mednarodne likvidacijske komisije je bila ustrojena nasle-
dnja organizacija:
1. Kolegij predstavnikov narodnih držav v vsakem ministrstvu stare Av-

strije (de facto so oživeli ti kolegiji samo v vojnem ministrstvu, v sek-
ciji za mornarico, v skupnem finančnem ministrstvu, v ministrstvu za 
obrambo države ter v finančnem ministrstvu). 

2. Mednarodna likvidacijska komisija.
3. Konferenca poslanikov, tj. skupščina poslanikov vseh nacionalnih držav 

na Dunaju.20

23. januarja 1919 se je konstituirala mednarodna likvidacijska komisi-
ja, takrat so bili izdani tudi statuti za posamezne kolegije predstavnikov. 
Delovanje teh kolegijev v posameznih ministrstvih, kakor tudi same med-
narodne likvidacijske komisije, je izkristaliziralo potrebo po organizaciji 
posebne likvidacijske komisije, ki bo branila interese Kraljevine SHS.21 

Z dovoljenjem Ljubljane in Zagreba je bil s strani tedanjega konzular-
nega gerenta na Dunaju dr. Petra Defranceshia22 za šefa likvidacijske ko-
misije Kraljevine SHS imenovan dr. Miroslav Ploj. Likvidacijska komisija 
Kraljevine SHS je takrat štela 28 članov, vsi pa so bili uradniki iz jugoslo-
vanskega dela bivše monarhije. Člani komisije Kraljevine SHS so opravljali 
svojo funkcijo kot njeni zastopniki v vseh mednarodnih in meddržavnih 
likvidacijskih organizacijah ter kot likvidacijski predstavniki pri tistih du-
najskih centralah, kjer ni bilo kolegija predstavnikov. Vsak teden so bila 
skupna zasedanja pod predsedstvom dr. Ploja, kjer so govorili o vseh ak-
tualnih vprašanjih likvidacije. Mednarodna likvidacija je bila osnovana 
na principu, da obstaja skupna likvidacijska masa, zaključki pa se morajo 
osnovati samo enoglasno, tj. s privolitvijo vseh vpletenih nacionalnih dr-
žav. Seveda je bilo delo zaradi tega zelo zahtevno, včasih tudi brezplodno, 

 19 Prav tam.
 20 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, pismo Predsjedništvu ministarskog saveta v Beogradu, z 

dne 10. januarja 1920, št. 5530/L/19.
 21 Prav tam.
 22 Defranceschi, Peter (Ajdovščina, 26. 10. 1863 – Novo mesto, 2. 4. 1937), zdravnik kirurg 

(Enciklopedija Slovenije 2, Ljubljana 1988, str. 184–185).
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ker je zastopnik avstrijske države izkoristil vsako priložnost, da onemogoči 
ali vsaj prestavi rešitev zadeve.23

Avstrijski predstavnik je še posebej težil k temu, da se število osebja 
ne bi preveč zniževalo, saj je bilo zaposleno pri likvidacijskih dunajskih 
centralah, še posebej pri vojnem ministrstvu, seveda največ pripadnikov 
nemške narodnosti. Nasprotno avstrijskemu pa je bilo mnenje drugih dr-
žav, ki so gledale predvsem na to, da se skupna likvidacijska masa ne oteži 
s plačami, ki niso brezizhodno potrebne. Po dolgi borbi so 13. februarja 
1919 sklenili odpustiti večje število ljudi. Odpuščeni so bili vsi vojno ak-
tivni in neaktivni gažisti (nameščenci s stalno mesečno plačo) ter delavci, 
ki so bili nameščeni na temelju pogodbe. S tem so dosegli, da so se osebni 
mesečni stroški za likvidacijo v vojnem ministrstvu in sekciji za morna-
rico pomembno zmanjšali. V začetku oktobra 1919 je bilo v institucijah 
vojnega ministrstva zaposlenih samo še 1278 gažistov, vključno s civilnimi 
pogodbenimi uradniki in 2136 pisarniških in pomožnih delavcev. Težilo se 
je tudi k temu, da se število diplomatskih zastopstev in konzulatov v tujini 
čim bolj zmanjša; od prvotnih 56 sta v septembru 1919 ostala samo še dva 
takšna urada: v Vatikanu in Bernu.24

Želja zastopnikov večine nacionalnih držav, da se tudi v ministrstvu 
zunanjih zadev osnuje kolegij predstavnikov, je ostala neuresničena zaradi 
odpora avstrijske vlade, prav tako se zaradi istega razloga ni osnoval kolegij 
pri dvornem erarju.25

Mednarodna likvidacijska komisija je izdelala tudi načela za inventuro 
in oceno likvidacijske mase. To je bilo precej težko delo, ker so bili v tem 
pogledu prisiljeni, da sprejmejo kompromis z avstrijskim stališčem, delega-
cija Kraljevine SHS (in tudi drugih držav) pa si je prizadevala, da so ocene 
vrednosti kulturnih predmetov, ki so bili shranjeni v dunajskih knjižnicah, 
zbirkah, muzejih in arhivih, če je le mogoče, čim nižje. Dr. Miroslav Ploj 
je trdil, da so izdelali načela, ki jih bo lahko uporabljala tudi komisija za 
reparacijo in njena sekcija na Dunaju.26

Mednarodna likvidacijska komisija se je ukvarjala z velikim številom 
raznih vprašanj, npr. s podeljevanjem štipendij iz vojnih skladov, za ta 
namen je bil ustanovljen tudi poseben komite. Predmeti dela mednarodne 
likvidacijske komisije so še bili: vprašanje delitve Karlovega fonda (Kaiser 

 23 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, pismo Predsjedništvu ministarskog saveta v Beogradu, z 
dne 10. januarja 1920, št. 5530/L/19.

 24 Prav tam.
 25 Prav tam.
 26 Prav tam.
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Karl Fond)27 in vprašanja nadzora zavoda za demobilizacijo, ki je imel na-
logo, da razdeli material v vrednosti treh do štirih milijard in repatriacija 
vojnih ujetnikov. 6. marca 1919 je bila osnovana posebna mednarodna ko-
misija, v kateri so bile zastopane vse nacionalne države, ki se je ukvarjala z 
iskanjem raznih zadev na podlagi vojnih dobav. Ustanovljen je bil tudi ura-
dniški komite, ki se je ukvarjal z izplačevanjem pokojnin upokojencem, ki 
so po razpadu Avstro-Ogrske pripadli različnim nacionalnim državam.28 

Delegacija SHS pri likvidacijski komisiji

Za zaščito kulturnih interesov Kraljevine SHS je bila sestavljena ko-
misija, v kateri so delali jugoslovanski, na Dunaju delujoči obetavni stro-
kovnjaki. Naloga te komisije je bila, da se registrirajo in ohranijo kulturne 
vrednosti na Dunaju, ki so bile za Kraljevino SHS posebno pomembne. Ta 
komisija je bila v neprestanem stiku z zastopniki kulturnih interesov dru-
gih slovanskih držav ter je odposlala obširno poročilo mirovni delegaciji 
Kraljevine SHS v Pariz s predlogi, kako bi se mogli obraniti interesi države 
pri mirovnih pregovorih.29

Dr. Miroslav Ploj o uspešnosti delovanja likvidacijske komisije pravi: »V 
času celotne likvidacije smo naleteli več ali manj na zapreke in težave, katere 
je delal zastopnik avstrijske države v mednarodni likvidacijski komisiji in v 
posameznih kolegijih, ampak temu navkljub je bilo delo vseeno uspešno.«30 

V Sloveniji pa je dr. Milko Brezigar31 januarja 1919, ko je bil Ploj šele 
uradno imenovan v likvidacijsko komisijo, že kritično ocenjeval stanje, 
ki je takrat vladalo na Dunaju. Takrat se je v Parizu že zbrala mirovna 
konferenca in začela z delom, vsa nerešena vprašanja na ozemlju nekda-
nje monarhije pa so bila odprta, vključno z valutnim vprašanjem ter z 
vojnim posojilom. Na vse to je opozarjal Brezigar, ko je pisal ministru dr. 
Kramerju,32 ter pozival, da je treba poskusiti izsiliti od mirovne konference 

 27 Deželna vlada za Slovenijo je 14. februarja 1919 obravnavala vprašanje likvidacije Karlo-
vega fonda: »Načelnik likvidacijske komisije dr. Ploj poroča, da nam pri likvidaciji Karlove-
ga fonda ponujajo kvoto 15 % (4 milijone kron). Ker pri tem fondu ni veliko jugoslovanskega 
denarja zraven, se kvota sprejme brez prejudica za druge razdelitve, ker sicer stoji deželna 
vlada na stališču, da ji gre ena petina (20 %).« (Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 1, str. 366.)

 28 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, pismo Predsjedništvu ministarskog saveta v Beogradu, z 
dne 10. januarja 1920, št. 5530/L/19.

 29 Prav tam.
 30 Prav tam.
 31 Brezigar, Milko. R. 1886, u. 1958; gospodarski teoretik (Enciklopedija Slovenije 1, Ljublja-

na 1987, str. 368).
 32 Kramer, Albert (1882–1943), politik in novinar (Enciklopedija Slovenije 5, Ljubljana 1991, 

str. 380). 
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vse, kar je mogoče. Med drugim je zapisal: »Doseči moramo namreč to, da 
se obsodijo Nemci in Madžari v plačilo raznih odškodnin /…/ Da se nam bo 
priznal en ali drugi odškodninski naslov, moramo svojo prošnjo dobro pod-
preti. To pa je mogoče le v tem slučaju, da bi izvršila takozvana ‘likvidačna 
komisija’ na Dunaju svojo nalogo. Ta komisija bi morala ugotoviti državno 
premoženje bivše monarhije ter vrh tega podati substrat za druge zahtevke, 
katere hočemo staviti na mirovni konferenci in za katere hočemo zahtevati 
odškodnino od Nemcev in Madžarov. Omenjena likvidačna komisija na 
Dunaju pa ne izvršuje svojega posla. To vidite iz priloge Važna gospodarska 
vprašanja /…/, v kateri manjkajo razni podatki. Te podatke zastonj pričaku-
jem z Dunaja in prepričan sem, da jih ne dobim.« Dr. Brezigar je še izražal 
strah, da Kraljevini SHS mirovna konferenca ne bo priznala odškodnine 
iz omenjenih naslovov, če se jih ne bo dovolj podkrepilo. Opozarjal je na 
kritičen gospodarski položaj in na to, da »… ne more priti tudi do poli-
tičnih komplikacij, ako bomo morali iz lastnega urediti valutno in druga 
gospodarska vprašanja.« Zato je pozival, da bi bilo nujno, da se čim prej 
izvede likvidacija državnega premoženja bivše monarhije, tako da bi lahko 
še pravočasno dali svojo peticijo na mirovni konferenci. Ker po njegovem 
prepričanju likvidacijska komisija na Dunaju ni bila kos svoji nalogi, je 
predlagal, da se na Dunaj takoj pošlje »neki dr. Ivan Slokar,33 ki se sedaj 
mudi v Beogradu.« Po Brezigarjevem mnenju je bil Slokar mož, ki je dobro 
poznal dunajske in avstrijske razmere ter je bil po njegovem prepričanju 
pravi za to veliko nalogo, zato ga je toplo priporočil tako dr. Kramerju kot 
tudi dr. Antonu Korošcu. Brezigar je to storil z namenom, da se likvidacija 
premoženja bivše monarhije reši v prid Slovencem, da bi se bili izognili 
veliki gospodarski neugodnosti, ki jim je pretila.34

Likvidacijska komisija je delala pod vodstvom in nadzorom dr. Miro-
slava Ploja.35 Iz ekonomskih razlogov in zaradi kasneje praktično onemo-
gočenega dela je v času od julija 1919 do januarja 1920 število likvidatorjev 
zmanjšal in obdržal samo nujno potrebno delovno silo. Ko je oklestil šte-
vilo sodelavcev, je bilo njihovo število, kot sam ugotavlja, v »nikakršnem 

 33 Slokar, Ivan (1884–1970), gospodarstvenik in zgodovinar (Enciklopedija Slovenije 11, Lju-
bljana 1997, str. 148–149). 

 34 Šorn, Slovensko gospodarstvo 1919–1924, str. 74–76.
 35 Dr. Ploj je pri Narodni vladi v Ljubljani vložil obširno vlogo glede načrta, kako naj se 

uredi likvidacija »bivše Avstrije z ozirom na Slovenijo in katerim uradnikom naj se po-
veri zastopstvo«. Narodna vlada je na 45. seji z dne 13. januarja 1919 določila profesorja 
dr. Ivana Arnejca, naj urgira rešitev vloge, hkrati pa so zaradi dvoma, ali je to vprašanje 
še sodilo v delokrog Narodne vlade, sklenili, da se zadeva preveri pri dr. Korošcu (Sejni 
zapisniki NV SHS in DVS, 1, str. 262).
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razmerju s številom osebja drugih držav, še manj pa z delom, ki se bo moralo 
narediti po ratifikaciji mirovnega sporazuma«.36

Poleg Miroslava Ploja, ki je bil šef likvidacijske komisije (ter od finanč-
nega ministrstva imenovani komisar za avstro-ogrsko banko, član med-
narodne likvidacijske komisije in kolegija v finančnem ministrstvu), so 
komisijo SHS, po njeni redukciji, sestavljali še naslednji člani: 
– Dr. Josip Ivanić (bivši sekcijski svetovalec v skupnem finančnem mini-

strstvu), ki je bil referent za arhive, bibliotekar ter član kolegija v skup-
nem ministrstvu. 

– Dr. Franjo Vidic37 (bivši vladni tajnik in redaktor slovenske izdaje dr-
žavnih zakonov), ki je deloval kot likvidator v ministrstvu za socialno 
skrb, ministrstvu za narodno zdravje in ministrstvu za notranje posle 
ter referent za socialno zavarovalne zavode in član meddržavne komi-
sije za rešitev uradniških vprašanj.

– Dr. Aleksander Kusy (bivši ministrski tajnik v ministrstvu za uk in 
bogočastje), ki je bil likvidator za dvorni erar, likvidator v ministrstvu 
za trgovino in ministrstvu za poljedelstvo, član meddržavne komisije 
za vojne dobave in meddržavnega komiteja za škodo pri ministrstvu 
zunanjih poslov.

– Dr. Rudolf Ban (bivši dvorni tajnik v ministrstvu za uk in bogočastje), 
ki je bil član internacionalne likvidacijske komisije, kolegija v finanč-
nem ministrstvu in član meddržavne komisije za vojne dobave, likvi-
dator v ministrstvu za uk in bogočastje.

– Ing. Albin Tassotti (bivši mestni nadkomisar v ministrstvu za javna 
dela), ki pa je opravljal delo likvidatorja v ministrstvu za javna dela in 
bil tudi referent za tehnična vprašanja.38

Seznam likvidatorjev je bil pred odpuščanjem precej večji in je na začet-
ku štel naslednje člane: desna roka Miroslava Ploja in njegov namestnik je 
bil dr. Fran Eller39 (bivši finančni nadsvetnik), skrbel pa je tudi – skupaj s 
Plojem – za likvidacijo pri finančnem ministrstvu, za zunanje ministrstvo 
je bil poverjen dr. Dušan Tončič pl. Sovinski (poprej konzul), za vojno 
ministrstvo je bil likvidator Vladimir vitez Cvitkovič (nekdanji računski 
nadsvetnik), pri mornariški sekciji pa je bil imenovan za likvidatorja dr. 

 36 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, Predstavništvu kraljestva SHS u Beču, z dne 8. maja 1920, 
št. 8299/L/20.

 37 Vidic, Fran (1872–1944), publicist, kritik in literarni zgodovinar (Enciklopedija Slovenije 
14, Ljubljana 2000, str. 228).

 38 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, seznam likvidatorjev.
 39 Eller, Fran (1873–1956), pravnik in pesnik (Enciklopedija Slovenije 3, Ljubljana 1989, str. 

34).
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Alojzij Rant40 (bivši intendant). Dr. Fran Vidic, bivši vladni tajnik, se je 
torej ukvarjal z likvidacijo pri ministrskem predsedstvu, ministrstvu za 
notranje zadeve, ministrstvu za socialno skrb in ministrstvu za ljudsko 
zdravje, obenem pa je nadziral še pokojninski zavod za zasebne name-
ščence. Pri geologijskem državnem zavodu je bil predstavnik delegacije 
Kraljevine SHS dr. Karel Hinterlehner41 (bivši rudarski svetnik in šef geo-
logov), ki je opravljal še vlogo predstavnika na naravoslovnem oddelku 
dvornega muzeja, pri generalnem ravnateljstvu za zemljiški kataster pa je 
takšno vlogo opravljal Anton Grabišič (prej nadgeometer). V vojno geo-
grafskem zavodu in državni tiskarni je zastopal interese Kraljevine SHS 
– poleg svoje matične domovine Češkoslovaške republike – Josip Chloub-
na.42 Pri ministrstvu za trgovino sta bila imenovana dva likvidatorja: dr. 
Anton Bjelič (bivši višji komisar pomorske vlade) in dr. Štefan Tomažič 
(bivši višji komisar pomorske vlade). Pri ministrstvu za železnice sta 
bila imenovana Ivan Petrič (nekdanji stavbeni svetnik) ter Hinko Goli-
as (bivši nadzornik), medtem ko je pri ministrstvu za javna dela Albinu 
Tassotiju pomagal Ivan Petrič (ki je tako deloval v dveh ministrstvih). Li-
kvidatorstvo pri ministrstvu za poljedelstvo je bilo zaupano dr. Maksu 
Scheschargu, nekdanjemu ministrskemu svetniku. Matej Arnejc (kapitan) 
in Alojzij Pavlinič43 (računski častnik) sta delovala pri ministrstvu za de-
želno obrambo. Ljubo Milanovič (sodnik) je bil imenovan za likvidatorja 
pri ministrstvu za pravosodje in vrhovnem sodišču. Miroslav Ploj je bil 
poleg že omenjenih funkcij pristojen še za delo pri upravnem in državnem 
sodišču. Pri patentnem uradu in patentnem sodišču pa je deloval Ljubo 
Milanovič (sodnik). V najvišjem računskem dvoru je bil likvidator Franc 
Bonač44 (bivši sekcijski svetnik). Andrej Gabršček45 (nekdanji zakladnik, 
načelnik begunskega odseka na Dunaju) je bil pristojen za likvidacijo pri 

 40 Rant, Alojzij, višji mornariški komisar (Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 1, str. 77).
 41 Hinterlechner, Karel (1874–1932), petrograf, geolog (Enciklopedija Slovenije 4, Ljubljana 

1990, str. 23–24). 
 42 O tem je 22. januarja 1919 razpravljala na 50. seji tudi Narodna vlada v Ljubljani: »V dr-

žavni tiskarni na Dunaju je okoli 400 strojev raznih vrst, mnogo papirja in velika zaloga 
svinca. V vojno-geografičnem inštitutu je okoli 100.000 litografičnih plošč. Ker se začne v 
obeh zavodih v kratkem času likvidacijsko delo, sklene Narodna vlada naprositi Društvo 
slovenskih tiskarjev, da odpošlje svojega zastopnika na Dunaj, ki bo pregledal likvidacijske 
predmete in izbral stvari, ki so za nas potrebne … Dr. Ploju se piše v tem smislu, da naj dobi 
Narodna vlada 1/10 tega blaga in natura. Nastavi naj se Josip Chluben, meteur državne 
tiskarne, proti nagradi 200 K na mesec, da bo pri stvari pomagal.« (Sejni zapisniki NV 
SHS in DVS, 1, str. 289–290.)

 43 Pavlinič Alojzij, uradnik (Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 3, str. 181).
 44 Bonač Franc, dvorni svetnik (Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 1, str. 353).
 45 Gabršček Andrej, politik, časnikar in založnik (Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 1, str. 

65).
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specialnem odseku za demobilizacijo vojnega blaga.46 Za dvorno posest 
je bil poleg Ploja imenovan še dr. Aleksander Kusy. Poleg omenjenih so 
bili v raznih zavodih, knjižnicah in ostalih ustanovah zaposleni še drugi. 
Tako je bil dr. Milko Kos,47 član inštituta za avstrijsko zgodovino (in kot 
navaja Ploj »v službi ljubljanske vlade na dopustu«), pristojen za Avstrijski 
arheološki zavod ter za komisijo za novejšo avstrijsko zgodovino. Dr. Ivan 
Žibert48 (bibliotekar) je deloval pri Vseučiliški knjižnici, osrednji komisiji 
za varstvo spomenikov, ter Avstrijski državni galeriji in na umetniškem 
oddelku dvornega muzeja. Pri Dvorni knjižnici sta svoje delo opravljala dr. 
Ivan Prijatelj49 (kustos, ki je takrat tam še služboval) in dr. Ivan (France) 
Kidrič,50 ki je bil njen kustos. Dr. Prijatelj je opravljal še vlogo predstavni-
ka pri Akademiji znanosti, medtem ko je dr. Kidrič deloval še v knjižnici 
slovanskega seminarja na vseučilišču in pri arhivu ministrstva notranjih 
zadev ter pri arhivu ministrstva za uk in bogoslužje. Pri zavodu za žensko 
industrijo je sodeloval Ivan Vogelnik (nadzornik).51 

Arhivi, arhivi … to je zdaj problem!

Predmet likvidacije je bila tudi vsebina arhivov na Dunaju: državni 
arhivi (hišni – dvorni arhiv in državni arhiv, arhiv vojne mornarice, sta-
ri komorni arhiv, arhiv bivših avstrijskih ministrstev za notranje zadeve, 
finance, bogočastje in uk, za železnice in arhiv cesarskega sveta) in ne-
organizirani arhivi in registrature pri dunajskih centralnih uradih bivše 
monarhije.52

V dunajskih arhivih je bilo za novonastale države na ozemlju bivše 
Avstro-Ogrske izjemno pomembno skozi stoletja nagrmadeno in izčrpno 
zgodovinsko gradivo. To je seveda veljalo tudi za ozemlje Kraljevine Srbov, 

 46 Deželna vlada za Slovenijo je na seji 12. februarja 1919 obravnavala poročilo Andreja 
Gabrščka, ki je iz Dunaja sporočal, da »Čehi ne dovolijo, da bi se blago razdelilo in natura, 
ampak zahtevajo, da se vse blago proda in denar razdeli med države, nastale na ozemlju 
bivše Avstrije.« Deželna vlada je nato sklenila, da se v zadevi pooblasti načelnik likvi-
dacijske komisije dr. Ploj ter da si ogleda blago, ki bi bilo za Slovenijo potrebno (zlasti 
telefonske in brzojavne aparate) in se pri centralah pozanima o nakupnih pogojih. »O 
vspehu naj poroča deželni vladi. Blago bi potem kupile interesirane državne organizacije.« 
(Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 1, str. 358.)

 47 Kos, Milko (1892–1972), zgodovinar (Enciklopedija Slovenije 5, Ljubljana 1991, str. 311).
 48 Žibert Ivan, bibliotekar (Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 3, str. 294).
 49 Prijatelj, Ivan (1875–1937), literarni zgodovinar, teoretik, esejist in prevajalec (Enciklope-

dija Slovenije 9, Ljubljana 1995, str. 337).
 50 Kidrič, France, literarni zgodovinar, univerzitetni profesor in predsednik Slovenske aka-

demije znanosti in umetnosti (SAZU) (Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 1, str. 207).
 51 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, seznam likvidatorjev.
 52 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 9, Likvidacija arhiva u Beču.
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Hrvatov in Slovencev. Dunajski arhivi so se po razpadu Avstro-Ogrske 
šteli kot skupno premoženje novih držav, nastalih na njenem ozemlju. Na 
sto tisoče zvezkov, listin, pečatov, rokopisov, zemljevidov, itd., se ni dalo 
razdeliti med nove (narodne) države po kakšnem kvotnem ključu, niti se 
jih ni dalo kompenzirati s katerim koli drugim materialnim blagom, ker 
so bili iz narodnega in znanstvenega gledišča neprecenljivega pomena.53 

Zaradi težavnosti razdelitve gradiva med več držav je kulturna komi-
sija Kraljevine SHS, pristojna za ta vprašanja, izdelala načela, sloneča na 
osnovi narodnosti (kolikor je bilo to mogoče), in jih preko vlad v Ljubljani 
in Zagrebu predložila centralni vladi v Beogradu in mirovni konferenci v 
Parizu. 

Ta načela so bila:
1. Vrnitev arhivalij odnesenih iz teritorija Kraljevine SHS, bodisi v času 

svetovne vojne (I. svetovna vojna) bodisi kadar koli prej.
2. Izročitev vseh arhivalij, ki se nahajajo v centralnih uradih bivše avstro-

ogr ske monarhije in se nanašajo na kraje države SHS, v kolikor se dajo 
izločiti brez tehničnih težav in škode za znanstveno uporabo.

3. Glede preostalih arhivalij velja kondominij pod skupno upravo naro-
dnih držav.

4. Za slučaj neizvedljivosti točke 3: radikalna in sistematična izročitev vse-
ga, kar posega v jugoslovansko zgodovino.54 

Kako pomembni so bili arhivi za tedanje interese vseh vpletenih držav, 
pove že informacija dr. Josipa Ivanića, referenta Kulturne komisije: »Ta 
kulturna likvidacijska komisija /…/ je naletela zlasti v registraturah (shra-
njevališče uradnih spisov) na silne zapreke s strani Nemcev. Oni nam kratijo 
tudi vsak uspešni poskus vpogleda v spise.«55 Dr. Ivanić obenem ugotavlja 
tudi, da se bo morala končna likvidacija izvršiti pod kontrolo antantnih 
vojnih misij, a ne pod italijansko kontrolo, saj »italijanska vojna misija ne 
bi odgovarjala namenu in zagotovo ne bi bila v našo korist, saj so Italijani 
zainteresirana stranka z obzirom na primorske kraje, katere si prisvajajo. 
Italijani že sedaj ogrožajo arhiv vojne mornarice.«56 

Zato je likvidacijska komisija na čelu z Miroslavom Plojem pozvala 
vlado v Beogradu, da se naredi vse potrebno za skorajšnji prenos gradiva 
(84 000 zvezkov), ki je zadevalo jugoslovansko državo, na njen teritorij. Ta 

 53 Prav tam.
 54 Prav tam.
 55 Prav tam.
 56 Prav tam.
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poziv komisije je bil predložen tudi poslanstvu Kraljevine SHS na Dunaju 
za nadaljnje delovanje.57

Glavno likvidacijsko delo v državnem arhivu na Dunaju se je gibalo v 
dveh smereh: 
1. S proučevanjem celotnega arhivskega gradiva pripraviti ustrezna tla za 

kolikor mogoče hitro izpeljavo bodoče efektivne likvidacije, ki bo sle-
dila sklepom pariške mirovne konference. S tem v zvezi je bilo treba 
najprej proučiti glavni generalni katalog, nato vse v poštev prihajajoče 
repertorije listin, starejše in novejše kataloge, zapisnike, upravne akte, 
deloma korespondenco arhivske pisarne in druge pripomočke. To pri-
pravljalno delo za bodočo efektivno likvidacijo arhivalij je bilo določeno 
v smernicah, ki sta jih v svojih sklepih in poročilih zapisali ljubljanska 
in dunajska komisija za likvidacijo kulturnih zavodov bivše avstro-ogr-
ske monarhije.

2. V arhivu varovati interese SHS.58

Na podlagi teh smernic naj bi dobila Kraljevina SHS iz državnega arhiva 
na Dunaju sledeče arhivalije:

■ Prva skupina: Arhivalije z ozemlja Kraljevine SHS, prenesene za časa 
svetovne vojne v državni arhiv na Dunaju.

Ta smernica se je pokrivala s točko v načrtu mirovne pogodbe, pre-
dane avstrijski republiki, ki je zahtevala, da se morajo vse listine, starine 
in umetnine in drugi znanstveni in bibliografični predmeti preneseni z 
ozemelj, začasno osvojenih in okupiranih od sovražnika, povrniti prvemu 
lastniku.59

V začetku januarja 1919 je prišel na Dunaj odposlanec beograjske vlade, 
legacijski tajnik Karović, z namenom, da bi poiskal zaplenjene srbske arhi-
ve in jih spravil nazaj v Srbijo. V prvi polovici januarja je dal odpeljati 190 
zabojev (3 vagone) od avstro-ogrskih oblasti zaplenjenih srbskih arhivalij, 
v prvi vrsti arhiv srbskega zunanjega ministrstva v Beogradu. Miroslav Ploj 
v svojem poročilu še ugotavlja, da se »dandanes /…/ v državnem arhivu na 
Dunaju ne nahaja nič več za časa svetovne vojne na jugoslovanskem ozemlju 
zaplenjenih arhivalij.«60

 57 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 9, Poročilo o likvidacijskih poslih v državnem arhivu na 
Dunaju od srede januarja do konca julija 1919, z dne 29. julijem 1919.

 58 Prav tam.
 59 Prav tam.
 60 Prav tam.
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■ Druga skupina: Arhivalije nastale na ozemlju Kraljevine SHS in od tu 
kadar koli do začetka svetovne vojne prenesene v državni arhiv na Du-
naju.

Ta smernica se je deloma ujemala s točko v načrtu mirovne pogodbe za 
avstrijsko republiko, ki je govorila, da mora Avstrija na zahtevo prizadete 
države poskrbeti za povrnitev vseh predmetov umetnostne, arheološke, 
znanstvene ali zgodovinske vrednosti, ki so prišli iz drugih ozemelj, spa-
dajo k duševni lastnini teh ter se sedaj nahajajo v avstro-ogrskih zbirkah, 
nazaj na ozemlje, kjer so nastali.61

V skladu s to smernico je reparacijska komisija SHS na Dunaju zah-
tevala predajo več oddelkov državnega arhiva na Dunaju: arhiv dubrov-
niške republike, listine iz arhiva stolnega kapitlja v Splitu ter posamezni 
deli (arhivalije, akti, listine) iz oddelkov, ki niso tvorili organsko nastale 
celote, ampak so bili umetno sestavljeni, ter so se nanašali na več držav 
(npr. določene za celo nekdanjo Notranjo Avstrijo) in naj bi se razdelili v 
sporazumu s prizadetimi strankami. Za slovensko ozemlje so bili zanimivi 
notranjeavstrijski mejni akti, koroški akti, kranjski akti, avstrijski državni 
akti, Gorica, Gradiška, Furlanija, duhovni arhiv, Trst, Istra, Reka, Primor-
je, notranjeavstrijske registraturne knjige.62

Pod to smernico so spadale tudi zahteve do rokopisov. Od teh naj bi 
pripadli Kraljevini SHS vsi, ki so glede na načelo historične provenience 
nastali na jugoslovanskem ozemlju ali pa so bili po vsebini važni za Kra-
ljevino SHS. Takšnih rokopisov je bilo 56.63

Posebno poglavje iste smernice so bile listine. Tukaj je likvidacijska 
komisija zavzela princip provenienčne razdelitve. Ta je zahtevala, da bi 
se vsaka listina ali akt hranila in ohranila na tistem mestu, kamor sta 
spadala po svoji provenienci. Zato so zahtevali, da morajo priti vse listine 
državnega arhiva na Dunaju, izdane kadar koli in kjer koli in od kogar koli 
za kako oblast, jurisdično osebo, rodbino ali posameznika na tedanjem 
jugoslovanskem ozemlju, spet nazaj, tja, kjer so nekdaj tvorile registraturo 
oziroma arhiv prejemnika. Sem so spadale tudi listine iz samostanov, ki 
jih je razpustil cesar Jožef II. (mdr. kartuzijanskih samostanov v Bistri, 
dominikanskih v Marenbergu, jezuitskih samostanov v Celovcu, Gorici, 
Ljubljani in Trstu). Skupaj s samostanskimi arhivi je prišlo v državni arhiv 
na Dunaju tudi več manjših arhivov posameznih rodbin in cerkva na slo-
venskem ozemlju. Tako mdr. listine za župnije Šenčur pri Kranju, Cerklje, 

 61 Prav tam.
 62 Prav tam.
 63 Prav tam.
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Konjice, Slovenska Bistrica, cerkev v Kostanjah na Koroškem in cerkev 
Sv. Fridolina na Bregu v Ljubljani. Listine za štajerske prejemnike pa je že 
pred nekaj desetletji predal državni arhiv na Dunaju deželnemu arhivu v 
Gradcu. Skupno število listin iz razpuščenih jugoslovanskih samostanov 
je bilo okoli 2050.64

V tem kontekstu so tako zahtevali tudi arhive in listine plemiških rod-
bin na slovenskem ozemlju. Tako so v zahtevah navedli arhiv goriških 
grofov (kolikor se dotika slovenskih oz. jugoslovanskih ozemelj), arhiv 
celjskih grofov (okoli 800 listin), listine za plemiške rodbine na jugoslo-
vanskem ozemlju, npr. gospode iz Ptuja, Polhovega Gradca, Mokronoga 
in drugih. Na seznamu zahtev so bile tudi listine za posameznike, oblasti, 
rodbine in juristične osebe v jugoslovanskih mestih in trgih kot Celju, 
Celovcu, Kamniku, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Pliberku, Ptuju, Radgoni, 
Radovljici, Slovenj Gradcu, Velikovcu, Žalcu itd. ter listine za ljubljansko in 
istrske škofije in še mnogo drugih. Skupno število teh listin naj bi bilo okoli 
4800. Obenem so pod omenjeno smernico sodile še večje skupine arhivalij 
iz arhiva solnograške cerkve, v kolikor so se le-te dale izločiti brez škode za 
organično celoto solnograškega (salzburškega) arhiva. V tem kontekstu so 
za Kraljevino SHS prišle v poštev skupine arhivalij o odnosih Salzburga in 
goriškimi ter celjskimi grofi, grofi Bogen in ptujskimi gospodi (okoli 100 
listin), arhivalije za jugoslovanske župnije in samostane nekdanje salzbur-
ške nadškofije (Vovbre, Ptuj, Velikovec, Gospa Sveta, Dravograd, Vetrinj, 
Otok na Vrbskem jezeru; okoli 20 listin) in arhivalije zaokroženih nekda-
njih posestnih kompleksov na jugoslovanskem ozemlju (Pišece, Sevnica, 
Rajhenštajn, Brežice, Gospa Sveta, Maribor, Ptuj, Ormož, Središče). 65 

■ Tretja skupina: Od arhivskega gradiva, ki je organsko nastalo v poslova-
nju centralnih uradov, naj se vrne vse, ki zadeva ozemlje Kraljevine SHS 
in se lahko izloči brez tehničnih težav, škode za znanstveno uporabo in 
organsko povezanost arhivske celote.

V to skupino so spadali naslednji akti iz oddelka »Staatskanzlei, Pro-
vinzen«: Dalmatinski akti, akti italijanske oziroma dalmatinsko-albanske 
dvorne pisarne, ilirski akti, koroško-kranjsko-goriški akti, hrvaško-sla-
vonski akti, primorski akti, akti vojaške meje in štajerski akti. Od naštetih 
je bilo največ fasciklov (16) z naslova ilirskih aktov.66

 64 Prav tam.
 65 Prav tam.
 66 Prav tam.
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■ Četrta skupina: Vse, kar se ne da uvrstiti k predstoječim trem smerni-
cam, bi moralo ostati nedotaknjeno pod skupno upravo zainterisiranih 
držav na Dunaju ali drugod.

Pod zadnjo, četrto skupino so sodili veliki deli državnega arhiva nek-
danje monarhije, ki ne bi prišli v poštev pri likvidaciji. Mednje so (se) šteli: 
lorenski hišni arhiv, dvorni, kabinetni arhiv, arhiv državnega sveta, tajna 
avstrijska državna registratura, skoraj ves arhiv državne pisarne in zuna-
njega ministrstva, nemški državni arhivi, poslaniški arhivi, arhiv avstrij-
skega državnega zbora, arhiv generalnega guvernerja za Ogrsko ter arhiv 
cesarske rodbine.67

Za realizacijo zadnje smernice načrt mirovne pogodbe, predan avstrij-
ski republiki, ni vseboval nobene točke kljub temu, da so likvidacijske 
komisije v Ljubljani in na Dunaju ter pri vladah v Beogradu, Zagrebu in 
Ljubljani, pa tudi pri mirovni delegaciji Kraljevine SHS v Parizu, zahtevale 
označeno rešitev likvidacije tega, po obsegu ogromnega gradiva iz arhivov 
bivše monarhije.68

V svojem zaključku Poročila o likvidacijskih poslih v državnem arhi-
vu na Dunaju v času od srede januarja do konca julija 1919 dr. Miroslav 
Ploj upravičeno ugotavlja: »V slučaju, da ne bo mogoče v zadnjem trenutku 
predrugačiti mirovne sklepe, ostala bo Avstriji velikanska masa najdragoce-
nejših arhivalij, do katerih imajo enako pravico vse na ozemlju bivše avstro-
ogr ske monarhije nastale države.«69 

Medtem ko se je Ploj na Dunaju boril za čim boljši izkupiček in položaj 
mlade Kraljevine SHS, se je jugoslovanska delegacija na pariški mirovni 
konferenci ukvarjala zlasti z drugim vprašanjem. Na mirovni konferenci 
so velesile zavzele stališče, da je treba zagotoviti mednarodno poroštvo 
za pravice nacionalnih manjšin v malih državah in svobodo v trgovskem 
prometu in tranzitu. Zaradi teh ciljev so bile predvidene posebne klavzule 
v mirovnem sporazumu z Avstrijo. Za jugoslovansko delegacijo je bil spo-
ren zlasti člen 51 mirovnega sporazuma (v projektu mirovnega sporazuma 
znan kot člen 59). Zaradi tega je jugoslovanska delegacija razvila veliko 
aktivnost na sami konferenci, med jugoslovanskimi delegati pa je prišlo 
do velikih nasprotij, tako da so Jugoslovani začasno celo odbili podpis 
Saintgermainske pogodbe, vse skupaj pa je odkrito pokazalo nestrinjanje 
Kraljevine SHS z delom velikih sil na mirovni konferenci. Član jugoslo-
vanske delegacije Mateja Bošković in šef komisije za mednarodno pravo 

 67 Prav tam.
 68 Prav tam.
 69 Prav tam.
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pri delegaciji Slobodan Jovanović sta bila izrecno proti podpisu mirovne 
pogodbe z Avstrijo prav zaradi člena 51, saj naj bi posegal v suverenost dr-
žave. Skeptični so bili vsi člani delegacije, vendar so zavzeli blažja stališča, 
vsi pa so se podali v diplomatsko ofenzivo, da bi sporni člen vsaj nekoliko 
spremenili, zlasti da bi teritorij Srbije izvzeli iz zaščite manjšin. Jugoslovan-
ska delegacija je od vlade v Beogradu v začetku septembra 1919 zahtevala 
navodilo, ali naj podpišejo sporazum z Avstrijo ali ne; ta je odgovorila, naj 
skušajo za kraljevino doseči ugodnejši dogovor, če pa ne, naj sporazuma z 
Avstrijo ne podpišejo. V drugem tednu septembra je bilo jasno, da poprav-
kov ne bo, kljub temu pa je večina jugoslovanske delegacije ocenjevala, da 
je sporazum bolje podpisati, to pa so pokazali tudi razgovori s predstavniki 
Francije, Britanije in ZDA. Na predvečer podpisa mirovnega sporazuma 
z Avstrijo člani jugoslovanske delegacije še niso dobili navodil iz Beogra-
da, tako da so se s tesno večino 4 : 3 vendarle odločili, da Kraljevina SHS 
sporazuma ne podpiše. Tako sporazuma 10. septembra nista podpisali sa-
mo Kraljevina SHS in Romunija. Še istega dne je prispel vladni telegram, 
ki je sporočal, da je vlada odstopila prav zaradi manjšinskega vprašanja, 
hkrati pa je dala pooblastilo delegaciji v Parizu, da podpiše sporazum, če 
ocenjuje, da državnim interesom pretijo zelo velike nevarnosti. Delegati so 
se vendarle odločili, da sporazuma ne bodo podpisali in da bodo počakali 
na odločitev nove vlade. Takšna odločitev je v Parizu dokaj močno odme-
vala; zaradi pritiskov velesil in posameznih stališč članov jugoslovanske 
delegacije so ti poslali v Beograd ločeni mnenji. Čez čas, ko so se odvijali 
diplomatski stiki med velikimi silami, zlasti s Francijo in Beogradom, je 
bilo povsem jasno, da bi zavrnitev podpisa pomenila veliko nevarnost za 
Kraljevino SHS. Beograd se namreč s tem ne bi le razšel z velesilami, pač pa 
je obstajala tudi nevarnost, da bi Britanija na konferenci ponovno odprla 
vprašanje Makedonije. Neodločnost jugoslovanske strani se je nadaljevala, 
21. oktobra pa je ministrski svet vendarle sprejel odločitev, da se še enkrat 
poskuša doseči boljše pogoje za Kraljevino SHS, a tudi tokrat delegacija ni 
bila uspešna. Tako so 5. decembra jugoslovanski delegati vendarle podpi-
sali mirovni sporazum z Avstrijo, pa tudi z Bolgarijo.70 

Tako iz Plojevega gledišča na Dunaju kot iz gledišča jugoslovanske de-
legacije na mirovni konferenci v Parizu je bila situacija vse prej kot gotova. 
Oboji so se spopadali s težavami, ki so bile tako tehnične kot politične 
narave. Vlada iz Beograda je delovala na trenutke premalo odločno in 
natančno, hkrati pa so komunikacijo oteževale (pre)počasne zveze med 
omenjenimi lokacijami. 

 70 Andrej Mitrović: Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920, Beograd 1969, str. 200–206. 
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sprememba situacije – od konca likvidacijske komisije  
do začetka dunajske sekcije reparacijske komisije

Sprememba 

Celotna situacija se je na Dunaju bistveno spremenila takoj, ko so se 
seznanili z osnutkom mirovnega sporazuma v St. Germainu. Člen 20871 
tega sporazuma je namreč izražal princip teritorialnosti, tj. da vsaka drža-
va dobi tisto, kar se nahaja na njenem ozemlju. Avstrijska vlada je kmalu 
nato na podlagi tega dejstva sklepala, da dotedanja likvidacija nima več 
pravne podlage ter da ima avstrijska država kot lastnica popolno pravico, 
da upravlja in razpolaga s tistim imetjem, ki je na njenem teritoriju. Na-
sproti temu stališču avstrijske vlade so nastopale druge nacionalne države, 
ki so poudarjale, da mirovni dogovor ni ratificiran in da še ne velja. Trdile 
so tudi, da imajo neodvisno od tega dejstva pravico nadzorovati, kako av-
strijska vlada upravlja s svojim imetjem, saj jim mirovni sporazum omogo-
ča zahtevati odškodnino od avstrijske republike, pri tem pa imajo upniki 
največji interes, da dolžnik gospodari tako, da lahko plača svoje dolgove. 
Mednarodna likvidacijska komisija se je odzvala na nastalo situacijo. Na 
konferenci predstavnikov je sklenila, naj se likvidacija v prehodnem času 
(tj. dokler ne stopi v veljavo mirovni dogovor in dokler ne prične z delom 
reparacijska komisija) omeji samo na pomembne zadeve. Sem so prišteva-
li zadeve, ki se jih ni dalo preložiti, ne da bi bila s tem povzročena škoda 
novonastalim državam, ter zadeve, ki niso imele prejudicijskega značaja. 
Avstrijska vlada je, seveda za zaščito svojih interesov, imela še naprej svo-
jega predstavnika na zasedanjih mednarodne likvidacijske komisije, le-ta 
pa je skorajda vedno glasoval proti predlogu drugih držav, tako da je redko 
prišlo do skupnega sklepa. Da bi si avstrijska država zagotovila depo tujih 
valut (še posebej romunske) v vojnem ministrstvu v vsoti sto milijonov 
kron, katerega izročitev ji zastopniki narodnih držav niso dovolili, je 6. 
decembra 1919 izdala uredbo, po kateri je prevzela upravo in razpolaga-
nje dejanskega premoženja, ki je bilo na teritoriju avstrijske republike ali 
na teritoriju tistih držav, ki niso nastale na območju bivše avstro-ogrske 
monarhije. V skladu s to uredbo je avstrijska vlada narodni skupščini pre-
dložila zakonski osnutek, ki je bil 18. decembra 1919 sprejet, 23. decembra 
1919 pa je kot zakon stopil v veljavo. Avstrijski predstavnik v mednarodni 
likvidacijski komisiji je takrat tudi predlagal, da se ustavi nadaljnje delova-
nje mednarodne likvidacijske komisije in kolegij predstavnikov. Proti temu 

 71 Privremeni zakon o Ugovoru u Sen-Žermanu, str. 85.
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predlogu so zastopniki nacionalnih držav protestirali iz načelnih razlogov, 
tako da ni prišlo do sprejetja sklepa. Zaradi zgoraj omenjenega avstrijskega 
zakonskega osnutka so še pred njegovim sprejemom zastopniki Češkoslo-
vaške republike, Kraljevine SHS, Kraljevine Romunije in Republike Poljske 
predali celotno vprašanje konferenci predstavnikov, kjer so predstavniki 
vseh nacionalnih držav ostro protestirali proti avstrijskemu zakonskemu 
osnutku. Hkrati je bil odposlan memorandum vrhovnemu svetu mirovne 
konference v Pariz, naj se na Dunaju čim prej ustanovi sekcija reparacijske 
komisije.72

Dr. Miroslav Ploj v tem kontekstu izpostavlja: »Zastopniki slovanskih 
držav so, glede na to, da so vedeli, da se likvidacija na sedanji način glede 
na osnutek mirovne pogodbe ne more dalje opravljati, uvideli potrebo, da se 
zavarujejo interesi naših držav v pogledu odškodnin in ureditve finančnih 
vprašanj, ki so z obzirom na člen 21573 mirovnega pogodbe aktualna.« S tega 
razloga, poudarja, bi reparacijska komisija morala čim prej začeti s svojim 
delom na Dunaju, ampak glede na to, da se tega ni moč nadejati, bi bilo 
treba ustanoviti posebno komisijo na Dunaju, ki bi pripravila delo za re-
paracijsko komisijo in bi imela svoj obseg dela v okviru člena 215 mirovne 
pogodbe. Za takšno komisijo so se izdelali celo statuti, vendar se komisija 
ni konstituirala, ker so zastopniki Češkoslovaške republike in republike 
Avstrije spremenili svoje mnenje. Sodili so, da bi delovanje takšne komisije 
bilo neumestno in neplodno.74

Zastopnik avstrijske vlade je na zadnjem (sto petnajstem) zasedanju 
mednarodne likvidacijske komisije 30. decembra 1919 v imenu svoje vla-
de izjavil, da je avstrijska država na podlagi v Saintgermainski pogodbi 
priznanega principa teritorialnosti odredila, da se vsa do tedaj opravlje-
na likvidacija na avstrijskem območju smatra za avstrijsko stvar in da je 
ves likvidacijski »organizem« na omenjenem območju prešel pod upravo 
avstrijske vlade. S tem je usahnila vsaka pravica ukazovanja in upravlja-
nja meddržavnih organizacij, prenehala pa je tudi funkcija zastopnika av-
strijske države oziroma njenih predstavnikov v mednarodni likvidacijski 
komisiji in v kolegijih predstavnikov pri likvidacijskih ministrstvih (pri 
vojnem ministrstvu, pri sekciji za mornarico, pri skupnem finančnem mi-
nistrstvu, pri ministrstvu za obrambo države in pri ostalih meddržavnih 
likvidacijskih organizacijah). Po mnenju avstrijske vlade je sploh preneha-

 72 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, Predsjedništvu ministarskog saveta u Beogradu, z dne 
10. januarja 1920, št. 5530/L/19.

 73 Privremeni zakon o Ugovoru u Sen-Žermanu, str. 87–88.
 74 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, Predsjedništvu ministarskog saveta u Beogradu, z dne 

10. januarja 1920, št. 5530/L/19.
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lo vsako delovanje teh meddržavnih likvidacijskih organizacij, prav tako 
pa tudi vsaka pravica zastopnikov posameznih držav v teh organizacijah. 
Prav tako je prenehala tudi funkcija zastopnikov nacionalnih držav pri 
raznih skupnih in avstrijskih centralah na Dunaju, pri katerih ni bilo med-
državnih kolegijev. Kljub temu pa je bila avstrijska vlada pripravljena na 
pogovore z novimi državami, da bi zaščitili informacije in druge interese, 
ki jih imajo te države v nekdanjih dunajskih centralah. Pri tem je prišlo 
do problema vprašanja plač. Avstrijska vlada je bila pripravljena izplačati 
predujem plač 1. januarja 1920 tistim osebam pri likvidacijskih uradih, ki 
niso bili avstrijski državljani, če bi se njihove države zavezale, da bodo te 
stroške nadoknadile. V nasprotnem primeru je Avstrija napovedala, da bo 
tuje državljane glede izplačila plač napotila direktno na njihova predstav-
ništva na Dunaju. S tem avstrijskim pogledom je bilo vsako pozitivno delo 
onemogočeno in vsaka likvidacija praktično izključena.75

Plojevi predlogi ukrepov v novonastali situaciji

Glede na gledišče avstrijske vlade, ki si je prisvajala izključno pravico 
razpolaganja s premoženjem bivše Avstro-Ogrske, ki je ležalo na teritoriju 
avstrijske republike in s skupnim avstro-ogrskim premoženjem v nekdanji 
tujini, je bilo nemogoče nadaljevati delo likvidacijske komisije na Dunaju. 
Kljub temu pa je dr. Ploj menil, da je potrebna kontrola nad avstrijskimi 
dejanji in da se storijo vse priprave, da lahko Kraljevina SHS takoj po kon-
stituiranju reparacijske komisije oziroma njene sekcije na Dunaju začne 
z uspešnim delom. Zato je vladi v Beogradu predlagal naslednje ukrepe:
1. Da se imenuje zastopnik Kraljevine SHS v dunajski sekciji reparacijske 

komisije in da se na Dunaju vzpostavi biro za izvrševanje Saintger-
mainske pogodbe. Ta biro bi bil podrejen zastopniku SHS v sekciji.

2. Da se do vzpostavitve sekcije in biroja Kraljevine SHS na Dunaju po-
daljša delo dosedanje likvidacijske komisije Kraljevine SHS na Dunaju.

3. Da se biro na Dunaju oblikuje tako, da ima civilni in vojaški oddelek.76

Za civilni oddelek je dr. Ploj predlagal, da bi ga sestavljalo pet članov, in 
sicer: dr. Fran Vidic, dr. Josip Ivanić, dr. Aleksander Kusy, dr. Rudolf Ban 
in ing. Albin Tassoti (vsi so bili člani likvidacijske skupine). Za zastopnika 
Kraljevine SHS v sekciji reparacijske komisije na Dunaju je Ploj predlagal 
sebe, kar je bilo tudi razumljivo, saj so on in drugi zgoraj našteti najbolje 

 75 Prav tam.
 76 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, Predsjedništvu ministarskog saveta u Beogradu, z dne 
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poznali delikatno materijo bodoče obravnave. Predsednik civilnega oddel-
ka naj bi si pridržal tudi pravico, da od jugoslovanske vlade zahteva dode-
litev strokovnjakov za vprašanja, ki so tehničnega značaja. Vojni oddelek 
naj bi po njegovem mnenju organizirali po tistih načelih, ki jih vojno mini-
strstvo smatra za potrebne, da se zavarujejo vojni interesi glede na uredbe 
mirovne pogodbe. Zato je dr. Miroslav Ploj predlagal, da vojno ministrstvo 
Kraljevine SHS v čim krajšem času poda svoje mnenje o organizaciji voj-
nega oddelka in vanj za člane imenuje ustrezne ljudi. Ugotavlja, da bi bilo 
na vsak način treba imenovati enega oficirja iz vrhovnega poveljstva, ki 
bi imel nalogo, da prouči dotični material v vojnem ministrstvu, vojnem 
arhivu in vojnem muzeju in vse tiste predmete, ki naj bi bili potrebni pri 
obravnavanju vojaških vprašanj v sekciji reparacijske komisije na Dunaju. 
Na Dunaju je zato že bil oficir generalnega štaba, kapetan Slavko Kvater-
nik, ki je bil poslan iz Zagreba. Dr. Ploj je v tem v zvezi svetoval naj poleg 
enega oficirja generalnega štaba imenujejo še po enega tehničnega, enega 
intendanta, enega računskega oficirja in enega oficirja mornarice.77

Dr. Ploj je še opozoril, da je treba poskrbeti, da se za izvršitev dogovora 
o miru z Madžari prav tako osnuje poseben biro, ki bi varoval interese 
Hrvaške in Slavonije, Banata, Bačke in Baranje. Biro naj bi varoval tudi 
interese Bosne in Hercegovine, saj je BIH imela na Dunaju premoženje 
v višini več kot 190 milijonov kron. Ploj je prav tako opozoril, da bi bilo 
dobro, če bi oba biroja – tako tisti na Dunaju kot tisti v Budimpešti – de-
lala soglasno pri načelnih vprašanjih. Zato bi lahko pri začetku delovanja 
budimpeštanskega biroja sodeloval tudi kak član iz dunajskega, ker ima 
več praktičnih izkušenj. Miroslav Ploj je za pomoč predlagal še majhno 
število pomočnikov in pomožnih delavcev.78

Načrt mirovne pogodbe z Avstrijo je v VIII. delu člena 175 predvideval 
vzpostavitev reparacijske komisije, v kateri bodo ZDA, Anglija, Francija, 
Italija, Belgija in Japonska imele po enega delegata, medtem ko naj bi Gr-
čijo, Poljsko, Romunijo, Kraljevino SHS in Češkoslovaško zastopal skupen 
predstavnik. Ta naj bi vsako leto prišel iz druge države omenjene peterice.79

Zaradi takega načrta je imel dr. Ploj upravičene strahove in pomisleke, 
zato je 16. avgusta 1919 napisal pristojnim organom Kraljevine SHS v Beo-
gradu daljše poročilo. Tam ugotavlja, da lahko z vso gotovostjo trdi, in uvi-
di, da bo ta odredba mirovne pogodbe malo doprinesla k zaščiti interesov 
posameznih držav, ki so nastale po razpadu Avstro-Ogrske. Ploj prizna, da 
bo imelo pet držav (med njimi Kraljevina SHS), ki bodo v komisiji zastopa-

 77 Prav tam.
 78 Prav tam.
 79 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 6, poročilo pristojnim v Beograd, z dne 16. avgusta 1919.



Aljaž Mejal, Delovanje dr. Miroslava Ploja na Dunaju po I. svetovni vojni (1919–1920) 119

ne s skupnim predstavnikom, pravico, da izberejo vsaka svojega delegata, 
ko se bo razpravljalo o njihovih interesih. Takrat bo izbrani delegat sode-
loval kot prisednik na sestanku in bo imel tudi pravico razpravljati ter bo 
tako ščitil interese svoje države. Ploj pa vendarle ugotavlja, da posamezna 
država ne bo mogla posredovati svojih misli in zahtev pri reševanju načel-
nih vprašanj splošne narave.80

Komisija se bo, kot je pisal, ukvarjala na svojem prvem zasedanju z 
vprašanji splošnih načel in bo morala sprejeti zaključke, kateri bodo preju-
dicirali rešitev konkretnega vprašanja. Seveda je imela reparacijska komi-
sija na Dunaju zelo pomembno vlogo pri celotnem nadaljnjem finančnem 
in gospodarsko-političnem razvoju posameznih (narodnih) držav, saj je 
predmet te komisije zajemal mdr. ugotavljanje vrednosti izgub in škode, 
ki so jo pretrpele države in njihovi pripadniki med vojno. Komisija naj 
bi opredeljevala tudi državne dolgove avstro-ogrske monarhije po vrsti 
in višini, ki naj bi jih prevzele posamezne države, pa tudi ocenjevale in 
ugotavljale trenutno posedovanje in lastništvo s strani posameznih držav 
nastalih na teritoriju nekdanje Avstro-Ogrske. Dr. Ploj je zato opozoril, da 
se zaradi občutljivosti materije, ki jo bo komisija obravnavala, in zaradi 
slabe zastopanosti Kraljevine SHS v sami komisiji, lahko ugotovi, »… da 
bodo upravičeni interesi kraljevine SHS brezpogojno komaj realizirani že 
pri samem začetku vprašanja sestave komisije«.81 Miroslav Ploj je izrazil 
tudi bojazen, da če bo pet držav v prvem letu zasedanja komisije zastopala 
Češkoslovaška, potem gre pričakovati glede opredeljevanja dolgov stare 
avstrijske vlade »čvrsto zagovarjanje teritorialnega načela«.82

Glavna nevarnost je obstajala še posebej v pogledu likvidacije imovi-
ne avstro-ogrske monarhije s stališča »vojnega plena«. Veliko časnikov je 
namreč pisalo, da je bilo dosti streliva, orožja ter vojaške opreme razpadle 
avstro-ogrske vojske zasežene oz. opuščene na območju jugoslovanske dr-
žave. Vrednost tega plena so ocenjevali na okoli 3–4 milijarde. Dr. Ploj je 
menil, da je takšna ocena vrednosti tega plena pretirana in da se le-ta ne 
smatra kot del likvidacijske mase. Pri tem je opozarjal, da bo pojem »vojni 
plen« igral precejšnjo vlogo pri delu reparacijske komisije, zato je pozval 
pristojne v Beogradu, naj hitro posredujejo navodila o zastopanju interesov 
Kraljevine SHS v komisiji. Treba je bilo zavzeti tudi stališče do prevze-
ma dela zavarovanih dolgov, med katere je bilo treba prištevati izvirne 
in investicijske dolgove. Ti dolgovi stare monarhije so nastali iz povsem 
določenih namenov: gradnje uradnih stavb, zavodov in drugih investicij. 

 80 Prav tam.
 81 Prav tam.
 82 Prav tam.
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Do teh investicij je prišlo v zadnjih tridesetih letih obstoja avstro-ogrske 
monarhije, in sicer skoraj izključno v južnih predelih (razen Trsta), ki jih 
je poprej mačehovsko zanemarjala. Do podobnih investicij je v nemških, 
čeških in poljskih predelih prišlo že mnogo prej in to iz tekočih sredstev 
države. Vendarle so bile te investicije financirane iz naslova splošnega dr-
žavnega dolga ali nezavarovanega dolga Avstrije. S tem bi bil jug bivše 
monarhije dvakratno kaznovan: po eni strani je zaradi zapoznelih inve-
sticij gospodarstvo naraslo mnogo kasneje kot drugod, po drugi strani pa 
naj bi na osnovi člena 199 mirovne pogodbe Kraljevina SHS prevzela dolg 
omenjenih investicij v obsegu, ki bi ga določila reparacijska komisija.83

Zaradi zgoraj opisanih dejstev je dr. Ploj opozoril pristojne v Beogradu, 
da mora pri pogajanjih in reševanju vprašanj, ki ne zadevajo samo intere-
sov ene države, pač pa so pomembna za vsako državo, vsaka od njih imeti 
svojega delegata. Dotedanje delo v mednarodni likvidacijski komisiji je 
Ploju omogočilo, da je lahko uvidel in spoznal namere različnih držav gle-
de izvrševanja premoženjsko-pravne likvidacije nekdanje Avstro-Ogrske. 
Te so bile zelo raznolike, hkrati pa so imele tudi veliko skupnega: vse so 
bile produkt »sebičnih ukan«.84

Dr. Miroslav Ploj je o bodoči reparacijski komisiji opozarjal, da večina 
njenih članov ne bo moglo razumeti ne le ustavno-pravnih in upravno-
teh ničnih vprašanj, temveč tudi gospodarsko težko razumljiva vprašanja. 
Zato bi morala Kraljevina SHS imeti stalno zastopstvo v komisiji.85

Predlog akcijskega programa Miroslava Ploja

Miroslav Ploj je tako natančno izdelal akcijski program za nadaljnji 
postopek dunajskih zastopnikov Kraljevine SHS pri razdelitvi premože-
nja nekdanje avstro-ogrske monarhije na temelju mirovne pogodbe iz St. 
Germaina. V programu nalog je opozoril na člen 9386 mirovne pogodbe. 
V njem naj bi temeljile zahteve po izročitvi pisnega materiala avstrijskih 
centralnih uradov in njihovih pridruženih zavodov, nato tistih uradov v 
nemško-avstrijski republiki, katerih delo se je nanašalo na delovanje na 
območju Kraljevine SHS (npr. rudarska glavarstva). Ploj je prav tako pre-
dlagal, da se pogovori z Avstrijo začnejo na temelju več zahtev, predvsem 
da pride do splošnega odstopa pisnega materiala (od leta 1900 dalje) prej 
omenjenih avstrijskih državnih uradov za osebe, delo in predmete na po-

 83 Prav tam.
 84 Prav tam.
 85 Prav tam.
 86 Privremeni zakon o Ugovoru u Sen-Žermanu, str. 34.
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dročju Kraljevine SHS. Prav tako naj bi po Plojevem predlogu Avstrija 
odstopila ves pisni material v zvezi z organizacijami in sistematizacijo dr-
žavnih uradov (vključno z delom sodišč), ugovorov, koncesij, konsenzov, 
ekspropriacij gradbenih dovoljenj, rudarskih dovoljenj, izvrševanja pokra-
jinskih in vojnih zakonov, ki se tičejo območja Kraljevine SHS. Nadalje je 
Ploj v to kategorijo uvrstil še pisni material glede gradnje in vzdrževanja 
železnic, telegrafskih in telefonskih mrež, cestnih in vodnih naprav, držav-
nih zgradb ter podjetij, pisni material v zvezi z poslovanjem in nadzorom 
železnic, pošte, plovbe, rudnikov in livarn in drugih državnih podjetij. 
Zahteve za izročitev pisnih dokumentov naj bi zajemale še gradivo kata-
strov, litografskih zavodov, statistični, topografski in kartografski material, 
izročile pa naj bi se še odločbe državne uprave in zaključni proračuni z 
zakonom odobrenih investicijskih zavodov, skupaj z računskimi in likvi-
dacijskimi prilogami.87 

Po Plojevem predlogu bi se morala Republika Avstrija obvezati, da bo 
obvarovala ves pisni material in temu pripadajoče računske evidence raz-
nih uradov, katerih delovanje se nanaša na razna področja bivše avstrijske 
državne uprave in se dotika interesov Kraljevine SHS. To naj bi veljalo 
do takrat, dokler pristojen urad za izvajanje mirovne pogodbe ne odloči 
drugače, medtem pa naj bi bilo to gradivo dostopno. Poleg tega je Ploj 
menil, da bi se bilo treba zavzeti tudi za pridobitev raznih spisov, pri-
log, predlogov in poročil, strokovnih študij, projektov z načrti, katastra 
ter vsega kartografskega materiala za območje Kraljevine SHS. Ploj je v 
akcijskem načrtu predvideval, da se bo predaja materialov začela 14 dni po 
uveljavitvi sporazuma, selitev materiala pa naj bi se ob ustrezni uradniški 
pomoči končala v enem letu. Za pripravo ustreznih dokumentov naj bi se 
obvezala Avstrija, za njihov odvoz pa jugoslovanska država, ta bi poskrbela 
tudi za podporo strokovnega kadra, ki bi ves postopek tudi nadzoroval. 
Akcijski program za nadaljnje delovanje dunajskih zastopnikov Kralje-
vine SHS je predvideval tudi izterjavo vojne škode vseh vej jugoslovanske 
civilne uprave. Program je obsegal še izterjavo odškodnin in obveznosti do 
bivših avstrijskih uslužbencev iz jugoslovanskega dela nekdanje monarhije 
iz njihovega prejšnjega službenega razmerja, izterjavo subvencij, ki jih je 
bivša avstrijska vlada dala korporacijam, institucijam ali podjetjem na teri-
toriju jugoslovanske države in še niso bile realizirane ter izterjavo pokritja 
za odprte ali že plačane račune iz naslova dolgov Avstrije za dobave pri 
državnih gradnjah ter podobno. Prav tako je program načrtoval izterja-
vo poravnav odprtih računov jugoslovanskih podjetij za delo in dobave, 

 87 PAM, fond Miroslava Ploja, AŠ 3, Akcijoni program, z dne 5. februarja 1920.
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izvedene v akciji za obnovo v vojni opustošenih držav. Predvidena je bila 
tudi revindikacija vseh poslov, ki so se nanašali na jugoslovansko državo 
po mirovni pogodbi (npr. na 196. člen le-te).88

Ploj je opozarjal, da bo potrebna tudi priprava za razprave z avstrijsko 
republiko o finančnih in gospodarskih vprašanjih. Še posebej zato, da bi 
preprečili dvojno tolmačenje v raznih vprašanjih iz teh dveh naslovov. Po-
dobno naj bi posredovali tudi v vprašanjih nabav bivših osrednjih uradov 
in njihovih pridruženih central, bodisi s kupnino bodisi s kompenzacijo 
(in sicer pohištva, bibliotek, znanstvenih zbirk, itd.). Ploj je zelo jasno pre-
dlagal tudi delovanje posvetovalnega zbora zastopnika Kraljevine SHS v 
reparacijski (pod)komisiji in ostalih komisijah, ki so jih morali na temelju 
mirovnih pogovorov šele ustanoviti. Sodelovanje dunajskega posvetoval-
nega telesa naj bi se razširilo tudi na pregledovanje odstopljenega pisnega 
materiala s strani Avstrije in na delo s pisnim materialom skupnega znača-
ja, shranjenim pri avstrijskem državnem uradu. Vzdrževati bi morali tudi 
neposredni kontakt z zastopniki drugih držav interesentk pri teh vpraša-
njih, obenem pa bi posvetovalno telo vodilo tudi pogajanja z državnimi 
uradi avstrijske republike na različnih področjih. Kot najpomembnejše pa 
je Ploj poudaril, da bi morala vlada jugoslovanskim zastopnikom v repara-
cijski komisiji posredovati strokovne informacije in podlage pri reševanju 
težjih vprašanj ter zagotoviti neposredno zvezo z ustreznimi ministrstvi.89

Vzpostavljanje jugoslovanskega urada pri dunajski sekciji 
reparacijske komisije

Razpad bivše avstro-ogrske monarhije in reorganizacija državnih dol-
gov in celega denarnega sistema so zahtevali finančno rešitev velikega šte-
vila važnih vprašanj. Točka 215 mirovne pogodbe je obvezovala vse vlade 
držav naslednic bivše skupne države, da rešijo ta vprašanja. Mednarodna 
likvidacijska komisija na Dunaju je zato nameravala oblikovati posebno 
meddržavno komisijo, sestavljeno iz zastopnikov nacionalnih držav, ki bi 
obravnavala ta vprašanja. Žal pa ta zamisel ni bila uresničena, ker ni nale-
tela na ugoden odmev pri zastopnikih posameznih držav. Miroslav Ploj je 
imel vtis, da Češkoslovaška nima pravega interesa, da bi o teh vprašanjih 
razpravljali na mednarodni ravni, pač pa bilateralno, tj. z avstrijsko vlado, 
da bi na tak način dosegli boljše rezultate, seveda na škodo drugih držav 
naslednic oz. interesentk. Svoj vtis je potrjeval z dejstvom, da so o tem v 

 88 Prav tam.
 89 Prav tam.
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Pragi potekali pogovori med avstrijskim državnim kanclerjem dr. Karlom 
Rennerjem90 in češkoslovaškim ministrskim predsednikom Tusarjem, ki 
naj bi bili skoraj končani in zaključeni relativno dobro za Češkoslovaško 
republiko.91

Ker so se druge države torej že pričele dvostransko pogajati, je dr. Ploj 
kategorično zahteval, da tako ravna tudi Kraljevina SHS. Kot je zapisal v 
dopisu ministrskemu predsedniku Kraljevine SHS, je izvedel, da bo državo 
kmalu obiskal avstrijski kancler Renner, ki naj bi se z voditelji Kraljevine 
SHS pogovarjal o aktualnih političnih vprašanjih. Ob tem je vlado v Beo-
gradu pozval, naj z Rennerjem razpravljajo tudi o vprašanjih, ki so v zvezi 
z mirovnim sporazumom. Opozoril je na najpomembnejše točke, o katerih 
bi se bilo po njegovem mnenju treba pogovoriti ter z avstrijsko vlado skle-
niti dogovore. V ospredje je postavil vprašanje repatriacij jugoslovanskih 
državljanov v domovino, vprašanje nostrifikacije podjetij in preklic zaprtja 
bančnega računa pri avstrijskih bankah, odobren za pripadnike Kraljevine 
SHS, ki so živeli izven Avstrije. Na spisek pomembnih vprašanj je uvrstil 
še valutno vprašanje (v kateri valuti naj bi se plačevalo) in krivice, ki so se 
nanašale na plače tistih oseb in upokojencev avstrijske republike, ki so bili 
državljani Avstrije, pa so tudi v vprašalni poli razglašali, da so pripadniki 
jugoslovanske narodnosti (Nationalität). Ploj je opozoril še na problema-
tiko zemljiškega katastra, vojnogeografskega zavoda, poštne hranilnice 
(tukaj je predlagal takojšnjo zahtevo za izplačilo računov državljanov Kra-
ljevine SHS v nežigosanih bankovcih), mornarice (ki naj bi bila izvzeta 
iz teritorialnega principa), državne tiskarne, vojne škode, vojnih dajatev, 
vojnih dobav, likvidacij in demobilizacijskega zavoda. Predsedniku vlade je 
tudi predlagal, naj bi v morebitnih pogajanjih sodeloval tudi član dunajske 
likvidacijske komisije.92

Konec leta 1919 je bil v Beogradu ustanovljen poseben oddelek za izvrši-
tev mednarodnih dogovorov, ki je bil podrejen neposredno ministrskemu 
svetu. Temu oddelku bi pripadla tudi jugoslovanska komisija na Dunaju, 
ki bi zastopala interese pri izvrševanju Saintgermainske pogodbe. Repa-
racijsko komisijo, v kateri naj bi imela tudi jugoslovanska država enega 
zastopnika, naj bi ustanovili na Dunaju po ratifikaciji mirovne pogodbe. 
Ploj je Beogradu tudi pisno predlagal, da bi bil imenovan kot zastopnik 
Kraljevine SHS v tej sekciji. Obenem je podal predlog ekipe sodelavcev, ki 

 90 Renner, Karl. R. 1870, u. 1950, avstr. soc. dem. politik, vodilni avstromarksist; 1919/20 
zvezni kancler, 1945  –50 preds. republike (Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana 2003, 
str. 896).

 91 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, Gospodine ministre predsjedniče!, z dne 9. februar 1920.
 92 Prav tam.
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naj bi mu pomagali pri delu. Predlagal je same izkušene osebe, ki so dobro 
poznale delo v dunajskih uradih ter so bile kvalificirane za težavno delo, 
ki jih je čakalo. To so bili nekdanji delavci v bivših avstrijskih ministr-
stvih: dr. Ivanić, dr. Vidic, dr. Kusy, dr. Ban, inženir Tassotti. Za finančno 
plat delovanja komisije je Ploj predlagal Cvitkovića in Oršiča ter tajnico in 
dve slugi. Funkcija teh ljudi bi bila, da bi podpirali jugoslovanskega pred-
stavnika v sekciji in mu pripravljali gradivo ter zastopali državo v raznih 
mednarodnih komisijah.93 

Osebe, ki jih je predlagal Ploj v jugoslovansko delegacijo pri sekciji repa-
racijske komisije na Dunaju, so imele tudi veliko dobrih osebnih zvez, ki bi 
jim lahko samo koristile pri njihovem delu. Po Plojevem mnenju so samo 
takšne osebnostne kvalifikacije omogočale izpolniti težke naloge, ki so 
jih čakale po mirovni pogodbi. To je še posebej poudarjal zato, ker je tudi 
splitska pokrajinska vlada izrazila željo, da bi bila tudi Dalmacija s poseb-
nim delegatom zastopana v tem biroju jugoslovanske delegacije, podobne 
predloge pa bi lahko postavile tudi druge pokrajinske vlade. Ploj takšnemu 
razmišljanju ni bil naklonjen, ker je bil prepričan, da bodo posamezna 
vprašanja pri delu komisije reševali iz gledišča določene problematike, ne 
pa iz posamezne pokrajine. Dodajal pa je, da bo, če bodo razpravljali o 
posebnih vprašanjih, povezanih z lokalno tematiko, poklical delegate, ki 
omenjeno problematiko poznajo.94 

Obenem je Ploj predlagal čimprejšnjo ustanovitev vojaškega oddelka 
jugoslovanske reparacijske komisije. Ustanovilo naj bi ga ministrstvo za 
vojsko in mornarico v Beogradu. Kot zastopnika je predlagal kapetana 
Kvaternika. Hkrati je posvaril pred zaostankom Kraljevine SHS pri nje-
nem delu, saj so nekatere druge države na Dunaju že imenovale zastop-
nike v sekcijo reparacijske komisije (tako npr. Češkoslovaška republika), 
ter pozval vlado, naj čim prej imenuje svojega zastopnika v sekciji. Ploj je 
opozoril še na slabo, skorajda nevzdržno finančno stanje jugoslovanskih 
zastopnikov na Dunaju, ter hkrati vlado pozval, naj uredi plačniške razre-
de njegovemu osebju.95 

Spomladi 1920 pa se je zgodilo nekaj, o čemer dr. Miroslav Ploj ni nikoli 
razmišljal. Prišlo je do nenapovedanih težav iz lastne države. Februarja 
1920 je namreč oddelku za izvršitev mednarodnih dogovorov v Beogradu 
poslal elaborat, s katerim naj bi pred komisijo za reparacije na podlagi 93. 
člena Saintgermainske mirovne pogodbe utemeljili pravice in zahteve Kra-

 93 Prav tam.
 94 Prav tam.
 95 Prav tam.
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ljevine SHS do centralnih državnih arhivov v avstrijski republiki. V istem 
dopisu je prosil tudi za vladno odobritev takšnega koraka.96

Ploj je pričakoval pozitiven odgovor vlade. Medtem pa je na Dunaj pri-
spela delegacija Kraljevine SHS, ki so jo sestavljali prof. Jovan Radonić, 
ravnatelj dr. Ivan Bojničić in dr. Aleksa Ivić, in ne glede na dotedanje sode-
lovanje likvidacijske komisije z avstrijsko oblastjo 28. marca 1920 sklenila 
dogovor, ki je temeljil na načelu provincialnosti (vsakomur tisto, kar je 
nastalo na njegovem ozemlju). Sprejela je torej stališče, ki ga je likvidacij-
ska komisija na čelu z Miroslavom Plojem zaradi vitalnih interesov države 
najostreje obsojala. Tekst pogodbe Ploju, ki je opozarjal, da pristajanje na 
načelo provincialnosti izključuje kondominij in paritetno upravo v držav-
nih arhivih na teritoriju avstrijske republike, takrat ni bil znan. Dogovor, 
ki so ga sklenili brez njegove vednosti, je odklanjal to, kar je bilo za Kra-
ljevino SHS najpomembneje in za kar so si vse druge države (razen Italija) 
prizadevale doseči.97

Omenjeni dogovor je Ploja precej razburil. Zato je vladi pisal v precej 
kritičnem tonu. Načelo provincialnosti, če se pravično izvede, je označil 
kot trenutni uspeh, v resnici pa naj bi pomenil velik poraz, ki se ga ne da 
opravičiti z nikakršnimi oportunističnimi razlogi. Pomeni namreč veli-
ko izgubo na kulturnem področju in predajo pod kulturno hegemonijo 
Nemcev. Ploj je ocenjeval, da bodo s tem sporazumom v avstrijske roke 
prišli skoraj vsi centralni državni arhivi, od katerih je mogoče ločiti samo 
posamezne provincialne primere iz naslova dvorskega in državnega arhi-
va. Prav tako bi bili s tem sporazumom prikrajšani za nove registrature, 
ki so bile potrebne za nemoteno tekočo upravo državnih del. Tega gradiva 
naj bi bilo za okoli milijon fasciklov. Kot je opozarjal, Kraljevina SHS nad 
tem gradivom ne bo imela nikakršnega nadzora, pa čeprav bi ga lahko av-
strijska republika zaradi različnih vzrokov uničevala. Navkljub avstrijski 
pripravljenosti, da bo Kraljevini SHS dovoljevala vpoglede v gradivo, je bil 
Ploj glede tega skeptičen. Poudaril je, da so bili do razpada skupne države 
centralni državni arhivi na Dunaju duhovno lastništvo tudi našega naroda 
in sestavni del njegovega upravnega aparata. To je priznala tudi antanta v 
93. členu Saintgermainske mirovne pogodbe. Zato je Ploj vprašal vlado, 
zakaj so zahtevali manj, kot jim priznava antanta, in zakaj se odpovedujejo 
svojim pravicam. Pozval jo je, naj pri tako vitalnih interesih storijo vse, 
preden kapitulira. Zato je ponovno zagovarjal priznavanje kondominija 
(skupne uprave) in ne načelo provincialnosti, saj naj bi s prvim pridobili 

 96 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 9, Ministarskom zboru na ruke ministra predsednjika, z 
dne 2. april 1920.

 97 Prav tam.
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mnogo več. Zato je vlado pozval, naj ne odobri dogovora, ki sta ga sklenili 
delegacija Kraljevine SHS in avstrijska vlada 28. marca 1920, ampak naj 
po diplomatski poti doseže dogovor z vladami Češkoslovaške, Poljske in 
Romunije o skupnem nastopu pred komisijo za reparacije.98

Ploj, ki je že decembra 1919 beograjski vladi predlagal, da bi likvida-
cijsko komisijo Kraljevine SHS na Dunaju preoblikovali v reparacijsko 
komisijo, je to ponovil januarja 1920. Obenem je predlagal, da bi vlada ime-
novala delegate za meddržavno konferenco za likvidacijo socialno zavaro-
valniških zavodov. Na svoje predloge ni dobil odgovora. Iz ustnih virov pa 
je izvedel, da je stališče jugoslovanske vlade takšno, da le-ta ne potrebuje 
svojega posebnega zastopnika v dunajski sekciji reparacijske komisije, ker 
naj bi bile Češkoslovaška, Poljska, Romunija, Kraljevina SHS in Grčija v tej 
sekciji zastopane z enim skupnim delegatom. Ta naj bi dobival informacije 
od posebnih organov iz Beograda. Ploj je 14. aprila 1920 poslal oster dopis 
vladi oziroma njenemu oddelku za izvrševanje mednarodnih sporazumov. 
V njem je opozoril, da točka 190 (dodatek II, & 3) mirovnega sporazuma 
določa, da sekcija obsega zastopnike vseh omenjenih držav ter da njihovi 
zastopniki imenujejo skupnega delegata, ki bo imel pravico glasovati v sek-
ciji. Zato je poudaril, da je brezpogojno, da vsaka država – tudi Kraljevina 
SHS – imenuje svojega zastopnika v sekcijo reparacijske komisije,99 ki bo 
moral imeti tudi svojo pisarno (urad) in pomočnike.100 

Ploj je glede na molk v Beogradu zapisal, da vlada potemtakem ne rea-
gira več na delovanje obstoječega urada na Dunaju in na podane predloge. 
Tak sklep je podkrepil z dejstvom, da je bilo ustavljeno izdajanje bonov za 
hrano, da pa so uradniki, napoteni iz Beograda na Dunaj, plačani tako do-
bro, da lahko plačajo tudi te drage bone za hrano. Nadaljeval je, da so bili 
delegati njegovega urada na Dunaju plačani v kronah tako kot uradniki v 
domovini ter jim je pripadalo samo 30 avstrijskih kron dnevnic, zato tudi 
na podlagi tega ugotavlja, da jugoslovanska vlada ne računa več na delo-
vanje dunajskega urada. Glede na slabo socialno stanje svojega osebja na 
Dunaju je vlado pozval, naj pove, ali naj njegov urad nadaljuje z delom ali 
ne. V primeru negativnega odgovora je napovedal, da bodo 15. maja 1920 
ustavili delo. Če bi vlada sprejela pozitiven sklep, pa bi z delom nadaljevali 
v okviru načrta, ki ga je že posredoval vladi. V tem primeru je prisiljen 

 98 Prav tam.
 99 Za člana reparacijske komisije na Dunaju je osrednji vladi v Beogradu Ploja predlagala 

tudi Deželna vlada za Slovenijo, in sicer na svoji seji 1. aprila 1920 (Sejni zapisniki NV 
SHS in DVS, 3, str. 11).

 100 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, Predsjedništvu ministarskog saveta, odelenje za izvršenje 
medjunarodnih ugovora, z dne 14. april 1920.
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zaprositi za nakazilo plač in dnevnic v znesku in valuti, kot je to določeno 
z zakonom za službovanje v tujini in tako, kot svoje prejemke dobivajo vsi 
delegati jugoslovanske vlade na Dunaju. Ploj se je na ta način želel izogniti 
obstoječi anomaliji, saj so imeli mladi atašeji in pisarji trikrat večjo plačo, 
kot jo je imel sam šef likvidacijske komisije. Vladi je tudi predlagal, naj 
uradnikom, ki so delovali v likvidacijski komisiji na Dunaju, primerno 
uredijo plačilne razrede, saj so v primerjavi s kolegi v matični državi na-
zadovali, ker jih napredovanje ni zajelo. Ploj je še opozoril, da je delovanje 
likvidacijske komisije zaradi slabih plač in dnevnic ogroženo oziroma one-
mogočeno. Zato je postavil omenjeni skrajni rok 15. maj 1920, do katerega 
so pripravljeni počakati na odgovor vlade in do katerega bi likvidacijska 
komisija še delovala.101

Vzpostavitev jugoslovanske pisarne in njena organizacijska struktura

Plojeva prošnja oziroma zahteva je bila uspešna, saj je bil 21. maja 1920 
imenovan za šefa pisarne, ki je imela nalogo pripravljati material za dunaj-
sko sekcijo komisije za reparacije. Kot šef pisarne je tudi podal predloge o 
njeni organizaciji. V dopisu vladi v Beogradu 17. junija 1920 je ponovno 
zapisal, da se ne strinja z njenim stališčem, da Kraljevina SHS ne potrebuje 
svojega zastopnika pri dunajski sekciji komisije za reparacije, če njihov 
predstavnik ne bo izbran za skupnega predstavnika 5 manjših držav. Opo-
zarjal je, da takšno mnenje ni v skladu s tekstom točke 190 (aneks II & 3) 
mirovne pogodbe, kjer je izrecno zapisano, da 5 manjših držav vsako leto 
imenuje enega skupnega zastopnika, ki ima svoj sedež v reparacijski ko-
misiji v Parizu. To mnenje so zagovarjali tudi tamkajšnji zastopniki ome-
njenih držav, od katerih je vsaka nameravala imeti svojega predstavnika v 
dunajski sekciji za reparacije. Ploj je v pismu tudi opozoril, da kot imeno-
vani šef pisarne ni dovolj legitimna oseba, da prisostvuje v dunajski sekciji 
komisije za reparacije. Zato je vlado zaprosil, naj ga imenuje za zastopnika 
Kraljevine SHS v dunajski sekciji reparacijske komisije.102

V pismu je vlado tudi obvestil, da je od zastopnika Češkoslovaške dr. 
Zahradnika izvedel, da bo imela dunajska sekcija reparacijske komisije 
nalogo sestaviti pododdelek za izvrševanje mirovnega sporazuma, ki je bil 
sklenjen z Madžarsko. Zato jo je prosil, da mu izrazi svoje želje in namene 

 101 Prav tam.
 102 PAM, fond Miroslav Ploj, Predsjedništvu ministarskog saveta, odelenje za izvršenje med-

junarodnih ugovora, z dne 17. junij 1920.
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glede tega pododdelka, ker ni vedel, katere osebe bi prišle v poštev za to 
funkcijo.103 

Ploj je predlagal naslednjo organizacijo pisarne Kraljevine SHS za du-
najsko sekcijo komisije za reparacije:

1. Predsedujoči oddelek (referat).
2. Administrativni oddelek (osebje, uradniška vprašanja, vprašanja upo-

kojencev, socialna skrb in zdravstvo). Vodil naj bi ga dr. Fran Vidic.
3. Oddelek za ustavna in pravna vprašanja. Z delom na tem področju naj 

bi se ukvarjal dr. Rudolf Ban.
4. Oddelek za finančna vprašanja in za poštno hranilnico. Za delo na tem 

področju je predlagal dr. Franja Ellerja. 
5. Oddelek za vprašanje trgovine (vključno s pošto in telegrafom) ter za 

gospodarske in kmetijske zadeve. S temi vprašanji naj bi se ukvarjal dr. 
Aleksander Kusy. 

6. Tehnični oddelek. Vodil naj bi ga inženir Albin Tassoti.
7. Oddelek za železnice in promet. Vanj naj bi imenovali zastopnike Kra-

ljevine SHS iz že obstoječe komisije za reparticije ter cirkulacijske ko-
misije in njenega izvršnega organa, saj naj bi bile te komisije tako rekoč 
podkomisije dunajske sekcije reparacijske komisije. V oddelku naj bi 
delovali Marković, dr. Fran Bončina, višji revident Jernej Korošak ter 
en inženir ali dva.

8. Kulturni oddelek. Vodil naj bi ga dr. Josip Ivanić. Pod ta oddelek ozi-
roma referat je Ploj uvrstil tudi vojni arhiv.

9. Vojaški oddelek. Ta bi bil v pristojnosti ministrstva za vojno in mor-
narico, zato je Ploj organizacijo tega oddelka prepustil omenjenemu 
ministrstvu. Vlada je v ta oddelek imenovala svoje zastopnike za mor-
narico (major Kristan, poročnik Halavanja in inženir Adamec). Ploj 
je k pristojnostim vojaškega oddelka prištel tudi vojaško pokojninsko 
likvidaturo na Dunaju, ki je imela pomembno nalogo izplačila pokoj-
nin vojaških upokojencev, ki so živeli v Avstriji. Za vodstvo vojaške 
likvidature je Ploj predlagal dotedanjega delavca v vojaški likvidaciji 
nadsvetnika Cvitkovića.

10. Oddelek za vprašanja, ki se nanašajo na madžarsko mirovno pogod-
bo. Glede tega oddelka je Ploj opozoril, da bi potrebovali najmanj dve 
osebi, ki bi zelo dobro poznali državno-pravne, upravne in finančno-
prav ne odnose v bivši ogrski državi.104

 103 Prav tam.
 104 Prav tam.
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Ploj je koncept organizacije pisarne zastavil po češkem vzoru, le da je 
imela češka pisarna več sodelavcev, kot je bilo predvideno za pisarno Kra-
ljevine SHS. V dopisu vladi je še enkrat opozoril, da želi imeti sodelavce, ki 
bodo resnično poznali omenjeno problematiko. Opozoril je tudi na slabo 
finančno stanje uradnikov svoje pisarne in krivičen plačilni razred. Zaradi 
njegovega ponovnega poročanja o tej zadevi lahko sklepamo, da vlada v 
Beogradu ni naredila nič za izboljšanje njihovega stanja.105 

Vlada Kraljevine SHS pa se je pozitivno odzvala na Plojev predlog, da 
ga imenuje za jugoslovanskega zastopnika v dunajski sekciji reparacijske 
komisije. Njegovo imenovanje pa je vendarle prišlo nekoliko prepozno, 
tako da je lahko prisostvoval šele tretjemu zasedanju sekcije. Vendar pa so 
bila do tedaj na dnevnem redu samo bolj ali manj formalna vprašanja. 12. 
julija 1920 je Ploj poročal vladi v Beogradu o dotedanjem delu dunajske 
sekcije reparacijske komisije, v kateri so imele svoje zastopnike Združene 
države Amerike, Velika Britanija, Francija in Italija. Od »petih manjših« 
držav pa so svojega zastopnika takrat že imele Češkoslovaška republika, 
Grčija in Kraljevina SHS, Poljska in Romunija pa še nista imenovali svojega 
predstavnika.106

Dunajska sekcija reparacijske komisije je bila razdeljena na oddelke za 
finance, pravo, povračila in ovrednotenje ter za informacije in statistiko 
(le-ta se je delila še na podskupine za kmetijsko proizvodnjo, transport, 
rudarstvo, industrijo). Glede na organiziranost sekcije je Ploj vlado v Beo-
gradu pozval, naj imenuje nacionalnega sekretarja in pomočnike za pravne 
zadeve, informacije in statistiko delegacije Kraljevine SHS pri dunajski 
sekciji reparacijske komisije. Za nacionalnega sekretarja delegacije Kralje-
vine SHS v dunajski sekciji je predlagal dr. Josipa Ivanića, za pomočnika 
za pravne zadeve pa dr. Rudolfa Bana, ki bi Ploja tudi nadomeščal, če bi bil 
le-ta odsoten. Vlado je tudi prosil, naj imenuje ustrezno osebo za podro-
čje kmetijstva v oddelku za informacije in statistiko dunajske reparacijske 
komisije.107

Po vzpostavitvi reparacijske komisije in imenovanju jugoslovanskega 
zastopnika v njej so uredili tudi vprašanje financiranja jugoslovanske de-
legacije. Zastopnik omenjene delegacije, nacionalni sekretar in pomočniki 
so bili plačani iz kredita komisije za reparacije. Poleg tega so od dunajske 
sekcije komisije za reparacije dobili letni pavšal (32.400 kron v zlatu), s 
katerim so pokrili stroške pisarne in osebne stroške dr. Ploja, ki jih je imel 

 105 Prav tam.
 106 PAM, fond Miroslav Ploj, Ministarski savet, odelenje za izvršenje medjunarodnih ugo-

vora, z dne 12. julij 1920.
 107 Prav tam.
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kot zastopnik Kraljevine SHS v sekciji. Ploj je ob tem jugoslovansko vlado 
opozoril, da se delo na Dunaju iz dneva v dan veča in da ga tamkajšnje 
jugoslovansko zastopstvo ne bo obvladalo, če vlada ne bo hitro rešila nje-
govih prošenj oziroma predlogov.108

Vlada v Beogradu je sredi julija 1920 pozvala Ploja, naj ji še enkrat po-
da predlog o organizaciji jugoslovanske pisarne na Dunaju za dunajsko 
podkomisijo komisije za reparacije. Ploj je nato poročal, da je dunajska 
sekcija reparacijske komisije že oblikovana in ima svoje prostore v zgradbi 
bivšega vojaškega ministrstva ter od 1. julija redno zaseda. Velika Britanija 
in Francija sta imeli v sekciji vsaka po enega predstavnika, dva namestnika 
predstavnikov in po enega tajnika, ZDA in Italija pa vsaka po enega pred-
stavnika, enega namestnika predstavnika in enega tajnika.109

Število osebja za celoten aparat dunajske sekcije reparacijske komisije 
se je sukalo okoli 250. V to število so bili všteti tudi po en predstavnik in 
sekretar za Grčijo, Poljsko, Kraljevino SHS in Češkoslovaško ter po en 
pomočnik za vsako izmed teh držav. Ploj je v svojem dopisu vladi konec 
julija 1920 ugotovil, da so Čehi najbolje organizirali svoje predstavništvo 
za zastopanje njihovih interesov in pripravo materiala za delo pri dunajski 
podkomisiji komisije za reparacije. Čehi so imeli razdelan in obsežen apa-
rat uslužbencev. Sedež njihovega predstavništva je bil v palači Lobkovitz, 
medtem ko so Kraljevini SHS in drugim »majhnim narodnim« državam 
dodelili le nekaj sob v vojaškem ministrstvu; jugoslovanska delegacija je 
imela dodeljenih 7 sob. Dr. Ploj je v dopisu vladi opozoril, da so interesi 
Kraljevine SHS veliki in razvejani tako kot interesi Češkoslovaške. Zato 
je predlagal, naj jugoslovanska delegacija prevzame njihov model orga-
nizacije pisarne oz. urada. Ponovil je predloge iz dopisa vladi z dnem 12. 
julija 1920 o kadrovski popolnitvi mest in obenem zaprosil za dodatno 
kadrovsko pomoč ter pisarniško osebje (sluge in strojepiske). Posebej je 
izpostavil potrebo po osebi, ki bi govorila in pisno obvladala angleščino in 
francoščino. Omenjeni kadri so namreč bili za delo jugoslovanske delega-
cije neobhodno potrebni.110

Gospodarska likvidacija in reševanje tekočih poslov (obdelava 30–35 
aktov na dan) je od nekdanjih članov komisije za likvidacijo zahtevale ve-
liko truda. Ker je bila tedaj likvidacijska komisija že razpuščena, njeni člani 
(razen dr. Ivanića) pa so bili na dopustu, je zaostanek z delom narasel za 
več kot 100 aktov. Tako ni bilo pogojev, da bi se uradniško delo zmanjšalo. 

 108 Prav tam.
 109 PAM, fond Miroslav Ploj, Predstavništvo ministarskog saveta, odelenje za provedenje 

medjunarodnih ugovora, z dne 28. julij 1920.
 110 Prav tam.
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Ploj je ocenjeval, da se bo z uveljavljanjem mirovnega sporazuma delo sa-
mo še povečalo. Zato je še enkrat poudaril potrebo po tem, da vlada za delo 
v reparacijski komisiji na Dunaju imenuje kompetentne in sposobne ljudi, 
ki poznajo delovanje uradov v bivši avstro-ogrski monarhiji in na Dunaju. 
Zato naj bi na odgovorna delovna mesta prišli tisti, ki so že prej opravljali 
svoje delo v likvidacijski komisiji.111

Miroslav ploj kot komisar Kraljevine sHs pri avstroogrski banki

Nova valuta

Ena največjih ovir pri povojni obnovi novonastale države je bila raz-
ličnost denarnih sredstev, ki so krožila po Kraljevini SHS. Poleg dinarjev, 
črnogorskih perperjev, bolgarskih levov in nemških mark so bile najšte-
vilčnejše avstrijske krone. Na Dunaju in v Budimpešti so jih tiskali še na-
prej. Treba jih je bilo vzeti iz prometa, a nihče ni vedel, kolikšna je njihova 
vrednost. Ker je šlo za izjemno pomembno vprašanje, je ministrstvo za 
finance že konec leta 1918 zahtevalo od ministrskega sveta, da se problem 
nujno reši. Vendar je problem kron po koncu vojne prinesel veliko negoto-
vost; med vojno se namreč ni vedelo, kakšen je položaj krone, ker avstro-
ogrska narodna banka v tistem času ni objavljala svojega stanja, niti ni bilo 
občnih zborov delničarjev. Za pravo vrednost krone se je izvedelo slabo 
leto pred koncem vojne, 8. februarja 1918. Obtok denarja je porasel od 2 493 
milijonov v začetku leta 1914 na 18 439 milijonov kron v letu 1917, osnova 
pa je padla v istem času od 1 562 na 381 milijonov kron. Inflacija je po tem 
še naraščala, decembra 1918 je obtok znašal več kot 35,5 milijard, kmalu 
zatem celo 52 milijard kron. Takšna situacija ni zadevala samo Avstrije in 
Ogrske, temveč tudi jugoslovansko ozemlje, saj so krone krožile tudi po 
tem ozemlju. Ker so z Dunaja in Budimpešte še po vojni razpečevali novo 
natiskane krone po jugoslovanskem ozemlju, je finančni minister 12. de-
cembra 1918 prepovedal uvoz kronskih bankovcev prek tisoč kron. Za časa 
božiča pa so odredili žigosanje kron, ki je bilo končano zadnji dan januarja 
leta 1919. Takrat so ugotovili, da kroži po Jugoslaviji 5 323 milijonov kron, 
največ jih je bilo v obtoku na Hrvaškem in v Slavoniji, v Banatu in Bački 
ter v Sloveniji. Žigosanje so izvajale finančne, policijske in občinske oblasti, 
pa tudi delno vojaške ustanove in žandarmerijske postaje. Ker so bili žigi 

 111 Prav tam.
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raznih barv, udarjeni na raznih mestih, v raznih jezikih (tudi tujih) ter v 
različnih velikostih, je bilo ponarejanje precej lahko in pogosto.112 

V tem času je Ministrstvo financ Kraljevine SHS 4. januarja 1919 ime-
novalo dr. Miroslava Ploja za komisarja Kraljevine SHS pri avstro-ogrski 
banki.113 

Delovanje dr. Miroslava Ploja kot komisarja pri avstro-ogrski banki je 
bilo precej razgibano, predvsem pa zelo pomembno in občutljivo, saj je bila 
reforma valutnega sistema Kraljevine SHS v veliki meri odvisna prav od 
njegovega pozitivnega sodelovanja z avstro-ogrsko banko. 

Tako je zastopnik finančnega ministra M. Kapetanović 26. februarja 
1919 pisal komisarju pri avstro-ogrski banki Miroslavu Ploju: »Mi ne trpi-
mo nikakršnih pogojev iz njihove strani glede postavljanja našega komisarja. 
Mi ne bomo dali izjave da priznavamo statute banke, ker bi nam to vezalo 
roke v izvajanju naše valutne reforme. Ampak imamo absolutno pravico, da 
postavimo svojega komisarja zaradi kontrole bankinega dela, ker ta posega 
globoko v naše vsakdanje življenje.«114

Vlada mlade Kraljevine SHS menjave kron ni želela rešiti sama. Naj-
prej je hotela dobiti mnenje najpomembnejših gospodarstvenikov, da ne 
bi enostransko odločala o denarnem sistemu, ki naj bi hkrati služil tako 
gospodarstvu kot državi. Zlasti ji je bilo do tega, da bi pridobila mnenje 
gospodarstvenikov iz severnega dela države, saj so bili ti kraji najbolj za-
greti pri rešitvi kronskega vprašanja. Zaradi tega so v prvi polovici leta 
1919 potekale razne konference, kjer se je gospodarstvo severnega dela 
države družno postavilo v korist podaljšanju kompetenc Narodne banke 
Kraljevine Srbije s preoblikovanjem v Narodno banko Kraljevine SHS. Po 
prevratu je namreč splošna zmeda v valutnih odnosih onemogočila funk-
cioniranje zlate veljave, za bankovce, s katerimi bi zamenjali krone, pa je 
bil predviden prisilni tečaj za čas, ko se razmere še ne bi ustalile. Zaradi 
ublažitve takratnih variacij v tečaju valute so predvidevali ustanovitev de-
vizne centrale, ki bi jo upravljala nova emisijska banka. Pogovori o tem so 
potekali med državo in Narodno banko Kraljevine Srbije že aprila in maja 
1919. Dosežen je bil sporazum, vlada pa je projekt potrdila šele konec leta 
1919. Zbor delničarjev januarja 1920 je predlog sprejel. Zakon o Narodni 
banki je bil potrjen 26. januarja 1920, s prvim februarjem tega leta pa je 
banka prevzela delo na razširjenem teritoriju, in sicer z imenom »Narodna 

 112 Šorn, Slovensko gospodarstvo 1919–1924, str. 125–126.
 113 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 6, dopis ministrstva za finance, z dne 31. januar 1919.
 114 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 6, dopis M. Kapetanovića, z dne 26. februarja 1919.
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banka Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev«. V zakonu iz istega leta je 
razvidno, da je Narodna banka opravljala za državo blagajniško službo.115 

V novi državi so se mnenja, kako naj se krona menja, precej razlikovala, 
vsi pa so si bili enotni, da je treba krone umakniti iz obtoka. Umik iz obto-
ka je sicer predvidevala tudi Saintgermainska mirovna pogodba, ki je poleg 
žigosanja – kot prvega ukrepa – odrejala tudi, da morajo vse države, v kate-
rih je krožila krona, v enem letu po tem, ko začne veljati mirovna pogodba, 
zamenjati žigosane krone »za svojo lastno novo moneto po pogojih, ki jih 
bodo same ustvarile«. Pri umiku kron iz prometa sta se odpirali zlasti dve 
vprašanji: kritje za novi denar in emisijska banka za novi denar. Vprašanje 
emisijske banke je bilo dokaj hitro rešeno, saj je emisijska banka za novi 
denar postala razširjena Narodna banka Kraljevine Srbije oz. Narodna 
banka Kraljevine SHS (edina v jugoslovanskem prostoru je imela izkušnje, 
kader, infrastrukturo za tak podvig). Pri vprašanju novega denarja pa se je 
bolj zapletlo. Najprej se je pojavilo vprašanje, s čim zamenjati krone, a je to 
bilo hitro rešeno, saj je država nove državne bankovce že naročila v Parizu, 
Pragi in Zagrebu. Problem pa je nastal pri vprašanju, kakšen bo odnos pri 
zamenjavi kron za bankovce Narodne banke. Sprva so načrtovali, da bo 
menjava izpeljana al pari, a so bili dinarji po mednarodnem tečaju in po 
pokritju ter po zaupanju v sami državi čvrstejši od kron. Poleg tega so bili 
na dan, ko se je Narodna banka Kraljevine Srbije pretvorila v Narodno 
banko Kraljevine SHS, dinarski bankovci pokriti z 62,20 %, tako da se 
tečaj al pari ni obnesel. Nato je obveljalo, da je najboljše merilo relacija 
njunih borznih tečajev, in sicer takratnih 4 krone za 1 dinar.116

Prav valutna reforma je bila osrednja tema Plojevega dela v tem »preho-
dnem« času. Tako je iz dopisa generalnega inšpektorja ministrstva financ z 
datumom 25. julij 1919 razvidna njegova naloga pri tem vprašanju. Dr. Ploj 
je moral inšpektorju Narodne banke dr. Dragoljubu Novakoviću, ki je po 
nalogu finančnega ministra potoval na Dunaj in v Prago, zaradi informacij 
o tehničnih podrobnostih, potrebnih za valutno reformo v Kraljevini SHS, 
pomagati pri izvrševanju njegovih nalog.117 

Med drugim je bila Novakovićeva naloga sporočiti avstro-ogrski ban-
ki, da bodo pristojni organi Kraljevine SHS izdali ukaz, naj podružnice 
avstro-ogrske banke sodelujejo pri umikanju kron iz obtoka in naj dajo 
v obtok nov denar, dinarje. Da s tem ne bi prizadeli interesov banke, so 
uradniki bančnih podružnic za to želeli dobiti dovoljenje od svoje centrale 

 115 Šorn, Slovensko gospodarstvo 1919–1924, str. 122–123.
 116 Prav tam, str. 126–127.
 117 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 6, dopis generalnega inšpektorja ministrstva za finance, z 

dne 25. julij 1919.
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na Dunaju. Naloga dr. Novakovića je tudi bila, da centralno upravo av-
stro-ogrske banke prepriča, naj izda potrebna navodila in napotke svojim 
uradnikom, da ta postopek opravijo po svojih najboljših močeh. Če pa bi 
bančna direkcija avstro-ogrske banke vztrajala, da se prošnja Kraljevine 
SHS za pristanek na uporabo njenih podružnic in za izdajanje navodil 
njenim uradnikom izda pisno, bi moral Ploj to tudi hitro urediti in o tem 
poročati v Beograd. Za takšno potezo je imel Ploj tudi vsa pooblastila fi-
nančnega ministra.118

24. avgusta 1919 je generalni direktor državnega računovodstva finanč-
nega ministra Milan Stojadinović Ploja zadolžil, naj pomaga dr. Josipu Fer-
folji119 iz Ljubljane. Finančni minister Kraljevine SHS je namreč Ferfoljo 
pooblastil, da prične pogovore s tamkajšnjimi grafičnimi in litografskimi 
zavodi glede izdaje znamk za označitev bankovcev kronske vrednosti. Ta 
aktivnost je potekala v luči zamenjave kron za novo valuto, tj. dinar.120

Ker je bilo že omenjene žigosane krone dokaj lahko ponarejati, so v 
Kraljevini SHS predpisali lepljenje posebnih znamkic na pravilno žigosane 
bankovce po 1000, 100, 50 in 20 kron. Obenem so – po vzgledu Češko-
slovaške republike – odtegnili 20 % od vsakega bankovca. Na teh 20 % so 
izdajali priznanico, ki so jo pozneje sprejemali kot plačilo za dolžni davek. 
Z markiranjem so pričeli 26. novembra 1919, končali pa 11. januarja 1920. 
Skupna vsota markiranih kron je za 363 606 730 kron presegla tisto ob 
žigosanju, kar je pomenilo dvoje: da se je v tem času povečal obtok kron z 
vdorom iz tujine ali/in se je povečal zaradi falzificiranja žigov.121

Zaradi zamenjave kron se je obtok dinarskih bankovcev povečal sku-
paj za 1 277 427 121 dinarjev. Takšno povečanje obtoka je povzročilo, da 
je porasla zadolžitev države pri banki. Zmanjšal se je odstotek v pokritju 
bankovcev, posledično pa se je oslabila še dotedanja dinarska vrednost.122 

Zanimivo je pismo, ki ga je dr. Miroslav Ploj pisal ministru financ Kra-
ljevine SHS 16. januarja 1920, to je po zamenjavi denarja. Vest o zamenjavi 
starega denarja za novega je na Dunaj prišla v času, ko je bila prometna 
zveza med Avstrijo in Jugoslavijo zelo omejena, na trenutke celo preki-
njena. Dr. Ploj je imel takrat pri sebi na Dunaju še 4120 kron, ki jih je 
hotel zamenjati ob svojem obisku Ljutomera, kjer naj bi poplačal delavce 
na svoji posesti. A žal ni uspel pravočasno priti iz Avstrije v domovino, 

 118 Prav tam.
 119 Ferfolja, Josip (1880–1958), politik (Enciklopedija Slovenije 3, Ljubljana 1989, str. 96).
 120 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 6, pismo generalnega direktorja državnega računovodstva 

g. Stojadinovića, z dne 24. avgusta 1919.
 121 Šorn, Slovensko gospodarstvo 1919–1924, str. 126.
 122 Prav tam, str. 128.



Aljaž Mejal, Delovanje dr. Miroslava Ploja na Dunaju po I. svetovni vojni (1919–1920) 135

saj je pot zaradi službenih obveznosti več tednov prelagal in tako zamudil 
rok za menjavo denarja. O svoji težavi je govoril še pred koncem roka za 
zamenjavo z izpostavo Jadranske banke in s konzulom Kraljevine SHS 
na Dunaju, kjer pa so mu odgovorili, da nimajo nikakršnega navodila, 
da prevzamejo denar. Prav tako se je dr. Ploj še pred iztekom roka pisno 
obrnil na delegata ministrstva financ v Ljubljani, ki mu je odgovoril, naj 
se obrne na ministrstvo financ v Beogradu s prošnjo, da mu dovolijo me-
njavo denarja tudi po izteku roka. To je tudi storil, a ni dobil odgovora, 
zato se je odločil osebno pisati finančnemu ministru. Prosil ga je, da bi mu 
bila naknadna menjava denarja dovoljena, saj bi izguba poprej omenjene 
vsote 4120 kron zanj pomenila zelo veliko izgubo, še posebej pri takratnih 
življenjskih razmerah.123

Dne 1. februarja 1920 so objavili definitivni umik kron, s tem pa se je 
končala tudi velika debata gospodarskih krogov in vseh dejavnikov držav-
ne ekonomske politike. Konec leta 1921 je bilo delo za poenotenje valute 
v Jugoslaviji končano. Stari srbski dinarji so še krožili tam, kjer bi bila 
njihova zamenjava gola formalnost. Od 1. januarja 1923 pa so se vsi računi 
poravnavali le v dinarjih nove banke; kron in drugih enot ni bilo več.124

Ideja Jugoslovanske banke na Dunaju

Na Dunaju je konec leta 1919 in na začetku leta 1920 vzklila ideja, da se 
vzpostavi delovanje Jugoslovanske banke na Dunaju. Glavni pobudnik te 
ideje je bil dr. Miroslav Ploj, ki je 20. januarja 1920 v imenu Osnovalnega 
odbora Jugoslovanske banke na Dunaju o tem pisal tudi ministrskemu 
predsedniku v Beograd. Ob tem ga je prosil, da bi pobudo za vzpostavitev 
Jugoslovanske banke na Dunaju spremljal z naklonjenostjo.125 

Dr. Ploj je zapisal: »Z nastankom kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
je nastala sveta dolžnost za vsakega Hrvata, Slovenca in Srba, bodisi v do-
movini ali v inozemstvu: da posveti vse svoje sile, svoje znanje in svojo pamet 
delu za pospeševanje kulturnih in gospodarskih interesov svojega troimene-
ga naroda; da z bistrim očesom motri vse dogodke, pojave in podjetja pri 
svojem in pri drugih kulturnih narodih ter resno in zavestno opazuje njihov 
značaj in pomen; da odklanja, kar bi škodovalo narodnemu razvoju in na-
predku, in pospešuje vse, kar bi dvignilo našo bogato, s prirodnimi darovi 

 123 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 6, pismo M. Ploja ministru za finance, z dne 16. januarja 
1920.

 124 Šorn, Slovensko gospodarstvo 1919–1924, str. 128.
 125 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, pismo M. Ploja ministrskemu predsedniku, z dne 30. 
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obdarjeno državo na najvišjo višino in poveličevalo narodni ugled povsod, 
kjer se trajno ali mimogrede čuje slovenska, hrvaška in srbska govorica. Tu-
di Slovenci, Hrvati in Srbi, kojih usoda je hotela, da so bili v času vstajenja 
svoje ujedinjene narodne države tukaj na Dunaju, so spoznali to dolžnost 
ter stremijo za tem, da v tem mestu, čez katero se bodo tudi v bodoče preple-
tale vezi med južnimi Slovani, med Vzhodom in Zapadom, ustvarijo počasi 
institucije, katerim bodi razen omenjene obče naloge tudi cilj povezovanja 
na vseh poljih gospodarskega in kulturnega življenja. Na podlagi izkušnje, 
pridobljene v prvem letu po končani svetovni vojni, so se odločili med prvimi 
koraki v nameravanem delu osnovati denarni zavod ujedinjenih Hrvatov, 
Srbov in Slovencev z imenom ‘Jugoslovanska banka, delniško društvo na 
Dunaju’.«126

Iz pisma je razvidno Plojevo razmišljanje, ki odstira njegove poglede ne 
samo v ozkem, strokovnem oziru, temveč zlasti njegovo širino v dojema-
nju in natančni presoji tedanjega sveta in razmer, vanje pa je uspel dobro 
umestiti položaj in vlogo nove države, Kraljevine SHS. V tem kontekstu je 
tudi navedel glavne razloge, zakaj bi bilo treba ustanoviti Jugoslovansko 
banko, d. d.

O tem je govoril tudi zbranim na Osnovalnem odboru Jugoslovanske 
banke. Poudaril je, da se je ideja o njeni ustanovitvi »porodila /…/ iz potre-
be, ki jo je opazil vsakdo, ki vidi in čuti gibanje in pulsiranje gospodarskega 
življenja, ki je motril sedanje živahno delovanje in tekmovanje v delu Čehov 
in Poljakov, Madžarov in Romunov, Francozov in Angležev, Holandcev in 
Švicarjev, Norvežanov in Italijanov in celo Amerikancev na teritoriju nek-
danje avstro-ogrske monarhije, zlasti pa na Dunaju«.127 K temu je dodal: 
»Za kulturni in gospodarski napredek našega naroda je brez ugovora potre-
ben intenziven promet z drugimi narodi.«128

Vendar pa je bila Kraljevina SHS po prvi svetovni vojni v težkem polo-
žaju; poleg težavnih mednarodnih odnosov je mlado državo pestil še slab 
gospodarski položaj, ne glede na potencialne možnosti, ki so veliko obeta-
le. Obenem je imela nova država še eno težavo: praktično vsak kraj v njej 
je imel svojo posebno mentaliteto in se ni mogel zlahka dvigniti do skupne.

Ploj je želel, da bi Jugoslovansko banko na Dunaju vzpostavili z name-
nom skrbeti za interese Kraljevine SHS kot potrošnika in producenta na 
evropskem trgu. Jugoslovanska banka na Dunaju bi tako imela sledeče 
naloge: da bi jugoslovanski kapital, ki je bil raztresen izven državnih meja 

 126 Prav tam.
 127 PAM, fond Miroslav Ploj, AŠ 3, govor zbranim na Osnovalnem odboru Jugoslovanske 

banke.
 128 Prav tam.
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po tujih zavodih, kar najbolj skoncentrirala na Dunaju, to pa bi povezalo 
tudi podobne zavode v domovini; da bi se ukvarjala z vsemi strokami tr-
govine in še posebej zagotovila vnovčevanje dobička produkcije Kraljevine 
SHS pod čim boljšimi pogoji (pod čim boljšimi pogoji naj bi zagotovili 
tudi nabave potrebnega blaga); da bi financirala (po potrebi tudi s tujim 
kapitalom) industrijska in kmetijska podjetja v Kraljevini SHS; da bi zbi-
rala informacije s tujih trgov in jih posredovala interesentom v domovino; 
da bi spremljala vse, zlasti tehnične časopise, v tujih državah in pošiljala 
ustrezne informacije v domovino; da bi imela v svojih skladiščih blaga na 
prodaj vse vrste proizvodov iz domovine ter da bi zanje uspela najti kupce 
na tujih trgih; da bi vzela v svoj delokrog ureditev prometnih sredstev, 
odpravljanje blaga in potnikov ter vse druge posle, povezane s trgovino in 
mednarodnim prometom; da bi širila propagando za obiskovanje jugoslo-
vanskih krajev in s tem povečala pomemben izvor dohodkov; da bi podpi-
rala sorodne organizacije v domovini v izobraževanju in izpopolnjevanju 
naraščaja za strokovne poklice; da bi vsakemu Srbu, Slovencu in Hrvatu, 
ki bi prišel na Dunaj po opravkih, pomagala z nasveti in delom v vsakem 
poslu. Takšna organizacija pa bi lahko bila le »močen in velik denarni zavod 
v obliki delniškega društva.«129

Kaj se je zgodilo s Plojevo pobudo ni znano; Ploj se je posvetil delu v 
reparacijski komisiji.
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Die aktiVitäten Von Dr. mirosLaV PLoJ in wien nach  
Dem ersten weLtkrieg (1919–1920) 
zusammenfassung

Dr. Miroslav Ploj sammelte nach der Übernahme der Chef-Funktion der Liquidations-
kommission in Wien die unverzichtbare Mannschaft, die aus hochqualifizierten Personen 
– meistens von slowenischer Abstammung, die schon seit längerer Zeit in Wien tätig waren 
– zusammengesetzt wurde. Von der Konstituierung der Liquidationskörper an musste er 
sich mit unterschiedlichen Interessen anderer Staaten, vor allem Österreichs, auseinander-
setzten. Für diese Zeit charakteristisch ist die umfangreiche Korrespondenz von Dr. Ploj 
und anderen Liquidatoren mit deren Heimatstaat. Die Aufgaben der Liquidationskom-
mission waren sehr umfangreich; sie bestanden aus der Tätigkeit der zwischenstaatlicher 
Kommission, aus der Berichterstattung für Beograd / Belgrad und den Landesregierungen, 
Vermittlung bei verschiedenen Transaktionen, Liquidierung der administrativen Akte, 
Repatriierung der Bürger und ähnlichen Aufgaben. Über die Erfolge der Liquidierungs-
kommission (und ihrer jugoslawischen Delegation) kann schwer beurteilt werden, vor 
allem wegen ihrer kurzer Existenz, denn ihre Tätigkeiten wurden mit der Unterzeich-
nung der Saint-Germain-Friedenserklärung eingestellt, aber auch wegen großer Schwie-
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rigkeiten, mit denen sich fast alle Delegationen in Wien auseinandersetzen mussten. Vor 
allem die österreichische Seite versuchte, die Arbeit der Kommission zu drosseln. Die 
Tätigkeiten erschwerten auch die Interessen der Italiener und all den anderen, die daraus 
Profit erzielen wollten. Die Arbeit von Dr. Ploj und seinen Mitarbeitern wurde noch von 
anderen Schwierigkeiten beeinflusst, in der ersten Linie von der schweren sozialen Lage 
und nach zahlreichen Entlassungen noch der chronische Mangel an qualifizierten Mit-
arbeitern, die ihrer Aufgaben gewachsen wären. Einen zusätzlichen strafverschärfenden 
Umstand stellte auch die Entstehung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen 
dar, die in alle Gesellschaftsniveaus im ganzen slowenischen sowie jugoslawischen Raum 
durchdrang und das manifestierte sich auch in der Arbeit Dr. Plojs in Wien. Die Arbeit 
der Liquidationskommission in Wien war eine sehr schwere, obwohl Dr. Ploj selbst der 
Ansicht war, dass für das Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen vieles von dem 
Erbe Österreich-Ungarns gerettet wurde. Nach der Auslegung des Friedensplanes wurden 
die Tätigkeiten der Liquidationskommission praktisch eingestellt und die Vorbereitungen 
für die Wiener Sektion der Reparationskommission begannen. Dr. Ploj musste hier mit 
noch mehreren Problemen kämpfen: ungünstige finanzielle Lage, die aus den ungeregel-
ten Lohnklassen hervorkam, der Widerspruch Beograds / Belgrads, dass das Königreichs 
der Serben, Kroaten und Slowenen einen Vertreter in der Wiener Sektion hätte und die 
Verhandlungen der jugoslawischen Delegation mit der österreichischen Seite, zu denen es 
ohne der Absprache mit der Liquidationskommission bezüglich der Archive und anderem 
wichtigen Punkte kam. 

the actiVities of mirosLaV PLoJ, Ph.D. in Vienna after 
the worLD war i. (1919–1920) 
summary 

After he became the chief of the Liquidation Commission in Vienna, Miroslav Ploj, Ph.D. 
gathered a team of highly qualified individuals, mostly of Slovene origin, who had already 
been active in Vienna for a longer period of time. From the constituting the liquidation 
bodies on he had to deal with different interests of other countries, mostly of Austria. An 
extensive correspondence of Miroslav Ploj and other liquidators with their home country 
is characteristic for this period. The activities of the Liquidation Commission were very 
extensive and they consisted of working in interstate commissions, reporting to Belgrade 
and to the regional governments, interventions in diverse transactions, liquidation of ad-
ministrative documents, citizens’ repatriation and other tasks. One can hardly judge the 
successes of the Liquidation Commission (and of the Yugoslav delegation) mostly because 
of its short duration, for its activities were interrupted by the Treaty of Saint-Germain-
en-Laye and also because of big problems with which most of the delegations in Vienne 
had to deal. Particularly the Austrian side tried to obstruct the Commission’s work. The 
activities were also made difficult because of the Italians’ interests and the interests of 
others, who wanted to profit out of the Commission’s work. The work of Miroslav Ploj 
and his colleagues was plied also by other difficulties; fist of all this was a bad social situa-
tion, then a chronic shortage in fit for work and qualified workers, which was the result of 
shortening the employees. The aggravating circumstances were also the beginnings of the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, which in the Slovene and also the whole Yugoslav 
area prevailed in all social pores and this also affected Ploj’s activities in Vienna. The work 
of the Liquidation Commission in Vienna was a very hard work, although Ploj himself 
agreed that many things were for the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes saved out of 
the Austria-Hungary’s heritage. After the spread out of the peace treaty the activities of 
the Commission practically stagnated and the preparations for establishing a new Vienna 
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Section of the Reparation Commission started. Miroslav Ploj was faced here with even 
more difficulties: unfavourable financial situation as the result of unsettled salary grades, 
Belgrade’s opposition against the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes having its repre-
sentative in the Vienna Section and also the negotiations of the Yugoslav Delegation with 
the Austrian side that took place without consultation with the Liquidation Commission 
regarding the archives and other important topics. 
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Prostorske in časovne prilagoditve 
slovenske politične mitologije in rituala
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Peter Simonič: Prostorske in časovne prilagoditve slovenske politične mitologije in 
rituala. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 81=46(2010), 2–3, str. 141–167
Avtor vzame v precep različne izraze politične mitologije in nacionalne dediščine, 
kot so se ritualno udejanjale ob proslavah samostojnosti Slovenije na Trgu republike 
ali v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani v letih od 1991 do 2006. Pri 
tem avtor opozori ne le na družbeno-ritualno skonstruiranost nacionalnega prostora, 
ampak tudi na bistveni medijsko-tehnološki doprinos k tej konstrukciji. Čas in prostor 
obravnava kot omejena vira, ki ju imajo na voljo pooblaščeni posamezniki, ko sestav-
ljajo podobo naroda v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Nacionalna identiteta 
postane rezultat kulturnega menedžmenta oziroma pogajanja za pomene epizodnega 
prostora in časa.
Ključne besede: politika, politična zgodovina, mitologija, Slovenija, neodvisnost, dr-
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The author discusses different expressions of the political mythology and national 
heritage that were realised on the celebrations of the Slovene independence on Trg 
republike or in the Gallus Hall in Cankarjev dom in Ljubljana between 1991 and 2006. 
The author stresses not only the socially and ritually constructed national space but 
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also the significant media-technological contribution to this construct. Time and space 
are dealt with as limited sources that are available to the plenipotentiary individuals 
who are designing the nation’s image for the past, the present and the future. The na-
tional identity becomes the result of cultural management or of negotiations for the 
importance of the episodic space and time.
Key words: politics, political history, mithology, Slovenia, independence, state celebra-
tion, national holidays

uvod

V devetdesetih letih dvajsetega stoletja so nekateri socialni in kulturni 
antropologi prostor obravnavali kot rezultat zamišljanja, sporov in poga-
janj med družbenimi dejavniki. Prostor je postal polje posameznikovega 
in skupinskega (samo)opredeljevanja, zato povezan z vprašanji identitete, 
zgodovine in mitologije, družbene stratifikacije in podobno. Prostor torej 
ni bil le fizično okolje, v katerega postavimo družbeno dogajanje, ampak 
rezultat kulturnih reprezentacij in praks. Zato je prostor multivokalen 
(večglasen) in multilokalen (večprostorski) (Kottak 1999; Rodman 2003): 
razumevanje lokalnosti (kraja) je stvar posameznih identifikacijskih pro-
cesov (Gupta and Ferguson 1997), na katere vplivajo globalno tržišče in 
mediji (McLuhan 1995) oziroma njihova vpetost v različne vrste (etničnih, 
medijskih, tehnoloških, finančnih, ideoloških) krajin (Appadurai 2003). 
Prostor in kraj sta torej družbeno konstruirani realnosti: na civilizacijski, 
družbeni in tudi fizični prostor gledamo skozi posebna (kulturna) očala. 

Poleg spoznanj o družbeni pogojenosti prostorskih predstav s strani 
(marksističnih) geografov (primerjaj Rodman 2003: 212) so na sodob-
no etnologijo/antropologijo vplivali tudi zgodovinarji, ki so vedno bolj 
izpostavljali družbeno pogojenost časovnih predstav in identitet. David 
Lowenthal je klasično zgodovinopisje povezal z mitologijo, ker je hkrati 
več in manj o »resnici«: več, ker preteklost obravnava z očmi sodobnikov 
in v »logični« zgodovinski kontinuiteti – teleološko; manj pa zato, ker je 
fragmentarna in odvisna od individualnih interesov raziskovalcev. Avtor 
zgodovinopisju očita, da uči in soustvarja v glavnem »dediščino«: šolarji 
ne problematizirajo postopkov same znanosti in preredko upoštevajo mo-
rebitne drugačne poglede na isti dogodek; klasično zgodovinopisje je zato 
po njegovem enodimenzionalno, patriotsko (Lowenthal 1998: 116–117).1 
Čas ni pomemben le v smislu dobe, znotraj katere obravnavamo družbena 

 1 O družbeni pogojenosti in spremenljivosti znanosti – njenem času in konstrukcijah – je 
pisal že Thomas Kuhn. Posamezna znanstvena obdobja je obravnaval kot paradigme 
(Kuhn 1998). 
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in kulturna dejanja, temveč v smislu družbene pogojenosti umevanja in 
vrednotenja časa samega.

Immanuel Wallerstein je v besedilu iz leta 1998 predlagal sledečo shemo 
prostora in časa v zahodni družbi (in družboslovju): epizodni geopolitični 
prostor/čas (neposredni kontekst dogodka, časopisne zgodbe); ciklično-
ideo loški prostor/čas (daljše obdobje, polpretekla zgodovina); struktur-
ni prostor/čas (recimo vzpon zahoda, svetovni sistem); večni prostor/čas 
(etnični, kulturni, okoljski – nadčasovni); transformacijski prostor/čas 
(npr. pojav krščanstva, kmetijska revolucija – za nazaj je videti, da so se do-
godki zvrstili ob pravem času na pravem mestu). Ljudje in raziskovalci se 
razlikujejo glede na to, kateri konstrukciji prostora in časa dajejo prednost, 
torej kako opisujejo Realno. Te realnosti so pogosto v sporu. V procesu 
globalne menjave in migracij se opredelitve posamezne družbe in kulture 
nenehno spreminjajo. Kultura in zgodovina zato ne moreta biti – in nikoli 
nista bili – nadoločujoči, reificirani entiteti, temveč posledici individual-
nih in bolj ali manj vplivnih interpretacij in praks (Wolf v Baskar 1999: 
310–15). Ljudje so v ravnanju s kulturo in dediščino bolj svobodni, kot sta 
to dopuščala strukturalizem Clauda Levi-Straussa (Francija) in struktural-
ni-funkcionalizem Alfreda Reginalda Radcliffe-Browna (Anglija). 

V antropologiji nekateri raziskovalci poleg opisane kognitivne ali re-
prezentativne pogojenosti družbenega prostora izpostavljajo vprašanje 
delovanja, prakse (npr. Bourdieu 1977). Z interpretacijo posameznikovega 
ali skupinskega vsakdanjega gibanja v prostoru in času dobimo vpogled v 
njegovo družbeno omrežje, ponavljanja, zgoščanja in podobno, torej lahko 
merimo prostorsko-časovne koordinate v interakciji z drugimi (Gell 2001: 
177–78). Kot poklicno veščino prostorsko-časovno pozicioniranje subjek-
tov vsak dan uporabljajo gledališki delavci oziroma vsi, ki se ukvarjajo z 
uprizoritvami: koreografiji, scenografiji, dramaturgi, režiserji, seveda pa 
tudi politiki, novinarji – in antropologi, ko opisujejo dogajanje v konstru-
iranem družbenem in naravnem prostoru/času. 

V nadaljevanju bom predstavil silnice in rezultate prostorsko-časov-
nih umeščanj slovenske nacionalne skupnosti v obdobju postsocialistične 
tranzicije. Vsakoletno praznovanje slovenskega dneva državnosti (25. ju-
nija) sem analiziral kot medij širšega družbenega pogajanja in prilagajanja. 

O politiki in ritualu v slovenski etnologiji

Etnologija in politika sta bili med seboj zmeraj povezani. Ustanavlja-
nje Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani leta 1923 in prvega slo-
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venskega Oddelka za etnografijo z etnologijo na Univerzi v Ljubljani leta 
1940 in je bilo podkrepljeno z zamislimi in dejanji ilirizma, jugoslavizma, 
etnonacionalizma pa tudi rasizma (Jezernik 2009). Slovenska etnologija 
se je v obdobju socializma in prevladujoče marksistične paradigme pre-
cej ukvarjala z vprašanji družbene neenakosti, vendar najraje v času pred 
drugo svetovno vojno in predvsem v vaškem okolju (recimo Baš 1967). 
Univerzitetni predmet s področja politične antropologije se je na zgoraj 
omenjenem oddelku pojavil sočasno z ustanovitvijo države, to pa razu-
mem tudi kot svojevrstno akademsko distanciranje do (lastnega) naroda 
in gotovo tudi politično/epistemološko dejanje. Antropološka raziskava 
slovenskih političnih ritualov je torej logično nadaljevanje uveljavljanja in 
samospoznavanja slovenske etnologije in kulturne antropologije. Obenem 
gre za novost, saj tega prej enostavno še ni bilo mogoče preučevati; samo-
stojne slovenske države ni bilo. 

Zanimanje za politične rituale je tudi rezultat dolgoročnejših metodo-
loških prizadevanj v etnologiji: ritual je bil vedno eden od najbolj prilju-
bljenih medijev za etnološko in antropološko preučevanje skupnosti, naj si 
bo lovsko-nabiralska, kmečka, ali industrijska. Skozi čas se je spreminjal 
poudarek etnološkega (in antropološkega) preučevanja, kulturno evolucio-
nistični nizi in strukturalno-funkcionalističen pristop k obravnavi druž-
benega vedenja pa so postali bolj ali manj metodološke stalnice. Slovenske 
»šege in navade« ter »običaji« so bili odsev narodove duše (Kuret v Fikfak 
1985: 180–184), vedno pomembna sestavina »nesnovne kulturne dedišči-
ne« (kot bi to imenovali danes), ki je predstavljala vezivo in okvir narodove 
»materialne dediščine« (prehrane, bivališč, obrti, oblačil ipd.). Slovenska 
etnologija je dolgo preučevala predvsem šege in navade raznoličnega slo-
venskega etničnega ozemlja; v skladu s politiko univerzitetnih znanosti 
se je zanimala za starožitnosti, tradicijo, kulturno bistvo (esenco), ki da je 
zapisana v idiomu slovenske kmečke skupnosti. Niko Kuret (1965–1971) 
je recimo celotno knjigo Praznično leto Slovencev posvetil etnoreligioznim 
praznikom slovenskega podeželja. Gre v bistvu za opis ljudske religioz-
nosti; Kuretov letni krog praznikov sledi logiki tradicionalne katoliške 
skupnosti. Sodobno in urbano je iz ideoloških in praktičnih razlogov pre-
puščal mlajšim raziskovalcem, sam pa se je posvetil izginjajočemu svetu 
lastne mladosti (Simonič 2003). To je bil nacionalni projekt – etnološki 
»konsenz«, da bi iztrgali pozabi stari način življenja. 

Z ustanovitvijo slovenske države se je akademska etnologija (ob pomo-
či kulturne antropologije) temu poslanstvu začela izogibati in reflektirati 
ključne podmene družbe in etnologije v 20. stoletju. Že v času socializma 
se je poudarek polagoma prenašal od ljudskosti k množičnosti, od vasi k 
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mestom, od metodološkega kolektivizma k individualizmu, od hranjenja 
preteklosti k razumevanju sodobnosti, tudi od narodno-emancipacijske 
do tržne aplikativnosti vede. Govorim o poudarkih, ne izključnostih po-
samezne dobe. 

Spreminjala in razlikovala se je tudi terminologija. Niko Kuret je opi-
soval šege in navade, Arnold Van Gennep (1997), Victor Turner (1970, 
1995) in večina drugih zahodnih antropologov pa je pisala o ritualih in 
družbenem življenju. Cerkvena liturgija je od nekdaj razvijala obredje. Z 
obredjem so se ukvarjale tudi starejše generacije etnologov. V splošnem 
lahko ugotovimo, da so vsi – etnologi, antropologi, sociologi, zgodovinar-
ji in teologi – obravnavali ponavljajoče se družbene igre, skozi katere so 
spoznavali in kreirali družbene odnose in hierarhije, simbolizme, kolek-
tivno preteklost-sedanjost-prihodnost ipd. Ker je med vsemi termini ritual 
v slovenski humanistiki najmanj prisoten, sem se odločil, da ga uporabim 
za označevanje praznovanja slovenske politične skupnosti. Poleg tega se 
strinjam s pripombo pokojne hrvaške etnologije Dunje Rihtman-Avguštin 
(2000), da nobeden od uveljavljenih terminov v etnologiji – običaj, navada, 
šega, obred – ne izpostavlja politične moči. Ta moč je kreativni privilegij 
določenih posameznikov in skupin (po dednem pravu ali volitvah), ki pa 
morajo upoštevati družbeno in kulturno okolje, v katerem delujejo. 

Ritual ni abstrahirana vsota simbolov (simbolni sistem), prek katere 
spoznavamo pomene kulture, ampak je mehanizem družbenega tekmo-
vanja, upravljanja in nadziranja. Ritual je danes stvar politikov, organi-
zatorjev in umetnikov. Kar je za gledalce »predstava«, je za ustvarjalce 
– v primeru novoveške družbene specializacije zagotovo – »način preživ-
ljanja«, torej njihov poklic oziroma praksa. Eksistenčno (družbeno, real-
no) in interpretativno (simbolno, kulturno) se kot analitična pripomočka 
pojavljata v vseh segmentih družbenega življenja, od rudnika do teatra. 
Povedano v antropološkem besednjaku: družbeni in kulturni sistem sta 
povezana, sta različni abstrakciji istega fenomena (Geertz 1973). 

Za preučevanje političnih ritualov predlagam tri nivoje prostorskih in 
časovnih konstrukcij: družbeni, ritualni in odrski (Simonič 2009). Prvi ob-
sega družbo kot državo, kot civilizacijo ali kot dobo (Wallersteinovi »ci-
klični«, »večni« in »strukturni« čas): zanimajo nas družbeni pogoji, znotraj 
katerih se odvija ritual. V drugem, ritualnem prostoru-času, opisujemo 
pogajanja glede pomenov posameznih družbenih fenomenov v odnosu do 
prazničnega časa in prostora, opisujemo politične in umetniške interven-
cije, predstavljanje prazničnega dogodka v množičnih medijih, inštalacijo 
slavnostnega prostora in podobne neposredne idejne in pragmatične de-
javnike Wallersteinovega epizodnega geopolitičnega prostora-časa; ti se 
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seveda oblikuje glede na prostorsko-časovne konstrukcije v širši družbi, 
torej so v odnosu z družbenim prostorom-časom. Na odru, ki predstavlja 
tretjo raven analize, vidimo le končni rezultat družbene drame (Turner v 
Lewellen 1992: 17), ki se odvija v »zaodrju«, kjer potekajo produkcijski pro-
cesi. Na odru vidimo politični dogodek, ki v omejenem časovnem obdobju 
izpostavi samo nekatere mitološke in ideološke vsebine, pripusti k mikro-
fonu določene posameznike in posameznice ter – zelo pomembno – inte-
grira politiko in umetnost. Wallersteina to ni posebej zanimalo, sam pa bi 
odrsko dogajanje uvrstil v kategorijo sinhroni prostor-čas. Posamezniki in 
posameznice – v odvisnosti od ostalih Wallersteinovih prostorov-časov – 
določajo, kakšna bo končna podoba praznovanja; načrtovani dramaturški 
lok morajo izpeljati v enem, sinhronem zamahu. Njihove protokolarne in 
umetniške kreacije v daljšem časovnem obdobju sčasoma postajajo sesta-
vine (nesnovne) kulturne dediščine.

V prevodu iz družbenega prostora in časa v ritualni in nato v odrski 
prostor-čas prihaja do simbolnih in praktičnih prilagajanj, provokacij, 
redukcij in podobno. Oder je v večini antropoloških analiz sestavni del 
rituala, v pričujočem besedilu pa zadnja faza uprizoritvene pragmatike 
(in sinhronosti).

družbeni prostor in čas

Vsaka organizacija, v našem primeru slovenska politična skupnost – dr-
žava, izkazuje in reproducira svojo specifičnost in trajnost z njej lastno mi-
tologijo in ideologijo: prva pomeni samoumevno zavezanost tradiciji, druga 
pa v prihodnost usmerjeni aktivizem (Velikonja 1994: 156). Lowenthal 
(1998) namesto mitologije raje uporablja oznako »dediščina«, ki prav tako 
temelji na potvarjanju »zgodovinskih dejstev« in ustvarjanju »mitov« za 
potrebe sodobnih kolektivnih in osebnih identitet. Miti se dotikajo izvora 
in poslanstva organizacije (nacije), so mnogovrstni, imajo več pomenov in 
tudi odnos do njih je ambivalenten. Večina političnih nasprotij se pravza-
prav kreše okoli vprašanja, kateri mit naj uporabimo za razrešitev določe-
nega problema (Kertzer 1988: 12–13). 

Roth je nanizal tri zgodovinske epohe kulturnega menedžmenta, ki so 
poskušale oblikovati konsistenten sistem prostorsko-časovnih kategorij in 
socialnih mrež: cerkveno, razsvetljensko in politično. Vsem naj bi bilo sku-
pno, da so želele prelomiti s starimi vrednotami in narod vzgojiti na novo, 
po trenutno prevladujočih idealih (Roth 2000: 86–89). Epohe kulturnega 
menedžmenta se deloma prekrivajo z Grossovo klasifikacijo kolektivnih 
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spominov (Gross 2000), vendar on opozarja še na posebnost dvajsetega 
stoletja, ko naj bi množični mediji odločilno vplivali na družbeni spomin. 
Vsaka epoha si je skušala nadeti človeški obraz, a vsaka reforma ali revo-
lucija je bila prej ali slej tudi redefinicija kulture. 

V zadnjih tridesetih letih je slovenska družba doživela raznovrstno 
preoblikovanje. Prilagajala se je družbenim in okoljskim spremembam v 
globalni družbi, predvsem neoliberalizmu in ekologizmu, poleg tega pa 
ne smemo prezreti tehnoloških in demografskih sprememb. Slovensko 
tranzicijo, s čimer označujem obdobje od ločitve z Jugoslavijo in razglasit-
ve samostojnosti do pridružitve Evropski uniji, lahko obravnavamo kot 
strateško liminalnost:2 od Socialistične federativne republike Jugoslavije 
do Evropske unije, od delavskega samoupravljanja do neoliberalnega (del-
niškega) kapitalizma, od industrijske k postindustrijski družbi, od gibanja 
neuvrščenih do pridružitve organizaciji Nato. Časovne in prostorske ka-
tegorije slovenske politike, ekonomije in kulture so se na novo definirale. 
Družbeni razredi in njihovi odnosi so se preoblikovali. Nova razmerja mo-
či so vplivala na dojemanje družbene preteklosti in prihodnosti. Za Slove-
nijo je v devetdesetih letih dvajsetega stoletja značilen etnonacionalizem 
kot okvir legitimizacije in poenotenja ustanovitve države na eni strani, 
na drugi pa kot odpor (fobije) zoper raznoličnosti znotraj nove politične 
skupnosti. 

Zgodovina etničnih skupin nas uči, da nikoli niso bile statične in zaprte, 
ampak vedno v stiku z Drugimi in venomer v prilagajanju z družbenimi in 
naravnimi danostmi (primerjaj Wolf 1998–1999). Enako velja za slovensko 
družbo: tako imenovani tretji val demokratizacije (Huntington 1991) in 
razgradnja socialno-demokratskega modela v globalizirani Evropi (Giraud 
2006) sta se začela, preden lahko govorimo o vzhodnoevropski postsocia-
listični tranziciji. Obe spremembi sta pogojevali tudi slovensko tranzicijo.

Jugoslovanska neuvrščenost iz druge polovice dvajsetega stoletja je prav 
tako oblikovala pogoje tranzicije. Od leta 1975 do 1996 se je recimo v Slove-
niji močno povečalo število društev (od okrog 6.700 na 14.700; Črnak Me-
glič in Vojnović 1998: 16), ki so ponujala širšo civilno-družbeno platformo 
za uveljavitev različnih družbenih interesov in rešitev. Četudi so bila dru-
štva pod nadzorom Komunistične partije, se je družbena situacija v tem 

 2 Liminalnost je pojem, ki ga je natančneje definiral Victor Turner v disertaciji Forest of 
Symbols (1970), še podrobneje pa v knjigi The Ritual Process: Structure and Anti-Structure 
(1995). Turner je dopolnil spoznanja francoskega etnografa in folkorista Arnolda van 
Gennepa, češ da je liminalnost tranzicijsko obdobje med dvema fazama (izključitve in 
vključitve), v kateri posameznik ne pripada nikomur. Liminalnost je torej dvoumno in 
kaotično obdobje med dvema družbenim statusoma posameznika. Tovrstno razmišljanje 
lahko uporabimo tudi pri analizi (slovenske) družbene tranzicije.
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smislu bistveno razlikovala od tiste v deželah Varšavskega pakta. Po smrti 
Josipa Broza Tita leta 1980 je partijska kontrola začela upadati, društva in 
združenja pa so razširila svoje delovanje v najrazličnejše smeri: politična 
je bila ena od njih. Osemdeseta leta dvajsetega stoletja so bila obdobje raz-
cveta civilno-družbenih gibanj (Bibič 1997). Civilno-družbena pestrost je 
v devetdesetih letih zvodenela ali se je preoblikovala in integrirala v novo-
nastajajoči politični aparat države. Mnogi aktivisti so postali voditelji ali 
člani političnih strank, te stranke pa so si prizadevale vplivati na vse ravni 
družbenega življenja; ker so nastale iz civilno-družbenih omrežij in so z 
njimi ohranjale stik, so za to imele vse pogoje. Adolf Bibič (1997) je takšno 
ureditev političnega življenja imenoval partitokracija.

V devetdesetih letih dvajsetega stoletja, po razglasitvi slovenske ne-
odvisnosti, se je znova razplamtel kulturni boj. Temeljil je na ideoloških 
(vzročno-posledičnih) interpretacijah iz dvajsetih in tridesetih let dvajse-
tega stoletja,3 s koreninami v drugi polovici devetnajstega stoletja, ko je 
kulturni boj označeval razmejitev med klerikalci in liberalci (Luthar idr. 
2001). Že pred prvo svetovno vojno sta obe strani razvili lastno kulturno 
in politično mrežo (menedžment) s političnimi strankami, društvi, so-
lidarnostmi in rituali. Socialistična revolucija po drugi svetovni vojni je 
na oblast pripeljala Komunistično partijo, ki je zavračala tako liberalno 
(»buržoazno«) kot ljudsko (»klerikalno«) opcijo razvoja. Kulturni boj je v 
devetdesetih letih dvajsetega stoletja močno vplival na družbeni spomin 
in nacionalno mitologijo nove države. H krepitvi tega boja so prispevali 
tudi argentinski emigranti – potomci po drugi svetovni vojni pobeglih 
domobrancev, ki so se praviloma izrekali za klerikalno, desno politiko. 
Nekateri med njimi so v novi državi zasedli vplivne pozicije, recimo dr. 
Andrej Bajuk kot premier (2000) in finančni minister (2004–2008) ali dr. 
Franc Rode kot nadškof (1998–2004).

Politična mitologija nove države je bila najmanj problematična, kadar se 
je govorilo o srednjem veku – razen v odnosu do Rimskokatoliške cerkve in 
prisilne evangelizacije. Še posebej samoumevna v polju politike je bila pro-
to-državna tvorba Karantanija, na katero se je nanašal mit uresničitve »ti-
sočletnih sanj«. Uradno zgodovinopisje je sicer nasprotovalo revitalizaciji 
kulta Karantanije (Balkovec idr. 2005: 5). Devetnajsto stoletje in spomin 
nanj sta bila v znamenju boja proti germanski nadvladi. Po eni strani je 
neproblematizirano sklicevanje na »očete naroda« iz devetnajstega stoletja 

 3 Kulturni (ideološki) boj ni mogoč, če nista vpleteni (vsaj) dve strani, »ko vsaka od njiju 
razpolaga z lastno interpunkcijo zaporednih dogodkov, odločilnih za interakcijski pogon 
konfliktnosti« (Dragoš 2001: 57). Družbeni konstrukciji prostora in časa sta pomembni 
sestavini tega boja.
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obudilo ta čustva, vendar je bilo po drugi strani jasno, da je bil družbeni 
razvoj območja Slovenije vedno močno odvisen od gospodarskega, znan-
stvenega in političnega sodelovanja z germanskim prostorom.4 

Z geostrateškimi premiki slovenskega naroda in države je povezan tudi 
odmik od panslavizma, ki je v veliki meri usmerjal politiko devetnajstega 
in dvajsetega stoletja ter je privedel do ustanovitve Kraljevine Jugoslavije 
in pozneje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Balkan je tako 
v devetdesetih letih dvajsetega stoletja postal divji in nerazvit (Jezernik 
2004). Odmik od Balkana in panslavizma je pogojevala velika naklonje-
nost slovenskih elit pridružitvi k Evropski uniji: Mitja Velikonja (2005) 
je prisotnost »Evrope« kot simbola in vrednote v vseh poglavitnih komu-
nikacijskih kanalih (od medijev do oglaševanja) imenoval kar »euroza«.5 
Slovenija je torej v tranziciji sprejela polperifernost v neoliberalnem svetov-
nem sistemu (primerjaj Wallerstein 2006). Temu ustrezno so se prilagajali 
ideološki aparati države: kulturni, šolski, sindikalni, pravni itd. (primerjaj 
Althusser 1980).

Družbene razlike so rasle sočasno z rastjo bruto domačega proizvoda 
(Dragoš in Leskovšek 2003: 38–39); nekdanja družbena lastnina se je začela 
koncentrirati v nacionalnih kapitalskih, medijskih in političnih središčih, 
nastajale so nove družbene elite (primerjaj Habermas 1989). Tisti, ki so sto-
pili v tranzicijo kot vodje oziroma del nomenklature, so praviloma okrepili 
lastne pozicije. Zakon o denacionalizaciji (Skupščina Republike Slovenije 
1991b) je v veliki meri koristil tudi Rimskokatoliški cerkvi, ki danes velja 
za največjo lastnico nepremičnin v državi. 

ritualni prostor in čas

Mistifikacija države je rezultat rituala, retorike in drugih dejanj politič-
nih dejavnikov (»agensov«). Nobena država, sploh pa nova, ni prepričljiva, 
če ne vpelje novih simbolov in ritualov (Kertzer 1991: 87–89) – in če ideo-
logije ne poveže z umetnostjo (Benjamin 1983). Poleg vojske in obveznega 
javnega šolstva so prav politični rituali mehanizem predstavljanja in repro-
duciranja meščanske (nacionalne) države in umetnosti (Wallerstein 2006).

 4 Ko je leta 2001, ob deseti obletnici osamosvojitve, na prazničnem dogodku na Trgu repu-
blike govoril nemški kancler Gerhard Schröder, se je javnost odzvala prav na tak način: 
eni so v ritualnem prostoru zavračali prisotnost predstavnika Nemčije, drugi pa so prag-
matično opozarjali na povezanost obeh narodov. 

 5 Podobno nekritičnost in enodimenzionalnost vplivnežev (esteblišmenta) so opazili tudi 
v drugih državah vzhodne Evrope (Buchowski 2008).
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Simboli – dogodki, govori, oblačila (uniforme), napisi, pesmi, geste – so 
tisti, s katerimi sploh lahko izrazimo svojo pripadnost neki organizaciji. 
Člani manipulirajo s simboli in se tako razločujejo od drugih, nečlanov 
(Kertzer 1988: 16–18). Ritual opredeljuje razlike med družbenimi skupi-
nami, vzpostavlja odnos do Drugega. Simboli omogočajo, da lahko razu-
memo tako abstraktno politično entiteto, kot je recimo narod (Kurtz 2001: 
177). Vse je podprto z »dokazi« – historičnimi referencami, toposi. V tem 
je ritual podoben retoriki, saj sta oba diskurzivna. 

Nacionalni politični ritual je lahko uspešen, če mu uspe vzpostaviti 
občost, ko združi različne dele in ravni družbenega/družabnega življenja 
(primerjaj Gluckman 1977: 234), ko integrira drugačnosti (Augé 1994) – 
apolitične in uradne, športne in kulturne, mlade in stare, moške in ženske, 
različne profesionalne skupine in različne regije znotraj nacionalnega teri-
torija. Državni ritual vzpostavlja in obnavlja politično enotnost naroda. Po 
drugi strani ritual v demokratični družbi dokazuje, da posamezniki niso 
osvobojeni vseh statusnih vezi in določil, kakor piše v ustavi, ampak so nji-
hovi položaji v nacionalnem okolju definirani vertikalno in horizontalno: 
v izvedbi in sprejemu rituala imajo ustvarjalci in gledalci svoje kulturno-
po litično določeno mesto, ki ga presojajo glede na pozicioniranost v insti-
tucionalni/simbolni mreži nacije. Ljudje – člani politične skupnosti – vedo 
za družbena nasprotja, a se vedejo, kot da jih ni, kakor da vlada harmonija 
(Lane 1981; Kertzer 1988).

Ker je (politični) ritual praktično dejanje skupine ljudi, je notranje di-
namičen, torej se spreminja. Ko se pogovarjamo z režiserji, menedžerji in 
izvajalci, stalno naletimo na dileme o razdaljah med ideološko in umet-
niško (simbolno) normo na eni strani in vsakokratno realizacijo (prakso, 
pragmatiko) na drugi. 

Praznični čas

Ponavljanje praznikov in ritualov proizvede učinek ritma in reda (Ca-
zeneuve 1986). Pravzaprav je samo določanje in nadzorovanje koledarja, 
ki umešča rituale, ekskluzivna manifestacija politične moči ter njenega 
teritorialnega dosega (Gell 2001: 281–87). Materializacija političnega spo-
mina v devetnajstem in dvajsetem stoletju se je kazala skozi vzpostavljanje 
novega ali drugačnega štetja let, novih herojev in pomembnih dogodkov, 
novih praznikov. Čas, ko se dogaja (politični) ritual, ima vedno neko zgo-
dovinsko referenco (ali iniciacijo), torej vedno znova utrjuje spomin na 
neki dogodek, pomemben za trenutno družbeno ureditev. V tem pogledu 
je vsakokratni epizodni geopolitični čas ritualnega prostora nujno pogojen 
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s cikličnim časom (polpreteklo zgodovino) družbenega prostora. V našem 
primeru je pomemben 25. junij 1991, ko je slovenska skupščina sprejela 
Deklaracijo o neodvisnosti. Slovenska oblast se v zakonu o praznikih tik 
pred tem dejanjem ni odločila za novo štetje let, ampak je le fiksirala sim-
bolne točke v letnem kroženju časa (Skupščina Republike Slovenije 1991a). 

V anketi agencije Stik iz leta 2005 – ob koncu tranzicije – je od 684 an-
ketirancev 88,2 odstotka vedelo, da je 8. februar slovenski kulturni praz nik, 
46 odstotkov jih je vedelo, da je 26. december dan samostojnosti, več kot 
60 odstotkov, da je 27. april dan upora proti okupatorju, nad 50 odstotkov 
anketirancev je vedelo, da je 15. avgust praznik Marijinega vnebovzetja, 
in skoraj 40 odstotkov, da je 31. oktober dan reformacije. Le 33,5 odstotka 
vprašanih pa je vedelo, da je 25. junij dan državnosti. Rezultati torej kažejo, 
da je imel dan državnosti najmanjšo veljavo, največjo pa kulturni praznik 
(Taškar 2005: 2). Od praznikov izpred osamosvojitve se je 85 odstotkov 
anketirancev spomnilo, da smo 25. maja praznovali dan mladosti, dobrih 
50 odstotkov je vedelo, da smo v socialistični Jugoslaviji dan republike 
praznovali 29. novembra (Taškar 2005: 2). Štirinajst let po osamosvojitvi 
so torej anketiranci bolj poznali datume političnih praznovanj stare kot 
nove države.

Predstavljeni statistični vzorec nas spodbuja k razmišljanju o razmerjih 
med »uradno civilno religijo« in njeno »ljudsko« izvedbo ter participaci-
jo. Vsakoletno ponavljanje rituala sama po sebi torej še ne zagotavlja usi-
dranosti pomembnega zgodovinskega dogodka in nujno ne poveže ljudi z 
režimom (primerjaj Kertzer 1991: 90). Dejstvo je, da je bil ob koncu tran-
zicije 26. december, dan, ko se so Slovenci leta 1990 na plebiscitu izrekli o 
samostojnosti, v mentalni shemi slovenstva očitno zapisan močneje, zato 
se je tudi večkrat postavilo vprašanje, ali ne bi nemara raje najbolj slavili 
(le) ta dan.6

Mitološki prostor

Prva slovesnost v čast slovenski državi se je leta 1991 zgodila na plo-
ščadi Trga republike, na prostoru med slovenskim parlamentom, stavbo 
Maximarketa, stolpnicama TR 1 in TR 2 in parkom pri Valvazorjevi ulici 

 6 Leta 2005 je vlada Janeza Janše razglasila tri nove državne praznike: praznik vrnitve 
Primorske matični domovini – 15. september, dan Rudolfa Maistra – 23. november (Ta-
škar 2005: 2) in dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom – 17. avgust 
(Pušenjak in STA 2005). Zaradi gospodarsko-finančne krize je vlada Boruta Pahorja leta 
2010 zmanjšala število uradnih letnih praznovanj, poudarki pa naj bi rotirali glede na 
okroglost obletnic.
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v Ljubljani. Nekaj prireditev je bilo tudi v Cankarjevem domu (1995–1999), 
vendar je šlo prej za izjeme kot za pravilo. 

Ritualni prostor ob dnevu državnosti je umeščen v samo središče me-
sta, v sredo upravno-monetarnega kompleksa (Habermas 1989) – tu so 
parlament, stolpnici z Ljubljansko banko, številna diplomatska predstav-
ništva, Trg narodnih herojev, Narodni in Prirodoslovni muzej, Slovensko 
narodno gledališče – Drama in Opera, že omenjeni Maximarket; nedaleč 
stran je tudi vladna stavba. 

Trg republike ni mitološki le zato, ker na njem preigravajo in podoživlja-
jo neko referenčno točko iz nacionalne preteklosti, ampak tudi zato, ker ga 
je arhitekt Edvard Ravnikar zasnoval za manifestativne potrebe socialistič-
ne oblasti. Načrte paradnega prostora, Trga revolucije, je začel risati konec 
petdesetih let dvajsetega stoletja. Natečaj je zahteval »spomeniku revolucije 
dostojno okolje«. Zmagovito zasnovo iz leta 1958 je Ravnikar pozneje sicer 
večkrat spreminjal, nikoli pa ni bilo dvoma, da bo iz nekdanjih »Nunskih 
vrtov« nastal politični oziroma ritualni prostor.7 

Veliki prireditveni plato v »prestolnici svobodnega naroda« – v neposre-
dni bližini pravkar postavljene ljudske skupščine – naj bi omogočil zbore 
več tisoč ljudi. Pred Trgom revolucije je ljubljanska in nacionalna zborova-
nja gostil današnji Kongresni trg; tega je v obdobju tranzicije uporabljala 
politična opozicija (»pomladne stranke«) in tako ohranjala simbolni stik z 
velikimi narodnimi zborovanji iz začetka dvajsetega stoletja. 

Ekonomska kriza v šestdesetih letih dvajsetega stoletja je povzročila, da 
je Ravnikar poslej delal za nove investitorje – Ljubljansko banko in Iskro, 
ki sta odkupili stolpnici, ter Emono, ki je odkupila stavbo za Maximarket. 
Prvotna monumentalna zasnova s paradno ploščadjo se je preoblikovala 
v novo mestno središče pretežno poslovnega in komercialnega programa 
(prim. Žnidaršič 2004).8 

Sodobna mitološka dimenzija tega trga ovrže argumente, češ da je trg 
pravzaprav spomenik socializmu, da ploščad statično ne zdrži velikih 
obremenitev s tehniko in ljudmi (ker je pod njo mestna garaža), da sama 
urbanistična zasnova prostora ni dobra za množične prireditve, da dogo-
dek sredi Ljubljane ohromi promet in podobno. Režiserji so statične težave 

 7 Nunski vrtovi so bili ostanek nekdanjih Turjaških vrtov, pozneje Zoisovega vrta. Nato ga 
je odkupil nek trgovec, ki je večji del spremenil v sadovnjak in njive, del vrtov pa podaril 
bližnjemu samostanu, ki jih je ogradil z zidom – zato Nunski vrtovi. Nune niso bile po 
godu socialistični oblasti po drugi svetovni vojni. Od vsega skupaj je ostalo le nekaj dre-
ves za spomenikom revolucije (odkrit 1974), med Valvasorjevo ulico in Trgom republike 
(Gazvoda 1998).

 8 Ta podatek veliko pove o »mešanem socialistično-kapitalističnem gospodarstvu« tedanje 
Slovenije in neuvrščene Jugoslavije (prim. Hupchick in Cox 2001).
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reševali tako, da so obremenitve prenašali na stebre, na zgornjo ploščad 
med stolpnicama ali pred Maximarketom. Tam so praviloma stali odri in 
vsa potrebna tehnika. Zelo močan protiargument je bil tudi drag najem 
parkirišča, čemur je sicer namenjena ploščad (trg), saj so se s tem močno 
povečali stroški političnega rituala. 

Jeseni 2005 je Mestna občina Ljubljana je dokončno izgubila tožbo o 
lastništvu Trga republike proti podjetju BSL, ki poslej trži ploščad s parki-
rišči. Na Mestni občini Ljubljana so trdili, da so pravi lastniki v Sloveniji 
in so najprej prek podjetja na Kajmanskih otokih, potem pa prek Švice, le 
skrili izvor kapitala (Brankovič 2005: 3). Trg kljub svojemu politično-mi-
tološkemu naboju torej ni zaščiten kot objekt kulturne dediščine. 

Kadrovski menedžment in pogajanja o vsebinskih poudarkih

Protokol v okviru osrednje prireditve ob dnevu državnosti nima krea-
tivne, ampak strokovno-svetovalno funkcijo. Služba protokola rezervira 
sedeže za častne goste, pregleda prehodnost prostora in odra, skupaj z var-
nostnimi službami preveri varnost. Ko se proslava začne, njegovi sodelavci 
vodijo ljudi na častna mesta, pripeljejo in odpeljejo predsednika, uredijo 
sprejem za goste, dogovorijo se za kakovost gostinske ponudbe in podob-
no. Na začetku proslave protokol zagotavlja tudi ustrezen čas za himno in 
predsednikov govor ter ustrezno mesto za častno stražo/četo. 

Vodenje Službe za državne proslave – enoti ministrstva za kulturo – so 
leta 2008 zaupali Alekseju Adrianu Loosu, ki je delo koordiniral že v času 
Janševe vlade (2004–2008). Pred njim je skoraj deset let funkcijo koordi-
natorja državnih proslav opravljal Jože Osterman. A Loosova Služba ne 
skrbi več le za protokolarni del proslav, ampak vstopa tudi kot producent, 
z neposrednim stikom s podizvajalci. Loosovi ekipi so zmanjšali tudi pro-
račun za državne proslave.9 Poleg tega je Vlada tega leta predlagala tri nove 
praznike (Primorska, Štajerska s Koroško in Prekmurje), zato je morala 
vladna producentska ekipa opraviti več dela. 

Naročnik – vlada Republike Slovenije in različne službe, ki so v obdobju 
tranzicije ena za drugo delovale v njenem imenu (Koordinacijski odbor za 
izvedbo protokolarnih pravil, Koordinacijski odbor za državne proslave, 
Služba RS za državne proslave) – nadzira produkcijski postopek od začetka 
do konca. Do zdaj je prišel v poštev le »zaprti razpis«, natančneje poziv. 
Običajno so dva meseca pred datumom praznika državnosti ustno in/ali 

 9 Leta 2005 so z dvema milijonoma evrov – polovico vrednosti proslave ob dnevu državno-
sti leto poprej – organizirali kar pet državnih proslav. To jih je prisililo v zelo premišljeno 
upravljanje s stroški.
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pisno pozvali izbrano število vidnejših režiserjev k oddaji scenarističnega 
osnutka. Pri tem je opazen kadrovski centralizem, saj je večina izbranih re-
žiserjev in režiserk prihajala iz katere od ljubljanskih kulturnih ustanov, vsi 
pa so si pridobili izobrazbo na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, 
film in televizijo. Največkrat sta to delo opravila režiserja Aleš Jan (1996, 
1998, 2000) in Matjaž Berger (1996, 2001).10 

Dogajanja v družbenem prostoru so močno vplivala na način komuni-
ciranja v ritualnem prostoru. Izjave režiserjev nakazujejo, da je bil »pritisk« 
na delo režiserjev najhujši v času izostrenih parlamentarnih, predvolilnih 
konfliktov. Leta 1994 proslave sploh ni bilo, saj so tega leta odstavili Janeza 
Janšo s položaja ministra za obrambo in se potem niso mogli zediniti niti 
okoli proslavljanja. 

Za večino vpletenih menedžerjev, režiserjev, producentov, igralcev in 
televizijskih delavcev je bila priprava osrednje proslave ob dnevu državno-
sti le še eden od kulturnih projektov, ki jih izvajajo na temelju interesov in 
opisa svojih delovnih obveznosti. Za večino je bilo to le še eno od prizorišč, 
na katerih se pojavljajo, da bi preživeli. 

Med pomembnejšimi dilemami ritualnega prostora-časa, ki jih je bi-
lo v času tranzicije mogoče zaslediti v množičnih medijih, gre omeniti 
dolgotrajnost in zmedenost postopka ob izbiranju zastave in termina za 
proslavo leta 1991 (primerjaj Repe 1999b); zavračanje morbidnega scenarija 
Igorja Šmida in Romana Končarja ter vračanje državnih priznanj tik pred 
proslavo (1993); politični razkol in odsotnost rituala leta 1994; zgroženost 
politične levice nad fašistoidnim mitingom desnice na Kongresnem trgu 
in začetek serije ločenih praznovanj pozicije in opozicije (1995); militari-
zacija in literarno prevrednotenje države leta 1996 (Bergerjeva proslava 
Kons 5); politične zahteve režiserki, naj v proslavo vključi več harmonike 
(1997); spor zaradi prizadevanj novega premiera dr. Andreja Bajuka, da bi 
leta 2000 govoril na proslavi poleg predsednik države Milana Kučana in 
podobno (glej še Mekina 2001).

V prvem obdobju tranzicije so se večkrat ponovili očitki pomladanske 
koalicije (Demosa, potem t. i. desnice), češ da vladajoči »levi« politični gar-
nituri sploh ni do praznovanja slovenske samostojnosti. V grobem lahko 
zaključimo, da je Janez Janša najmočneje izkoriščal ritualni prostor-čas 
za krepitev politične prepoznavnosti in pridobivanje volilnih glasov. Ker 
je organizacija osrednjega ritualnega prostora-časa ves čas potekala pod 
nadzorom vlade, vladajoče politične opcije, lahko rečemo, da je Janša s tem 

 10 Leta 1996, ob peti obletnici osamosvojitve, sta bili dve osrednji proslavi, ena v Cankarje-
vem domu in ena dan pozneje na Trgu republike.
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napadal in rušil enega od najmočnejših mehanizmov vladajoče ideološke 
interpelacije. 

Odrski prostor in čas

Cerkveno obredje ali etnografske šege ter politični rituali na osnovi Ce-
lote najrazličnejših možnosti izdelajo specifični življenjski model. Prenos 
sporočila z ritualom je veliko močnejši od zgolj verbalne ali tekstualne 
komunikacije, ker hkrati vključuje več kodov (gib, beseda, glasba, kostumi, 
logotipi ipd.). Ritual osvetli omejeno serijo jasnih podob, iz percepcije pa 
tudi veliko izloči (Kerzer 1988: 85). Marc Augé (1994) pravi temu ódrenje 
sveta (angl. »staging of the world«) – v čemer je ritual po njegovem podo-
ben drami in množičnim medijem, predvsem televiziji in internetu – mi 
pa dodajamo, da ta vidik ritual povezuje z evharistijo. Družbene, politič-
ne in moralne dileme je mogoče dramatizirati (emocionalno preigravati; 
McLeod 1991: 109), kar je dobro znano tudi literatom in gledališčnikom 
– in kar je tudi Victorja Turnerja pripeljalo do koncepta »socialne drame« 
(Deflem 1991). 

Kronogeografija

To, da so režiserji in umetniki omejeni na Trg republike ali na oder Gal-
lusove dvorane Cankarjevega doma in da imajo za »ódrenje nacionalnega« 
na voljo le eno večerno uro na praznični dan, postavlja pred nas vprašanje 
»časovnega budžeta« oziroma kronogeografije – časa in prostora kot virov. 
Dejavnosti morajo biti izvršene na posebnih krajih, ob posebnem času, od 
posebnih akterjev, v sodelovanju s posebnimi drugimi. Alfred Gell pravi, 
da človek ne more biti na dveh krajih hkrati, ne more opravljati vzroč-
no nekompatibilnih dejavnosti, ne more se v trenutku premestiti z enega 
kraja na drugega. Poleg teh fizičnih omejitev človekovih zmožnosti gre 
tudi za omejitve »povezovanja«, ko morajo biti dejavnosti večjega števila 
udeležencev med seboj usklajene. Tretja omejitev se tiče »avtoritete«: da 
so posamezniki zavezani delovanju na načine, ki so družbeno dopustni. 
Ni lahko določiti, kdaj je omejitev glede določitve časa za dano dejavnost 
institucionalno normativna, kdaj fizikalno-kavzalna in kdaj oboje, meni 
Gell (2001: 178). 

Njegova shema je primerna za antropologijo ritualnih, natančneje odr-
skih praks. Analiza teh je mogoča ob upoštevanju fizičnega sveta, ki ga 
seveda lahko razumemo kot »materialno eksistenco ideologije« (Althus-
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ser 1980) ali pa kot »povnanjenje« (Leroi-Gourhan 1988–1990). Protokol, 
scenosled in scenografija so materialne eksistence (prakse) političnih in 
umetniških teženj. Wallersteinov »večni prostor-čas« (etnične, kulturne, 
okoljske danosti – nadčasovni primordializem), »strukturni prostor-čas« 
(svetovni sistem), »ciklični prostor-čas« in »epizodni geopolitični prostor-
čas « (neposredni kontekst dogodka) se udejanjijo v enkratnem in nepo-
novljivem odrskem dogodku – v sinhronem prostoru-času performansa 
– uprizoritve.11 

Performativni prostor in čas nista enotna. Analiza praznovanja sloven-
ske državnosti na Trgu republike in v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma je pokazala, da se delita na protokolarnega in kulturno-umetniške-
ga. Prvi je zaradi ponavljajoče in primarne vloge, ki jo podeljuje vojski, 
predsedniku republike, himni in zastavi tisti, ki intonira dogajanje in mu 
daje politični predznak. Šele drugi del vsakokratne proslave je namenjen 
predstavljanju kulturnih vsebin. Protokolarni del je na trgu bogatejši kot v 
dvorani, in se izvaja pod odrom (razen nagovora predsednika republike), 
medtem ko je kulturno-umetniški del v celoti osredotočen na oder.12

Analiza pojavljanja vsebin in akterjev razkrije interpelacijski vzorec v 
obdobju slovenske tranzicije. Od leta 1991 do 1993 smo bili priča »čital-
niškim proslavam«, ki so se izrazito sklicevale na literate devetnajstega in 
dvajsetega stoletja, oblikovalce prve podobe slovenskega naroda, kot so 
France Prešeren, Miha Kastelic, Luiza Pesjak, Josip Stritar, Anton Mar-
tin Slomšek, Simon Gregorčič. Z začetka 20. stoletja so recitatorji izbirali 
pesmi Otona Župančiča, Ivana Cankarja, Frana Saleškega Finžgarja, An-
tona Podbevška, Srečka Kosovela Edvard Kocbek, Vladimirja Bartola in 
tako dalje. Recitali so bili umetniško zaneseni, tudi patetični. Leta 1994 
je proslava zaradi političnega konflikta z Janševo odstavitvijo odpadla, 
med letoma 1995 in 1999 pa so nastopile »komorne proslave«, ki so se s 
Trga republike zatekle v Cankarjev dom: režiserji Janez Pipan, Barbara 
Hieng Samobor, Klavdija Zupan in Aleš Jan so se bolj kot državi posvečali 
posamezniku, njegovemu čutenju in osebnostnemu iskanju. V ta namen 
so uporabljali dela slovenskih avtorjev iz srede dvajsetega stoletja, recimo 
Edvarda Kocbeka, Igorja Samobora, Franceta Balantiča, Janeza Menarta, 

 11 Deborah Kapchan piše, do so uprizoritve estetske prakse, načini govora in gibanja, ka-
terih ponavljanje umesti uprizarjajočega v prostor in čas, strukturira individualne in 
skupinske identitete in spodbudi nastajanje tradicij. Uprizoritve ozaveščajo nezavedne 
prakse vsakdanjega življenja, so pogosto ritualizirane ali igrive. Aktivna in neodvisna 
izbira dejavnikov (agensov) je pri tem ključnega pomena (Kapchan 1995: 479). 

 12 Režiser Matjaž Berger je v letih 1996 in 2001 uporabil celotni trg kot odrski prostor – in 
izrinil gledalce na obrobje, to pa se je mnogim zdelo sporno.
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Daneta Zajca, Cirila Zlobca, Toneta Pavčka, Dominika Smoleta, Draga 
Jančarja in drugih. 

Leto 2000 je bilo v znamenju izostrenih političnih nasprotij (tudi izgla-
sovanja nezaupnici premierju dr. Janezu Drnovšku). Na proslavi je poleg 
predsednika republike Milana Kučana govoril tudi dr. Andrej Bajuk. Leta 
2001 je Bergerjeva »instalacija« predstavila civilizacijsko polje slovenske 
države in ustvarjalnosti in s tem ustrezno korespondirala s predhodnim 
govorom nemškega kanclerja Gerharda Schröderja.13 

Do preloma v načinu prirejanja proslav je prišlo leta 2002, ko je slovenska 
politična elita začutila, da je Sloveniji zagotovljena evropska prihodnost in 
integracija ni bila več vprašljiva. Tega leta se je iztekel mandat predsed niku 
republike Milanu Kučanu. Začela se je serija estradnih, »lahkih« proslav. 
Recitatorji se na prazničnem odru niso več pojavili, interpelacija se je izva-
jala prek plesa in glasbe, s čimer so se scenariji približali popularni kulturi. 
Iz tega lahko razberemo optimistično in domnevno apolitično sporočilo 
naročnikov proslav, da so zgodbo o narodu skoraj že pripeljali do točke, 
do katere so želeli – pridružitvi EU in Natu.

V obdobju tranzicije smo na prazničnem odru le enkrat videli pred-
stavnika Rimskokatoliške cerkve (blagoslovitev osamosvojitvene lipe leta 
1991), popolnoma odsotni pa so bili predstavniki ali vsebine narodnostnih 
manjših in predstavniki delavskega razreda; brez slednjih si v predhodni 
socialistični državi ni bilo mogoče zamisliti proslave (primerjaj Lane 1981; 
Repe 1999a).

Tabela 1: Deleži ritualnih subjektov in razmerja med njimi 1991–2005 (v odstotkih)  
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Predsednik 44,5 30,39 17,74 20,15 17,91 23 17,43 32,2 14,13 19,02 28,38 5,72 19,05 26,6

Vojska 8,8 2,97 9,54 30,72 5,66 6,57 5,96 2,79 18,29 14,35

Glasbeniki 25,4 34,27 54,03 40,86 46,61 59,56 70,58 57,28 54,61 52,35 71,36 91,79 57,3 67,55

Recitatorji 5 31,99 13,1 32,85 10,38 30,25 17,71 15,83 6,42 37,69

Plesalci 15,9 11,56 14,56 15,32 40,77 8,32 27,5 27,1 80,24 27,96 53,5

Športniki 5,3 43,64 14,94 6,78

Reporterji 2,66 16,24 0,15 11,79 3,39

Drugi govorci 19,4 17,23

 13 Bilo bi neprimerno, če bi kulturni program gradil na mitologiji devetnajstega stoletja, ki 
je potekala v znamenju protigermanske emancipacij. 
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Osrednja proslava ob dnevu državnosti leta 2010 je utečeno serijo vse-
binskih poudarkov postavila na glavo. Igralec, komik in režiser Jurij Zrnec 
je zasnoval scenarij, v katerem je razkril banalnost in politično (statusno) 
pogojenost izbora scenaristov in scenarijev. Pod vprašaj je postavil tudi 
samoumevnost in smiselnost kulturnega dela programa. Kulturo je razkril 
kot modernistični prežitek slovenske politike in državniške emancipacije. 
Ker je, kot rečeno, celotni produkcijski proces pod nadzorom Službe za 
državne proslave, se lahko vprašamo, kaj jo je privedlo do tega, da so njeni 
sodelavci odobrili tako ironičen scenarij. Se zaradi gospodarske in finanč-
ne krize politiki distancirajo od samega sebe in države?

Množični mediji

Množični mediji nadgrajujejo dosežke klasičnih ritualnih specialistov, 
ki so delali predvsem na reprodukciji religioznega (animističnega, mono-
teističnega) ali političnega (rodovnega, teritorialnega) spomina (primerjaj 
Kurtz 2001; Gross 2000). Sodobni politični rituali morajo biti medijsko 
organizirani, saj šele s tem dosežejo nacionalno statistično množico, do-
sežejo domove pripadnikov nacije – in tako teritorialno zaokrožijo narod, 
konstruirajo Domovino. Časopis, Televizija in internet lahko danes močno 
povečajo domet kolektivnih dogodkov, še posebej pa uprizoritve politične-
ga rituala, ki ga financira država prek programskih načrtov javnega zavoda 
RTV Slovenija (nacionalni dogodek – nacionalna televizija). Da si sodob-
nih slovenskih političnih ritualov ne moremo zamisliti brez množičnih 
medijev, dokazuje tudi povezanost osamosvojitvene slovesnosti in medi-
jev v okviru osamosvojitvenega projekta XIII pod vodstvom Jelka Kacina 
(sekretarja za informiranje) in Miloša Bukavca (predsednika Odbora za 
slovesno promocijo Slovenije) iz leta 1991. 

Časopis je pomemben za rekonstrukcijo dogajanja v polpreteklem 
družbenem in tudi aktualnem ritualnem prostoru-času (Wallersteinova 
epizodni-geopolitični in ciklični-ideološki čas). Radio je za potrebe an-
tropološkega preučevanja praznikov še najmanj primeren, saj nacionalne 
postaje pokrivajo podobne vsebine kot časopisi, medtem ko komercialne 
radijske postaje niso kazale zanimanja za politiko in njeno ódrenje.

Za krepitev oziroma podaljševanje ritualnega/odrskega prostora je da-
nes najpomembnejša televizija, ki lahko edina – če odmislimo internet 
– prenaša živi govor in živi gib, oboje pa je Cazeneuve (1986) izpostavil 
kot glavni karakteristiki rituala. Televizija kot avdiovizualni medij je naj-
pomembnejši informacijski in propagandni kanal sodobnosti. 
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Le leta 1991 in 1992 je ritualni in televizijski prostor nadzirala ena ose-
ba, en režiser. Pozneje sta to vedno počela dva: režiser prireditve in režiser 
televizijskega prenosa. Ko pogledamo, kakšno je bilo število televizijskih 
kamer, ki so spremljale dogodke na Trgu republike ali v Cankarjevem do-
mu, zaznamo enormen, skoraj 300-odstoten porast. Od največ treh, leta 
1991, do kar enajstih kamer leta 2005; k temu spadajo tudi posnetki s he-
likopterja ali balona. 

Prehod iz ritualnega v televizijski prostor je bil lahko povod za spore 
med organizatorji, saj so televizijski režiserji včasih stvari naredili po svoje 
in niso upoštevali želja režiserjev proslav. Njegoš Maravič si je sam izbral 
televizijskega režiserja, službenega kolega Petra Juratovca. Aleš Berger je 
leta 2001 televizijo prosil, naj mu kot režiserja prenosa dodeli Staneta Ško-
dlarja, ki je kot športni režiser »edini lahko pokril tako površino«. Meta 
Hočevar, profesorica scenografije na ljubljanski Akademiji za gledališče, 
radio, film in televizijo, ki je režirala proslavo leta 2002, je menila, da je 
nemogoče narediti dobro proslavo za udeleženca proslave in televizijskega 
gledalca. Režiser se mora odločiti, kdo je pomembnejši, in v tem smislu 
so se proslave vedno bolj nagibale k televizijskemu gledalcu. Neposredni 
gledalci na prizorišču v televizijskem prenosu postanejo del ritualne kulise, 
ena od referenčnih točk televizijske montaže. 

Videnje rituala je za nacionalno televizijsko občestvo omejeno s forma-
tom televizijskega ekrana. Televizijski prenosi izbirajo segmente resnično-
sti (prostora-časa), da bi predstavile Resničnost samo. 

zaključek

Slovenska politična mitologija je rezultat dolgotrajnih pogajalskih pro-
cesov, ki so se začeli v devetnajstem stoletju, ko so nacionalno tradicijo in 
identiteto izumljali tudi drugi evropski narodi; tako so skušali oblikova-
ti enotno ideološko platformo, ki bi sledila zahtevam uveljavitve enotnih 
ekonomskih teritorijev meščanske družbe in bi konkurirala britanski he-
gemoniji (Hobsbawm in Ranger 1983; Anderson 1989; Giraud 2006).14 

Zgodba se je ponovila ob vnovični krizi liberalnega gospodarstva v 
dvajsetih in tridesetih letih dvajsetega stoletja. Karl Polanyi je v tem smi-

 14 Hobsbawmove »umišljene tradicije« vključujejo ceremonije, spomenike, poimenovanja 
ulic, urbanizem, vse to pa je integrirano v institucionalizirani kolektivni spomin oziroma 
pedagogiko; umišljene nacionalne tradicije vključujejo pravzaprav celoten časovni in 
prostorski »logos« (transformacij) industrijske družbe devetnajstega stoletja (primerjaj 
tudi Gellner 1995).
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slu enačil sovjetski boljševizem, nemški nacizem, italijanski fašizem in 
ameriški New Deal. Zahodne države so takrat izvajale kolektivistične 
kulturne projekte, ustvarjale notranjo kohezivnost (industrijske) družbe, 
jo humanizirale ter postavljale meje in pravila nacionalnega (Mi-procesi; 
Elwert 1995). Politični kolektivizmi in državne intervencije devetnajstega 
in dvajsetega stoletja dokazujejo, da liberalna država s poveličevanjem in-
dividualne svobode in mitom o tržni samoregulaciji povečuje družbeno 
neenakost in degradacijo okolja; razkraja vire, na katerih temelji njen »na-
predek« (Polanyi 2001). 

Mitologije (selektivni spomini) in rituali (uprizoritve) so bili pomembna 
sestavina ustvarjanja kolektivne identitete tudi v primeru slovenskega na-
cionalizma. Od srede devetnajstega stoletja do danes se je oblikoval nabor 
slovenskih narodotvornih tem, vsakokratna družbeno-politična ureditev 
pa je na novo ovrednotila nekatera izhodišča ter izpostavila ali zavrnila 
določene elemente nacionalne mitologije. 

Nacionalna kultura in politična zgodovina nista iznad časa in večni 
(reifikacija), ampak rezultat prizadevanj in sporov glede pomenov. Izde-
lovanje prostorsko-časovnih modelov in interpretacij je pravica nosilcev 
politične, ekonomske in znanstvene moči (Foucault 1991), torej kompleksa, 
ki je značilen za hierarhijo meščanske družbe (Wallersteinovega struktur-
nega časa). Skoraj v vseh evropskih državah lahko imenujemo posame-
znike, ki so si v obdobju devetnajstega in dvajsetega stoletja prizadevali 
oblikovati politično (mitološko) skupnost in so v ta namen predlagali in 
vodili politične rituale: recimo Robert Winthrop v ZDA in Jules Michelet 
v Franciji sredi devetnajstega stoletja (Giblin 1983; Kertzer 1988). Povpreč-
nemu Evropejcu je dobro znana tudi vloga Josepha Goebbelsa pri ustvarja-
nju nacionalsocialistične realnosti v Nemčiji pred in med drugo svetovno 
vojno ter pomoči, ki mu jo je nudila sodobna tehnologija v rokah filmske 
režiserke Leni Riefenstahl. 

Tako tudi drugače, ne zgolj primordialistično, razumemo recimo slo-
venske tabore, ki so se odvijali v letih od 1868 do 1871, v glavnem na me-
jah slovenskega etničnega ozemlja (Granda 2001). Taborsko gibanje naj bi 
pomenilo najradikalnejši poskus slovenske buržoazije v 19. stoletju, da bi 
na čelu ljudskega gibanja rešila narodno vprašanje (Grobelnik 1986: 142). 
Ne gre zgolj za tabore kot take, ampak za konkretne ljudi, ki so upravljali 
z mitologijo in političnimi rituali: Fran Levstik, dr. Matija Prelog, Valentin 
Zarnik in drugi (glej Vrbnjak 1968: 68).

Zaradi prostorskih in časovnih omejitev osrednje proslave ob sloven-
skem dnevu državnosti v obdobju tranzicije so se producenti teh proslav 
najbolj posvečali prav selekciji in prezentaciji vsebin, ki bodo na eni strani 
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zadostila občemu okusu in privzgojenim zahtevam patriotskega zgodovi-
nopisja in mitologije, po drugi strani pa bodo ustrezale zahtevam sodob-
nosti in generacijski ter pokrajinski raznolikosti skupnosti. Politični ritual 
je vključeval predelave dediščine in sčasoma sam postal sestavina nacio-
nalne nesnovne kulturne dediščine. V skladu s tem je tranzicijska moderni-
zacija pomenila odmik od mitologije devetnajstega in dvajsetega stoletja in 
uveljavitev novodobnih populističnih kulturnih modelov, recimo sodobne 
glasbe, plesa ipd. Na tej ravni sta bili mogoči integracija mlajših generacij 
in politična sprava na ravni rituala. S tem se zaključi liminalna faza – tran-
zicija, prehod skupnosti iz enega statusa v drugega (Simonič 2009). 

Slovenska tranzicija je vključevala ponovno vzpostavitev tržne ekono-
mije, evropeizacijo, globalizacijo, privatno podjetniško iniciativo, reevan-
gelizacijo in podobne prilagoditve geo-kulturnim danostim svetovnega 
sistema s središčem v državah zahodne Evrope in ZDA. Da bi sočasno s 
prestrukturiranjem nacionalne prostorsko-časovne organizacije slovenska 
politična elita ohranila zadostno mero družbene koherentnosti, je skrbno 
nadzirala ustreznost slavljenja novonastale državne skupnosti in tako tudi 
skušala prevrednotiti nekatere vrednote. Politični rituali so bili refleksija 
realnosti in didaktični medij za množice, predvsem za vzgajanje domo-
ljubja, hvaležnosti do očetov naroda, verjetja v skupno preteklost in lepšo 
prihodnost. Z političnim ritualom – spojem politike in umetnosti – je bilo 
to mogoče narediti bolj prepričljivo. 

Zgodovina slovenske emancipacije je kulturi in njenim predstavnikom 
podelila še posebej pomembno nalogo in jih tako močno vezala na vplivno 
plast ljudi v družbi (esteblišment). Moč slovenskih političnih vizionarjev je 
v devetnajstem stoletju temeljila predvsem na kulturnem kapitalu. To se še 
vedno odraža tudi v ritualnih konstrukcijah družbeno-politične realnosti, 
ko umetniki delujejo kot prenašalci in interpreti naučenega, kolektivnega 
zgodovinskega spomina. Naveza med politiki in kulturniki (in šolniki) ni 
nikoli popustila (Vogrinc 2003). 

Prostorsko-časovno umeščanje dejavnosti pomembnih/pooblaščenih 
posameznikov je torej uporabna metoda, s katero se izognemo na eni stra-
ni esencializmu (teleologiji – večnemu času) in faktografiji (zgolj sinhro-
nemu času etnografije). Na nacionalno državo in njene praznike lahko 
pogledamo v kontekstu širše družbene dinamike (primerjaj Anderson 
1998). Podobe kulture in ideologije presojamo v kontekstu kulturnega me-
nedžmenta, ki predpostavlja, da lahko ljudje kulturo zavestno oblikujejo 
in nadzorujejo (Wolf v Baskar 1999; Dragićević Šešić in Stojkovič 2000: 9). 
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/ ČAS SUBJEKTI/NOSILCI/
DEJAVNIKI PROSTOR

DRUŽBA ■ večni
■ strukturni
■ ciklični-ideološki
■ epizodno-

geopolitični
■ transformacijski

■ oblast
■ birokracija
■ znanstveniki
■ kulturniki
■ proizvajalci in 

trgovci 
■ skupnost

■ center/periferija
■ Evropa-Balkan-Svet
■ kulturna dediščina
■ »realna« ekonomija 

in politika (kapit. 
omrežje)

■ bivalno okolje
■ dom

RITUAL ■ ciklično-ideološki, 
epizodno-
geopolitični, 
predpraznični, 
praznični in 
popraznični

■ zgodovinski niz 
praznovanj

■ ritem

■ politiki
■ protokol in 

producenti
■ režiserji
■ tehniško osebje/

dekoraterji novinarji
■ občinstvo/javnost

■ mitološki prostor 
– Trg republike, 
Cankarjev dom

■ urbani prostor – 
monetarno-politični 
kompleks

■ Domovina

ODER ■ sinhroni, večni, 
strukturni, ciklično-
ideološki, epizodno-
geopolitični, 
transformacijski

■ režija
■ televizijska montaža

■ vojska in predsednik 
■ glasbeniki, igralci in 

plesalci
■ televizijski snemalci
■ tehniško osebje, 

dekoraterji

■ scenografija
■ pragmatika izvedbe
■ televizijski izsek
■ rampa
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Die räumLichen unD zeitLichen anPassungen  
Der sLowenischen PoLitischen mythoLogie unD  
Des rituaLs 
zusammenfassung

Die Mythologien (selektive Erinnerungen) und Rituale (Inszenierungen) sind ein wich-
tiger Bestandteil der Schaffung der kollektiven Identitäten. So ist es auch am Beispiel der 
slowenischen politischen Gemeinschaft. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute 
formte sich ein Ansatz der slowenischen nationalschöpferischen Themen und die jeweilige 
gesellschaftspolitische Ordnung bewertete einige Ausganspunkte aufs Neue. Sie setzte spe-
zifische Elemente der nationalen Mythologie aus oder lehnte sie ab. Die nationale Kultur 
und die politische Geschichte sind aber nicht über die Zeit und ewig (reifiziert), sondern 
ein Resultat der Bemühungen und Auseinandersetze hinsichtlich der Bedeutungen. Auch 
Raum und Zeit sind keine natürliche Gegebenheiten, sondern kulturell bedingte Parame-
tern, die Einzelne, Interessentengruppen (auch Wissenschaftsgruppen) und Gemeinden 
verwalten möchten.
Die Herstellung der räumlichen und zeitlichen Modelle und Interpretationen ist das Recht 
von den Trägern der politischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Macht, die für die 
bürgerliche Gesellschaft charakteristisch ist. In fast allen europäischen Ländern können 
wir einzelne Persönlichkeiten nennen, die sich in der Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts 
bemühten, eine politische Gemeinschaft zu konstruieren und für diesen Zweck politische 
Rituale vorschlugen oder sie durchführten. Die Rituale und Massenmedien sind wichtige 
Medien für die Erforschung der Konstruktion der kollektiven Identitäten. Die anthropo-
logische Analyse der zentralen Ljubljaner / Laibacher Feier anlässlich der slowenischen 
Selbstständigkeit in den Jahren zwischen 1991 und 2005 zeigte, dass die Väter des slo-
wenischen Staates und die jeweilige Staatsmacht in der Übergangszeit die Vergangenheit 
anpasste, um die bestehenden sozialen Verhältnisse zu bestimmen und zu rechtfertigen 
und damit die Bürger für die Zukunft zu motivieren. 
Um der Teleologie und der Reifikation auszuweichen, behandeln wir die politischen Ri-
tuale im Bezug auf drei gesellschaftliche räumliche und zeitliche Konstruktionen, drei 
konzipierte Sphären: auf die Gesellschaft, das Ritual und den Raum. Bei der Übertragung 
von dem Gesellschaftlichem in das Rituale und in den bühnenmäßigen Raum und die 
bühnenmäßige Zeit kommt es zu symbolhaften und praktischen Anpassungen, Provoka-
tionen, Reduktionen und anderem. Die Bühne ist in den meisten bisherigen anthropolo-
gischen Analysen ein Bestandteil des Rituals und in dieser Abhandlung die letzte Phase 
der Inszenierungspragmatik (und der Gleichzeitigkeit). 
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the sPatiaL anD chronoLogicaL aDJustments of the 
sLoVene PoLiticaL mythoLogy anD rituaL 
summary

Mythologies (selective memories) and rituals (performances) are an important ingredient 
in making of collective identities. This is also the case in the Slovene political community. 
From the middle of the 19th century until today a collection of the Slovene nation constitut-
ing themes has been produced and the every socio-political order has evaluated some bases 
over again and focused on or rejected certain elements of national mythology. The national 
culture and the political history are not above the time and also not eternal (reification) but 
are the result of endeavours and conflicts regarding the significance. Time and space are 
also not natural resources but culturally induced parameters which individuals, interest 
(also scientific) groups and communities want to manage. 
The creating of spatial and time models and interpretations is the right of political, eco-
nomic and scientific powers leaders and this is characteristic for the bourgeois society 
hierarchy. In almost every European country we can name individuals, who in the period 
of the 19th and 20th century tried to create a political community and for this cause sug-
gested and carried out political rituals. Rituals and mass media are an important medium 
for studying the constructing of collective identities. The anthropological analysis of the 
central Ljubljana celebrations of the Slovene independence in the period between 1991 
and 2005 showed how the fathers of the Slovene state and every authority in the times of 
transition adjusted the past so that they would define and excuse the existent social rela-
tions and motivate the citizens for the future. 
In order to avoid teleology and reification we deal with the political rituals in their relation 
with three social spatial and time constructions, three imaginative spheres: society, ritual 
and space. In the translation into ritual and stage time and space it comes to symbolic 
and practical adjustments, provocations, reductions and similar. The stage is in the so far 
anthropological analyses a part of a ritual and in this treatise it is the final phase of the 
presentational pragmatics (and synchrony). 



naVoDiLa aVtorJem PrisPeVkoV za Čzn

 1. Časopis za zgodovino in narodopisje je interdisciplinarna znanstvena revija za humani-
stiko in družboslovje. Izdajata jo Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15 in Zgodovinsko 
društvo v Mariboru, Ulica heroja Tomšiča 5.

 2. Prispevke za ČZN sprejema uredništvo na naslov: Uredništvo ČZN, Univerzitetna knjiž-
nica Maribor, Gospejna 10, 2000 Maribor (vlasta.stavbar@uni-mb.si).

 3. Prispevki, ki jih objavlja ČZN, so v slovenskem jeziku, povzetki v angleškem 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 odtis njen 
na papir. Obsega lahko do dve avtorski poli po 30 vrstic na stran.

 6. opombe naj bodo pisane enotno, pod črto, na dnu vsake strani. V opombah uporab ljamo 
krajše navedbe, ki morajo biti skupaj s kraticami razložene v poglavju viri in literatura. 
Pri arhivskih virih uporabljamo ustaljene kratice za arhiv, nato navedemo kratico fonda 
ali zbirke, signaturo oziroma številko fascikla ali škatle in številko arhivske enote ali ime 
dokumenta. Pri literaturi navedemo priimek avtorja, smiselno skrajšan naslov (ne letnice 
izdaje) in številko strani.

  Prispevki drugih znanstvenih panog (torej nezgodovinski) lahko izjemoma uporab ljajo 
ameriški način citiranja APA (Stavbar 2006: 23) in seznam literature na koncu prispevka.

 7. citiranje virov in literature – če je na koncu objavljeno poglavje viri in literatura morajo 
biti sistematično navedeni vsi viri in literatura, ki smo jo navedli v opombah. Ločeno 
navedemo arhivske vire, literaturo, po potrebi tudi časopise, ustne vire ipd. V teh sklopih 
je potrebno gradivo navajati v abecednem vrstnem redu.

  arhivski viri – navedemo: arhiv, ime fonda ali zbirke, po potrebi še številko fascikla ali 
škatle.

  Literatura – monografije – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov (in podnaslov) dela 
(v ležečem tisku). Kraj in leto izida, str.

  Literatura – članek – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov članka. Naslov periodike 
ali zbornika (v ležečem tisku), za periodiko pa še letnik, letnico, številko oz. datum in 
strani, za zbornik, kraj in leto izida, strani.

 8. Priloge (slikovno gradivo, fotografije, zemljevidi …) naj bodo črno-bele in priložene 
posebej. Legende (podnapisi) k slikovnemu gradivu naj bodo natisnjeni na posebnem 
listu in v elektronski obliki. Na iztisu članka označite, kje naj bi bila posamezna priloga 
objavljena. Skenirane naj bodo najmanj v resoluciji 300 dpi in shranjene v obliki tif ali 
jgp.

 9. Vsak prispevek mora vsebovati točen naslov avtorja: ime in priimek, akademski naslov ali 
strokovni naziv, delovno mesto ali ustanovo zaposlitve, njen naslov in morebitni naslov 
elektronske pošte.

 10. Za prevode povzetkov in sinopsisov v tuje jezike poskrbi uredništvo revije.

 11. Za trditve in znanstveno korektnost odgovarjajo avtorji prispevkov. Prispevki so lekto-
rirani in strokovno recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.
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