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Mednarodne okoliščine Maistrove akcije

A n d r e j  R a h t e n *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(4:497.1)"1918"

Andrej Rahten: Mednarodne okoliščine Maistrove akcije. Časopis za zgodovino in na‑
rodopisje, Maribor 82=47(2011), 2–3, str. 5–17
V članku so opisane mednarodne okoliščine, v katerih je Rudolf Maister prevzel in 
ohranil oblast nad Mariborom in Spodnjo Štajersko. Prikazana so slovenska priza‑
devanja za državnopravno povezovanje s Kraljevino Srbijo, predstavljene pa so tudi 
ključne značilnosti politike »velikih pet« do nastajajoče jugoslovanske države in nji‑
hova vloga pri oblikovanju njenih meja. Poseben poudarek je dan odnosu zmagovitih 
velesil do vprašanja pripadnosti Spodnje Štajerske in njihovim pogledom na Maistrovo 
delovanje. 
Ključne besede: Rudolf Maister, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Maribor, 
pariška mirovna konferenca

1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(4:497.1)"1918"

Andrej Rahten: International Circumstances of Maister’s Action. Review for History 
and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 2–3, pp. 5–17
The article describes the international circumstances in which General Maister took 
over the authority in Maribor and Lower Styria and how he kept it. The Slovene en‑
deavours for state connection with the Kingdom of Serbia as well as the key character‑
istics of the “big five” politics regarding the Yugoslav state and their role in setting the 
borders are being presented. A special emphasis made on the attitude of the victorious 
superpowers towards the question of belonging of Lower Styria and their points of 
view on Maister’s actions. 
Key words: Rudolf Maister, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Maribor, Paris 
Peace Conference

r a z p r a v e  –  s t u d i e s

 * Dr. Andrej Rahten, izredni profesor za novejšo in sodobno zgodovino na Filozof‑ 
ski fakulteti Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija,  
andrej.rahten@uni‑mb.si
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Namen tega prispevka je osvetlitev mednarodnih okoliščin prevzema 
poveljstva nad Mariborom in celotno Spodnjo Štajersko, ki ga je Rudolf 
Maister 1. novembra 1918 – sicer v odločno poveljujoči nemščini – razglasil 
pred osuplimi častniki armade razpadajoče habsburške monarhije. Kot je 
zapisal največji poznavalec njegovega življenja Bruno Hartman, takratni 
»Maistrovi argumenti niso imeli ne politične ne vojaške moči«, zato je bil 
njegov »siloviti nastop«, v bistvu »iracionalno dejanje, porojeno iz globoke‑
ga narodnostnega čustvovanja«.1 Kasnejši dogodki so pokazali, da je Ma‑
istrov poseg presegel značaj lokalne vojaške akcije, saj je imel nedvomno 
tudi pomembne posledice v celotnem okviru preurejanja srednjeevropskih 
meja ob koncu prve svetovne vojne. 

»Kar imate zasedenega, to ostane vaše.« Tako se je glasil prijateljski na‑
svet, ki ga je v začetku pariške mirovne konference leta 1919 enemu od 
članov delegacije mlade jugoslovanske države izrekel francoski maršal Fer‑
dinand Foch.2 Maister je torej že dva meseca pred tem ravnal natanko tako, 
kot si je zamišljal poveljnik ene od zmagovitih antantnih armad – 1. no‑
vembra 1918 je z drzno akcijo postavil pred dejstvo tako nasprotnike med 
avstrijskimi Nemci kot tudi zaveznike v Antanti. Zanjo se je odločil tri dni 
po veliki manifestaciji na Kongresnem trgu v Ljubljani za jugoslovansko 
državo in samo dan po ustanovitvi koalicijske vlade »narodne enotnosti« 
pod predsedstvom Josipa Pogačnika. 

Razpadanje Avstro‑Ogrske je bilo takrat praktično končano. Že 28. ok‑
tobra je bila v Pragi razglašena Češkoslovaška republika. Naslednji dan je 
bila v Krakovu ustanovljena Poljska likvidacijska komisija, ki je prevzela 
oblast nad vso Galicijo, čemur je 3. novembra sledila razglasitev poljske 
republike v Varšavi.3 Tega dne je bilo v Vili Giusti pri Padovi tudi sklenjeno 
premirje med Antanto in Avstro‑Ogrsko, ki so ga Italijani zaradi zmede 
v avstro‑ogrskem poveljstvu izkoristili za zajetje 400.000 ujetnikov in to 
nato v svojem stilu označili za veliko zmago. Za razliko od »palačnih revo‑
lucij« v slovanskih prestolnicah razpadle monarhije je prevrat na Dunaju in 
v Budimpešti minil precej bolj burno. Že 21. oktobra so se nemški poslanci 
avstrijskega državnega zbora razglasili za Začasno narodno skupščino za 
Nemško Avstrijo, medtem ko so po mestu korakali demonstranti. Ma‑
džarski prevrat 31. oktobra se je začel z imenovanjem vlade Mihályja grofa 
Károlyja in umorom najvplivnejšega predstavnika starega režima Istvána 
grofa Tisze, končal pa naslednji dan z odločitvijo kralja Karla, da ogrsko 
vlado odveže prisege. 

 1 Hartman, Rudolf Maister, str. 115.
 2 Erjavec, Slovenci, str. 14.
 3 Gieysztor, Zgodovina, str. 516.
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V nasprotju z odločnim Maistrom so bili slovenski politični voditelji 
relativno učinkoviti in hitri, ko je bilo treba razdeljevati t. i. poverjeniška 
mesta v Narodni vladi Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani, kot se je 
uradno imenovala, precej bolj pa so bili obotavljivi in zadržani v boju za 
državne meje. Resnici na ljubo so bile mednarodne okoliščine jeseni 1918 
zanje zelo neugodne. Italijanska diplomacija je od vsega začetka poskušala 
čimbolj oslabiti mlado jugoslovansko državo.4 Cilj italijanskih državnikov 
je bil vzpostavitev hegemonije na Balkanu, pri čemer so ravno v nastajajoči 
jugoslovanski državi videli glavno oviro. Italijanski delegati so poleg od‑
ločnega vztrajanja pri določilih Londonskega pakta iz leta 1915, ki je med 
drugim predvideval italijansko aneksijo Goriške‑Gradiščanske, Trsta, Istre 
in velikega dela Dalmacije, podpirali tudi ozemeljske zahteve jugoslovan‑
skih sosedov, med njimi tudi Avstrije. Politični vrh Velike Britanije je imel 
pred očmi v prvi vrsti ohranitev ogromnega pomorskega in kolonialnega 
imperija, francosko vodstvo je poskušalo čimbolj oslabiti nemško državo 
in si zagotoviti primat na kontinentu, japonski diplomatski predstavniki 
pa so videli prioriteto v klavzuli o rasni enakosti ter razdelitvi nemške ko‑
lonialne dediščine na Daljnem vzhodu in Pacifiku. Vprašanje jugoslovan‑
skih meja je bilo tako za obe zahodnoevropski velesili manjšega pomena, 
kot sopodpisnici Londonskega pakta pa sta podpirali italijanske zahteve 
na Jadranu. Francoska diplomacija je šele po podpisu Versajskega miru 
z Nemčijo 28. junija 1919 in odstranitvi nemškega vprašanja z dnevnega 
reda konference začela posvečati več pozornosti problemu jugoslovanskih 
meja. Oči Slovencev so bile tako uprte predvsem v ameriškega predsedni‑
ka Thomasa Woodrowa Wilsona. Slednji je sprva resnično nasprotoval 
uresničitvi italijanskih zahtev do Jugoslavije, saj ZDA niso bile podpisnice 
Londonskega pakta. Toda Wilsonov glavni načrt je bil ustanovitev Društva 
narodov, zato je bil prisiljen popuščati pri drugih problemih, samo da bi 
dobil čim širšo diplomatsko podporo za izpeljavo svojega velikega projekta 
vzpostavitve sistema »kolektivne varnosti«, ki naj bi nadomestil »stari« 
mednarodni red.5

Slovenski politiki so se ozirali proti Beogradu, saj so računali, da bodo 
lahko na mirovni konferenci uveljavljali svoje narodne zahteve na podlagi 
ugleda, ki ga je Kraljevina Srbija uživala kot antantna zaveznica. Avstrija 
naj bi predstavljala v vojni poraženo državo, Slovenci in Hrvati, ki so se še 
pred nekaj meseci zagrizeno borili z ramo ob rami z Nemci proti Antanti, 
pa naj bi z združitvijo s srbsko monarhijo avtomatično pridobili status 

 4 Prim. Lederer, Yugoslavia; Mitrović, Jugoslavija.
 5 Armstrong‑Lloyd‑Redmond, From Versailles, str. 13–18.
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»zmagovalcev«. Kot je na lastni koži kmalu občutil prav Maister, je bila zato 
zunanja politika, ki se jo je šla takratna samooklicana vlada v Ljubljani, 
bolj kot v znaku »akcije« v znamenju »reakcije«. In to ne samo zato, ker ji 
je pri njenem sestavljanju prezrti Ivan Hribar zaradi predsednika Pogač‑
nika, ki je pred vojno veljal za enega od favoritov armadnega vrha in kroga 
prestolonaslednika Franca Ferdinanda, očital, da je »avstrijakantstvo iz nje 
na veliko daljavo kar zaudarjalo«.6 Visokoleteče fraze o narodni osvobo‑
ditvi iz »ječe narodov« je namreč kmalu zamenjal obup zaradi nemoči na 
mednarodnem področju. 

Večina poverjenikov je ob koncu vojne računala na pomoč antantne 
diplomacije. Izjema je bil poverjenik za notranje zadeve Janko Brejc, ki 
je že na prvi seji Narodne vlade SHS 1. novembra 1918, torej na dan za‑
četka Maistrove mariborske akcije, predlagal, naj se zasede »slovenski del 
Koroške«. Menil je, »da bo Koroška spadala k Jugoslaviji samo, če jo zase‑
demo«. Toda takratni slovenski »vojni minister« Lovro Pogačnik je »več‑
krat poudaril, da zaradi mejnih sporov med Slovenci in Nemci ne sme biti 
prelite nič krvi, ker bomo tako in tako dobili vse, kar nam v nacionalnem 
pogledu pripada«. Po Brejčevem pričevanju naj bi bil tudi Tavčar »odločno 
proti temu, da bi se prelila le ena kaplja krvi«, saj naj bi bil »prepričan, da 
bomo na Koroškem itak mirnim potom dosegli vse, kar nam gre«.7 Ko je 
30. novembra vlada razpravljala o možnosti zasedbe Celovca, je Tavčar 
izjavil, »da ni v stanu prevzeti še aprovizacije Celovca«. Namesto da bi 
torej vlada ukazala zasedbo koroške prestolnice, je raje ukorila Maistra 
zaradi domnevne prekoračitve pooblastil, ker je po zasedbi Maribora želel 
s kombinacijo diplomacije in uporabe vojaške sile doseči čimbolj ugodno 
razmejitveno črto med avstrijsko in jugoslovansko vojsko na Koroškem.8 
Ko je 17. novembra Maister obiskal Lovra Pogačnika, se je počutil kot na 
zatožni klopi, saj mu je slednji dejal: »Kaj pa vendar delate tam v Mariboru? 
To so ja operete.«9

V formalnem smislu ne smemo spregledati dejstva, da je bila ljubljanska 
vlada »v vseh vprašanjih, ki so bila v zvezi s temeljnimi načeli zedinje‑
nja Slovencev, Hrvatov in Srbov« in »v vseh vprašanjih, ki jih zastopni‑
ki, odposlani v Narodno veče, priznavajo za skupna«, vezana na navodila 
Narodnega veča SHS v Zagrebu.10 Poverjeništva za zunanje zadeve Slove‑
nija ni imela, prav tako pa ni bila priznana kot država v skladu z določili 

 6 Hribar, Moji spomini, II, str. 279–283.
 7 Rahten, Pozabljeni slovenski premier, str. 696–697.
 8 Hribar, Moji spomini, II, str. 396–397.
 9 Hartman, Rudolf Maister, str. 137.
 10 Uradni list, št. 11, 21. 11. 1918.
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mednarodnega prava. Kljub temu, da ji je Narodno veče SHS prepuščalo 
tudi določeno iniciativo v mednarodnih odnosih, ni vzpostavila lastne di‑
plomatske mreže. Zmeda, ki je nastala na primer ob poskusu, da imenuje 
bivšega avstro‑ogrskega konzula Ivana Schwegla za svojega zastopnika na 
Dunaju, lepo kaže, da je bila slovenska oblast v zunanjepolitičnih vpraša‑
njih podrejena Zagrebu.11

Res je, da je Narodnemu veču SHS predsedoval Anton Korošec, ki je 
sprva celo poskušal igrati vlogo vodilnega diplomata nekdanjih habsbur‑
ških Jugoslovanov, a ga je novembrska ženevska epizoda kmalu postavila 
na trdna tla.12 Korošec, ki sta ga spremljala Gregor Žerjav in dalmatinski 
politik Milko Čingrija, je prišel v Švico prav v času največje zaostritve od‑
nosov med predsednikom emigrantskega Jugoslovanskega kluba Antejem 
Trumbićem in Nikolo Pašićem, ki je nastopal po regentovem pooblastilu.13 
Srbski diplomati so po drugi strani Korošca ob prihodu v Švico sprejeli z 
odprtimi rokami in ga trepljali po ramenih zaradi njegovih zaslug za »ju‑
goslovansko stvar« v dunajskem parlamentu. Še bolj pa se jim je priljubil, 
ko je začel razlagati, da je za monarhijo in da »stoji na stališču enotnosti 
države«.14 Na poti v Ženevo je srbskemu poslaniku v Bernu Korošec izjavil, 
da naj bi bila Krfska deklaracija, sprejeta preteklega julija v sredozemskem 
zavetju med predstavniki Jugoslovanskega odbora in srbske vlade, temelj 
pogovorov na konferenci. Izrekel se je proti federaciji, češ da »nosi v sebi 
velike slabosti in klice za kasnejša nesoglasja«. Tudi glede vloge dinastije 
Karađorđevićev ni imel Korošec nobenih dvomov. V pogovoru s srbskim 
poslanikom se je namreč zavzel za monarhistično ureditev, saj naj bi se »v 
monarhiji stvari lažje in hitreje konsolidirale«.15 

Ob prihodu v Ženevo se je Korošec tako nehote znašel v sporu med Pa‑
šićem in Trumbićem, ki sta ga vsak s svojimi argumenti poskušala spraviti 
na svojo stran. Tako Pašić kot Trumbić sta bila sprva zelo spoštljiva do 
Korošca, saj je bil edini, ki je predstavljal kakšen južnoslovanski pravni 
subjekt s področja Avstro‑Ogrske. In to kljub temu, da je Narodno ve‑
če SHS Korošca pooblastilo zgolj za to, da v tujini zbira informacije in 
ni imel mandata za pogajanja.16 Trumbić je od Korošca pričakoval, da se 
bo v diplomatskih krogih odločno zavzel za priznanje Jugoslovanskega 
odbora za »predstavnika in mandatarja« avstro‑ogrskih južnih Slovanov 

 11 Rahten, Dr. Ivan Schwegel, str. 696–697.
 12 Bister, Delovanje dr. Antona Korošca, str. 87.
 13 Petrinović, Ante Trumbič, str. 172.
 14 Zečević, Slovenska ljudska stranka, str. 142–143.
 15 Janković, Ženevska konferencija, str. 232.
 16 Kranjec, Koroščevo predavanje, str. 225.
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pri zmagovitih velesilah.17 Po drugi strani pa je Pašić prav v Korošcu kot 
predsedniku Narodnega veča SHS videl aduta, s katerim bi lahko izločil iz 
igre Trumbića.18 Korošec se sprva ni hotel opredeliti za nobeno stran in se 
je raje odločil za vlogo posrednika. Pašića in Trumbića je pozval, da se se‑
stanejo in dosežejo konsenz. Ker pa je obstajala bojazen, da bo neenotnost 
južnoslovanskih politikov poslabšala njihov položaj v politiki zmagovitih 
velesil do Avstro‑Ogrske, je Korošec v imenu »celotnega naroda Slovencev, 
Hrvatov in Srbov v avstro‑ogrski monarhiji« še isti dan vendarle pooblastil 
Trumbića, da pri zaveznikih zastopa program pogojev za premirje. Iz pi‑
sma, ki ga je Korošec poslal v Pariz, je bilo jasno razvidno, da ima Trumbić 
omejen mandat. A slednji ga je pri zmagovitih velesilah interpretiral tako, 
kot da ima splošen mandat za zastopanje avstro‑ogrskih južnih Slovanov. 
Zmešnjava je bila sedaj popolna. Trumbić je pred diplomati zmagovitih 
velesil mahal s pooblastilom, ki je bilo v resnici omejeno zgolj na pogoje o 
premirju. Korošec mu je bil zaradi časovne stiske to pooblastilo prisiljen 
izdati, čeprav zanj ni imel dovoljenja Narodnega veča v Zagrebu. Pašić, ki 
je edini od južnoslovanskih politikov že imel v žepu vabilo na mirovno 
konferenco, pa je Trumbiću po diplomatskih kanalih oporekal legitimnost 
zastopanja južnih Slovanov iz Avstro‑Ogrske. Še preden je tako Trumbić 
seznanil diplomate o Koroščevem pooblastilu, so bili pogoji premirja že 
sprejeti. Vseeno pa je francoski ministrski predsednik Georges Clemen‑
ceau zagotovil Trumbiću, da bo sedaj priznal južne Slovane, kot je pred tem 
že Čehoslovake. A tudi iz vsega tega ni bilo nič, saj so italijanski pogajalci 
spretno izkoristili trenja med Pašićem in Trumbićem ter uspeli to prizna‑
nje odložiti na mirovno konferenco.19 Položaj južnoslovanskih predstav‑
nikov iz Avstro‑Ogrske so oteževali tudi različni signali, ki so prihajali iz 
francoskih diplomatskih krogov. Francoski poslanik v Bernu je namreč 
osuplemu Korošcu dejal, da ni pametno popolnoma razkosati habsburške 
monarhije.20 

3. novembra 1918 je Korošec naposled poslal zmagovitim velesilam no‑
to, s katero je zahteval priznanje vlade Narodnega veča kot vlade Sloven‑
cev, Hrvatov in Srbov iz Avstro‑Ogrske in »jugoslovanskega naroda« kot 
zavezniške nacije. Korošec, ki se je v noti očitno zavestno izogibal besedi 
»Država SHS«, je diplomate obvestil, da je odšel v tujino s ciljem, da ustvari 
enoten organ za celotno nacijo. Do njegove ustanovitve pa je pooblastil 

 17 Paulová, Jugoslavenski odbor, str. 550–553.
 18 Janković, Ženevska konferencija, str. 232.
 19 Paulová, Jugoslavenski odbor, str. 550–553.
 20 Kranjec, Koroščevo predavanje, str. 225.
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Trumbića, da zastopa Narodno veče pri zavezniških vladah.21 Pašić in 
Trumbić nista bila nič kaj navdušena nad Koroščevim predlogom sklica 
konference v Ženevi. A ko sta dobila jasen signal britanske in francoske 
diplomacije, da se pričakuje njuna kooperativnost, sta se vendarle odzvala 
Koroščevemu vabilu.22 V Ženevo sta prispela 5. novembra 1918, poleg njiju 
pa tudi predstavniki opozicije iz Srbije, ki jih je vodil Milorad Drašković. 
Korošec je najprej obiskal Trumbića, ki ga je informiral o zadnjih dogod‑
kih v Parizu. Trumbićevim opozorilom o Pašićevih pogajalskih metodah 
Korošec še naprej ni mogel verjeti, kar je kasneje priznal tudi v svojem 
znamenitem predavanju o nastanku Jugoslavije: »Čitali smo sicer o Pa‑
šiću, vendar nismo bili tako globoko poučeni, da bi poznali te metode na 
Balkanu, ki so bile tam udomačene. Če nas je Trumbić poučil in nam je 
vso stvar razložil, mu nismo mogli verjeti. Prvi dan smo se s Trumbićem 
tako silno skregali, da je vrgel na tla vse, kar je imel pred seboj, ker nismo 
hoteli verjeti, da je vse res, kako se ravna v tej politiki.«23 Da je na koncu 
le prišlo do dogovora, je bila tudi posledica zunanjih pritiskov, kar izhaja 
iz Žerjavovega pričevanja: »Ženevska delegacija je stala pod – lahko rečem 
– vsakournim pritiskom vseh nam prijateljskih diplomatov in javnih de‑
lavcev Francozov in Angležev, naj se za božjo voljo za vsako ceno ustvari 
skupni organ avstro‑ogrskih Jugoslovenov in Srbije, ker le tako se bo mogel 
priznati naš obstoj in uvaževati naše pravice pri pogajanjih.«.24 Tako je 
Pašić na koncu celo sprejel Koroščev predlog, da prizna Narodno veče kot 
zakonito vlado Srbov, Hrvatov in Slovencev na ozemlju nekdanje habsbur‑
ške monarhije in zaprosi zavezniške vlade, naj storijo enako.25 

V skladu z določbami Ženevskega sporazuma med južnoslovanskimi 
voditelji 9. novembra 1918 naj bi prišlo do formiranja države, ki bi po svo‑
ji ureditvi precej spominjala na dualistični sistem Avstro‑Ogrske. Pred‑
videno je bilo namreč oblikovanje skupne vlade, pri čemer bi polovico 
ministrov imenovala srbska vlada in bi prisegli srbskemu kralju Petru Ka‑
rađorđeviću. Drugi del skupnega ministrskega sveta bi delegiralo Narodno 
veče SHS, njegovi zastopniki pa bi prisegli predsedniku Korošcu.26 Vendar 
je podpisani sporazum ostal samo na papirju. Stojan Protić, eden od mini‑
strov iz vrst srbske Narodne radikalne stranke, ki je bil Pašićev namestnik 
v vladi na Krfu, je namreč 11. novembra 1918 zaradi nestrinjanja z Ženev‑

 21 Bulletin Yougoslave, 1. 12. 1918.
 22 Janković, Ženevska konferencija, str. 234.
 23 Kranjec, Koroščevo predavanje, str. 225.
 24 Žerjav, Ženevski pakt, str. 674.
 25 Bulletin Yougoslave, 1. 12. 1918.
 26 Zečević, Slovenska ljudska stranka, str. 152.
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skim sporazumom odstopil. Posledično je prišlo tudi do odstopa celotne 
srbske vlade in s tem do razveljavitve dogovora z zastopniki Narodnega 
veča SHS in Jugoslovanskega odbora.27 Protić je kot glavni razlog navedel 
stališče, »da se mu zdi neumestno, če ministri poleg kralju polagajo prisego 
še komu«. To je seveda letelo na Korošca, ki ga Protić zaradi nepoznavanja 
položaja v Avstro‑Ogrski ni jemal resno.28 Korošec je iz Ženeve odpotoval v 
Pariz, ne da bi sploh vedel za dogajanja na Krfu. Ko se je po prihodu sestal s 
francoskim zunanjim ministrom Stéphenom Pichonom, mu je zadovoljno 
začel poročati o domnevnem uspehu ženevskih pogajanj. Toda minister 
ga je prekinil z besedami: »Vem, kaj ste storili. To že ne drži več!« Dan prej 
sta ga namreč obiskala Pašić in Vesnić ter ga obvestila o srbski enostranski 
odpovedi sporazuma.29 Kljub začetnemu zgražanju nad regentovo politiko 
Korošcu ni preostalo drugega, kot da se sprijazni z odločitvijo srbske vla‑
de.30 Podobno je ravnal tudi kasneje, ko je spričo srbskih mahinacij celo 
zamudil na svečano ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 1. 
decembra v Beogradu, a jo po naknadni avdienci pri regentu sprejel.

Tudi po prihodu na pariško mirovno konferenco je ostal Wilson naj‑
večje upanje Slovencev. Kljub temu, da je v imenu »nove diplomacije« sprva 
povzročal Italijanom številne preglavice pri uresničevanju Londonskega 
pakta, ni bil pripravljen podpreti slovenske zahteve po razpisu referendu‑
ma na Primorskem. Nasprotno pa je na koroškem primeru trmasto vztrajal 
pri plebiscitu. Znano je, da se je pri tem opiral na poročilo, ki ga je izdelal 
podpolkovnik Sherman Miles.31 Slednji se je januarja 1919 pod pokrovitelj‑
stvom prof. Archibalda Caryja Coolidgea, ki je načeloval posebni ameriški 
študijski komisiji za Srednjo Evropo, ponudil kot posrednik v sporu med 
Avstrijci in Jugoslovani. Predlagal je, da bi v družbi s poročnikom LeRoy 
Kingom in s pritegnitvijo po enega zastopnika sprtih strani prepotoval 
Koroško in preučil razpoloženje prebivalstva. Avstrijci so potegnili dobro 
potezo in Milesovi misiji dodelili kapetana fregate Alberta Petra‑Pirkha‑
ma, ki si je znal hitro pridobiti naklonjenost ameriških častnikov, Brejc 
pa jima je dodelil duhovnika Lamberta Ehrlicha.32 Miles in King sta v 
svojem poročilu zapisala, da naj bi bila Ehrlichu ravno njegova duhovniška 
obleka omogočala »zelo ugoden položaj, da izve za Jugoslavijo naklonjena 
mišljenja med slovenskim prebivalstvom«.33 Drugo vprašanje pa je, kakšen 

 27 Popović, Stojan Protić, str. 22–23.
 28 Janković, Ženevska konferencija, str. 249–250.
 29 Kranjec, Koroščevo predavanje, str. 225.
 30 Grdina, Moč umetnosti, str. 148.
 31 Kuhar, Poglavje, str. 94–155.
 32 Prepeluh, Pripombe, str. 213.
 33 Kuhar, Poglavje, str. 107. 
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vtis je asketski katoliški duhovnik naredil na protestantska oficirja, ki sta 
se verjetno bolje kot v njegovi družbi počutila v spremstvu uglajenega av‑
strijskega častnika. S tem v zvezi ne gre izključiti namigov, ki jih najdemo 
v nekaterih spominskih zapisih, da je bil Miles menda bolj kot nad Ehrli‑
chovimi suhoparnimi predavanji o koroških razmerah navdušen nad tem, 
da so mu »v Celovcu laskale avstrijske aristokratinje«.34 

Miles in King sta bila vojaka in kot taka sta videla najbolj primerno 
mejo v gorskem masivu Karavank. Z izjemo prof. Roberta J. Kernerja, ki 
se je zavzel za razmejitveno črto po Dravi, so drugi ameriški člani misije 
predlagali, naj bodo meja Karavanke. Brejc se je moral »pošteno potiti, da 
je preprečil vsaj formalni izrek razsodbe« Milesove misije.35 5. marca je 
Pichon zaradi »delovanja nekega Mistra Coolidgea« protestiral pri Ame‑
ričanih. Ker so tudi sami člani ameriške delegacije obsodili samovoljno 
Coolidgeovo akcijo, ki ni imela vladne odobritve, je poročilo Milesove mi‑
sije ostalo v predalih. Toda kljub temu, da se je ameriška vlada Milesovemu 
poročilu uradno odrekla, ga je potem Wilson pri obravnavanju koroškega 
vprašanja na konferenci pridno uporabljal in se nanj celo skliceval.36 

Wilson je tako do konca branil tezo, da je potrebno ne glede na naro‑
dnostno mejo ohraniti gospodarsko celovitost t. i. Celovškega bazena, o 
tem, ali naj pripade jugoslovanski ali avstrijski državi, pa naj bi se Korošci 
izrekli na plebiscitu. Slovenskim politikom se je tako kot bumerang vrnila 
njihova prvotna zahteva, ko so v koroškem primeru zavestno poteptali 
narodnostno načelo in z ekonomskimi razlogi utemeljevali priključitev ve‑
činsko nemškega Celovca k Jugoslaviji. Ker so se bali, da se referendum ne 
bo izšel v njihovo korist, so se slovenski člani jugoslovanske delegacije na 
mirovni konferenci začeli zavzemati za kompromisno delitev Celovškega 
bazena. Vendar so bili sedaj v veliki zadregi, ko so morali ameriški delega‑
ciji dokazovati smiselnost takšne razdelitve, saj so v začetku sami naspro‑
tovali kompromisni dravski črti in opozarjali na gospodarsko celovitost 
Celovške kotline, misleč da bo v celoti dodeljena jugoslovanski državi.

Manj znano je, da se je Miles zanimal tudi za Maribor, a je zanimivo, 
da je tu izredno hitro našel skupni jezik z Maistrom. V njegovih očeh je 
bil slovenski general »perfekten primer vojaškega avanturista – močan, 
odločen, energičen in bister«. Kljub krvavi nedelji 27. januarja 1919, ko je 
prišlo med njegovim obiskom do spopadov med Maistrovimi varnostnimi 
silami in nemškimi demonstranti, ki so Maribor s frankfurtaricami spet 

 34 Arhiv Slovenskega biografskega leksikona, Osebna mapa Ivana Schwegla, Avtobiografija 
Ivana Schwegla (1953).

 35 Prepeluh, Pripombe, str. 214.
 36 Kuhar, Poglavje, str. 151–153. 
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poskušali oviti v nemške barve, je Miles ostal do slednjih hladen. Tudi na 
zahteve o plebiscitu na Spodnjem Štajerskem se ni oziral dosti.37 Pozimi 
1919 je sicer prišlo do podobnih demonstracij tudi v nekaterih mestih na 
Češkem in Moravskem, na primer v Chebu (Eger). In čeprav je Začasna na‑
rodna skupščina avstrijske republike že 30. oktobra 1918 poslala Wilsonu 
noto, da ne sme dopustiti podreditve polčetrtega milijonov Nemcev češko‑
slovaški državi, saj bi bil sicer ogrožen evropski mir, tam do plebiscita ni 
prišlo.38 Ko je vlada v Gradcu zaprosila Coolidgea, naj na Spodnjo Štajersko 
pošlje antantne čete, je bil njegov komentar, da ni mogoče pričakovati, da 
bi slednje povsod po svetu igrale policista.39 

Drugi predstavniki iz tabora zmagovalk pa o Maistru očitno niso imeli 
tako dobrega mnenja kot Miles. Da je bilo njegovo delovanje v nasprotju z 
italijansko podporo ozemeljskim ambicijam avstrijske republike, je najbrž 
jasno. Po drugi strani odločitev teritorialne komisije, ki je pod vodstvom 
Francoza Andréja Tardieuja prisodila Spodnjo Štajersko – z izjemo Radgo‑
ne – jugoslovanski državi, po svoje priča tudi o pozitivnem stališču fran‑
coske diplomacije. Prav njemu naklonjenim poročilom francoske vojaške 
misije v Mariboru se je imel Maister tudi zahvaliti, da krvava nedelja ni 
naletela na večji odmev med veliko peterico. V Mariboru je bil na vojaški 
misiji tudi japonski častnik, ki pa se je predvsem čudil veliki kakovosti 
štajerskega vina.40 Najnovejše raziskave, ki jih je v londonskih arhivih ne‑
davno opravil Gorazd Bajc, pa kažejo na negativno Maistrovo podobo v 
britanskih poročilih, še zlasti glede njegove agitacijske dejavnosti na Ko‑
roškem.41 V očeh predstavnikov velikih pet si je Maister torej prislužil zelo 
različne in pogosto tudi kontradiktorne ocene.

Izpričano je, da je Maister do konca verjel tudi v uspeh koroškega ple‑
biscita. Ko ga je maja 1920 Aleksander Karađorđević povprašal, ali ne bi 
morda kazalo sprejeti avstrijske kompromisne ponudbe o meji po Dravi, 
je bil Maister proti, češ da se bo plebiscit izšel v jugoslovansko korist.42 
Tu se je motil, a še zdaleč ni bil edini. Ob številnih usodnih diplomatskih 
odločitvah, ki so privedle do razkosanja slovenskega narodnega ozemlja, 
v nobenem primeru ne moremo mimo dejstva, da je bilo prav Maistrovo 
odločno delovanje eden redkih svetlih trenutkov v procesu slovenske na‑
rodnopolitične emancipacije v prelomnem letu 1918. 

 37 Kromer, Die Vereinigten Staaten, str. XII–XVI.
 38 Suppan, Die Außenpolitik, str. 15–16.
 39 Kromer, Die Vereinigten Staaten, str. XV.
 40 Potočnik, Zgodovinske okoliščine, str. 115–116.
 41 Arhiv Studia diplomatica Slovenica, Poročilo Gorazda Bajca (2010).
 42 Potočnik, Zgodovinske okoliščine, str. 143.
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InteRnAtIonAL CIRCumstAnCes of mAIsteR’s ACtIon  
summary

The international circumstances in autumn 1918 were very unfavourable for the repre‑
sentatives of the Slovene political elite. The Italian diplomacy strived to weaken the young 
Yugoslav state right from the beginning. The goal of the Italian statesmen was to establish 
hegemony in the Balkans and they saw the emerging Yugoslav state as the main obstacle 
for achieving their goal. The Italian delegates insisted on the Treaty of London agreements 
which, among others, anticipated the Italian annexation of Görz‑Gradisca, Trieste, Istria 
and a big part of Dalmatia. They also supported the territorial appetites of Yugoslav neigh‑
bours, also of Austria. The Great Britain’s political elite had in mind mostly maintenance of 
the enormous naval and colonial empire; the French leaders wanted to weaken the German 
state and gain the leading position on the continent and the Japanese diplomats saw their 
priorities in the clause on race equality and in dividing the German colonial heritage in 
Far East and in the Pacific. The question of Yugoslav borders was for both West European 
superpowers of a lesser importance and as cosignatories of the Treaty of London they sup‑
ported Italy’s demands on the Adriatic Sea. The French diplomacy started paying attention 
to the Yugoslav borders after signing the Treaty of Versailles with Germany on 28th June 
1919 and after elimination of the German question from the conference schedule. The eyes 
of the Slovene nation were focused on the American president Thomas Woodrow Wilson. 
At first he really disapproved of realising Italy’s demands towards Yugoslavia, for the USA 
did not sign the Treaty of London. However, Wilson’s main plan was to create the League 
of Nations. In order to get a broad diplomatic support for realisation of this big project in 
maintaining the system of “collective security” that would replace the “old” international 
order he was forced to give in to other problems.
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DIe InteRnAtIonALen umstänDe von mAIsteRs AKtIon  
Zusammenfassung

Für die Vertreter der slowenischen politischen Elite waren die internationalen Umstände 
im Herbst 1918 sehr unvorteilhaft. Die italienische Diplomatie versuchte von Anfang an 
den jungen jugoslawischen Staat so stark wie möglich zu schwächen. Das Ziel der italie‑
nischen Staatsmänner war, die Hegemonie auf den Balkan herzustellen und sie sahen 
vor allem in dem neu entstehenden jugoslawischen Staat das Haupthindernis für dieses 
Vorhaben. Die italienischen Delegaten insistierten entschlossen auf den Bestimmungen 
des Londoner Vertrages, der unter anderem auch den italienischen Anschluss von dem 
Görz‑Gradisca Gebiet, Triest, Istrien und einem großen Teil Dalmatiens vorsah. Sie un‑
terstützten auch die territorialen Ansprüche von jugoslawischen Nachbarstaaten, auch 
von Österreich. Der politische Gipfel Großbritanniens hatte vor allem die Erhaltung des 
riesigen und kolonialen Imperiums vor Augen, die französische Macht wollte den deut‑
schen Staat schwächen und sich das Primat auf dem Kontinent sichern, die japanischen 
Diplomaten sahen ihre Priorität in der Klausel über Rassengleichberechtigung und in der 
Verteilung des deutschen kolonialen Nachlasses im Fernen Osten und in dem Pazifik. Die 
Frage der jugoslawischen Grenzen war so für beide westeuropäische Großmächte von ge‑
ringer Bedeutung und als Mitunterzeichner des Londoner Vertrages unterstützten sie die 
italienischen Ansprüche an der Adria. Die französische Diplomatie schenkte erst nach der 
Unterzeichnung des Friedenvertrags von Versailles mit Deutschland am 28. Juni 1919 und 
nach Eliminierung der deutschen Frage von der Konferenztagesordnung der Frage von 
jugoslawischen Grenzen mehr Aufmerksamkeit. Die Hoffnungen von Slowenen lagen vor 
allem bei dem amerikanischen Präsidenten Thomas Woodrow Wilson. Da die Vereinigten 
Staaten von Amerika den Londoner Vertrag nicht unterschrieben, wiedersprach er zuerst 
der Erfüllung von italienischen Ansprüchen an Jugoslawien. Doch Wilsons Hauptplan 
war die Gründung des Völkerbundes und deswegen musste er bei einigen Problemfragen 
nachgeben, nur um breite diplomatische Unterstützung für sein Projekt der Wiederher‑
stellung des Systems der „kollektiven Sicherheit“, das die „alte“ internationale Ordnung 
ersetzen sollte, zu bekommen.
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bases from which Rudolf Maister, although by improvising but also with a clear vision, 
led the provincial military authority and an (armed) action for establishing the new 
state’s borders on the ethical line. The action took place in the three most important 
months of the State of Serbs, Croats and Slovenes and of the Kingdom of Serbs, Croats 
and Slovenes. The author finds out that the basis of Maister’s tactic idea was taking 
initiative and dictating executive facts against the Austrian side. 
Key words: Rudolf Maister, State of Serbs, Croats and Slovenes, Maribor, Styria, Ger‑
man Austria, Carinthia, strategy, tactics, armed forces, security, 1918, Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes

Stotnik avstro‑ogrske vojske Rudolf Maister je bil premeščen v Maribor 
leto pred svetovno vojno; prej je bil po službeni dolžnosti tudi v Celju in 
vmes kratko v Gradcu. Službena namestitev v Mariboru ter še posebej 
narava te namestitve – leta 1916 je bil imenovan za poveljnika štaba čr‑
novojniškega okrajnega poveljstva Maribor – mu je omogočila, da je do 
jeseni leta 1918 napredoval v čin majorja in dobro spoznal lokalne naci‑
onalno‑politične ter širše razmere na spodnjem Štajerskem.1 Pri presoji 
Mai strove strateške in operativne zasnove njegovega delovanja v odločil‑
nem prelomnem času jeseni in pozimi 1918 in motivov delovanja je potreb‑
no izhajati iz njegovega poznavanja položaja in ocene razmer na območju 
Maribora in območju do severne etnične meje.2 

Maistrova ocena položaja slovenskega naroda je izhajala iz nacionalnih 
okvirov in ocene o ogroženosti položaja slovenskega naroda v Avstro‑Ogr‑
ski.3 Zaznava narodovega položaja kot nacionalno ogrožujočega je po‑
membno vplivala na njegovo delovanje in vsebinske rešitev v prevratnem 
času, in sicer ga je skrbela predvsem nacionalna podrejenost Slovencev v 
Mariboru in pomikanja nemške etnične meje od Lipnice proti Mariboru, 
za kar so si prizadevali velenemški krogi, ko so ustvarjali koridor z nem‑
škim prebivalstvom do Maribora.4 Major Rudolf Maister je bil častnik, ki 

 1 Prim. Bruno Hartman, Rudolf Maister general in pesnik. Ljubljana 2006 (dalje Hart‑
man, Rudolf Maister), str. 21–23; Fran Roš, Maistrova celjska doba. V: Celjski zbornik, 
Celje 1957, str. 270–283; Lojze Penič, General Rudolf Maister‑Vojanov. V: Boj za Maribor 
1918–1919: spominski zbornik ob sedemdesetletnici bojev za Maribor in severno mejo na 
slovenskem Štajerskem. Maribor 1988 (dalje Boj za Maribor 1918–1919), str. 175–176.

 2 Prim. Branimir Furlan, Rudolf Maister – strateški vodja. V: Bilten Slovenske vojske, 4, 
2002, št. 1, str. 71–80.

 3 Prim. O pomenu in zgodovinski vlogi generala Rudolfa Maistra ob razpadu Avstroogrske 
in nastanku države Srbov, Hrvatov in Slovencev. Časopis za zgodovino in narodopisje 
57=22, 1986, št. 2, str. 184 (F. Filipič).

 4 Prim. Lojze Ude, Boj za severno slovensko mejo 1918–1919. Maribor 1977 (dalje Ude, Boj 
za severno mejo), str. 34–36.
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ni bil brezpogojno lojalen avstrijski državi, ampak je v svojem odnosu do 
državne vojske videl tudi odnos te države do naroda, ki mu je pripadal.5 

Nacionalna osamosvojitev Slovencev, ki je bila dorečena v okviru Drža‑
ve Slovencev, Hrvatov in Srbov šele v začetku jeseni 1918, je predstavljala 
visoko tveganje glede oblikovanja države in njenega ozemeljskega obsega. 
Osamosvojitev je bila zaradi nasprotovanja in možnega posega legalnih 
oblasti Avstro‑Ogrske varnostno zelo razprta tudi navznoter.6 Južnoslo‑
vansko in zlasti slovensko osamosvajanje je bilo še najbolj zaščiteno s splo‑
šno zahtevo po preureditvi monarhije.

Slovensko etnično ozemlje je bilo za Avstro‑Ogrsko geopolitično in 
strateško pomembno, saj so Ljubljanska vrata in soški koridor omogočala 
nemoteno povezavo Dunaja (Srednje Evrope) in Trsta oziroma zgornjega 
Jadrana. Prav tako je bilo slovensko ozemlje pomembno kot zaledje fronte 
na Piavi, ki je brezpogojno potrebovala obrambo. Rudolfu Maistru je bil 
tak strateški položaj Slovenije bolj jasen kot slovenski politični eliti, med 
katero so le posamezniki, ki so vodili osamosvojitev, bili dobro informi‑
rani. 

Prevladujoče izhodišče slovenske politične elite, ki je vodila osamosvo‑
jitev od Avstro‑Ogrske, je bilo, da bodo zunanje meje Države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov določene na etničnih mejah, upoštevajoč potujčevanja 
v zadnji dobi.7 Cilj so želeli doseči po politični poti in z »zanašanjem na 
antanto in Wilsona«.8 Toda tako izhodišče se je izkazalo za napačno, saj 
je nemška stran že oktobra 1918 zahtevala vso (nedeljeno) Koroško in Šta‑
jersko severno od črte Vitanje–Rogatec. To pomeni, da sta se spopadla dva 
principa, dve ozemeljski zahtevi. Lojze Ude je ocenil, da je šlo pravno za 
»vojno stanje, v katerem sta se dve državi borili za sporno ozemlje.«9 

 5 Prim. Hartman, Rudolf Maister, str. 25–30.
 6 Damijan Guštin, Dve antantni vojski na Slovenskem leta 1918. V: Dušan Nečak (ur.) 

Stiplovškov zbornik. Ljubljana 2005, str. 73–88.
 7 Narodni svet za Štajersko je 11. oktobra 1918 sprejel resolucijo, da nacionalni državi 

pripade vse ozemlje slovenske Štajerske, ne glede na navidezne jezikovne otoke Maribor, 
Marenberk, Celje, Ptuj, Radgona in druge. Enako je Narodni svet za Koroško 17. oktobra 
1918 sprejel sklep, da nacionalni državi pripade vse ozemlje dosedanje kronovine Koro‑
ške, kjer je prebivalo zadnja stoletja slovensko ljudstvo. Prim. Lojze Ude, Boj za Maribor 
in Štajersko Podravje v letu 1918/1919. V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 121; Slovenec, 21. 
10. 1918, št. 242, Narodni svet za Koroško.

 8 Ude, Boj za severno mejo, str. 20.
 9 Lojze Ude ml., Vojaške akcije Rudolfa Maistra v Mariboru 1918/19 v luči mednarodnega 

prava. V: General Maister: zbornik referatov s simpozija v Mariboru 23. 11. 2001. Maribor 
2002, str. 26. 
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Rudolf Maister se je pridruževal konceptu oblikovanja južnoslovanske 
nacionalne države v skladu z etničnimi mejami. Za Štajersko je tako za‑
misel zelo dobro poznal, saj so argumentacije za etnično razmejitev pri‑
pravljali številni, ki so bili v bližini Narodnega sveta za Štajersko – obstaja 
celo pričevanje, da je na vojaških specialkah označeval potek nacionalne 
meje na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.10 Zanj je bilo jasno, da bo 
Maribor del nove nacionalne države.

Ali je slovenska, pa tudi slovensko‑hrvaško‑srbska, politična elita, ki je 
pripravljala osamosvojitev, res pričakovala le politične rešitve in naklonje‑
nost zmagovite antante? Gre za načelno, a površno vprašanje, ki se je bilo 
že večkrat zastavljeno.11 Gotovo so bili tudi med politiki ljudje, ki so načr‑
tovali uporabi oborožene sile in so se na to tudi pripravljali. Med prvimi 
ukrepi po razglasitvi Države SHS (Zagreb, 29. oktober 1918) je bila dva dni 
pozneje tudi ustanovitev vojaškega poveljstva in ustanovitev državne voj‑
ske, ki se je razširila tudi na slovenski del države. Narodna vlada v Ljubljani 
je že ob vzpostavitvi imela poverjeništvo za »narodno obrano« in so o 
načinih, kako priti čim prej do vojaških enot, tudi razmišljali in ukrepali.12 

Rosina, podpredsednik Narodnega sveta za Štajersko, je takoj po usta‑
novitvi sveta 26. septembra 1918 iskal primerne vojaške osebe, ki bi Na‑
rodnemu svetu zagotovile obvladovanje vojašnic oziroma vojaških enot v 
mestu.13 Rosina je razmišljal tudi o narodni vojski, ki naj bi zasedla mesto, 
to pa pomeni, da je v nekaterih krogih obstajala ideja o ustanovitvi take 
vojske. Na seji 31. oktobra se je Narodni svet seznanil z »načrti za narodno 
obrambo«, ki jih je na sejo vabljeni major Rudolf Maister dobil v pregled.14 
Zdi pa se, da je ustanovitev Narodnih straž in Narodne obrane zagotavljala 
predvsem (trenutno) varnost, manj pa obrambo ali celo vojaško moč nove 
države.15

Zelo pomemben dejavnik je bil tudi čas. Globalno vojaško‑politično do‑
gajanje je dobilo silovit pospešek prav jeseni 1918. Ustvarjanje nacionalne 

 10 Rudolf Maister, Prvo poglavje koroškega plebiscita. V: Spominski zbornik ob 60‑letnici 
bojev za severno slovensko mejo 1918–1919. Maribor 1979 (dalje Spominski zbornik), str. 
66. 

 11 Prim. Makso Šnuderl, Socialnopolitične osnove boja za Maribor in štajersko Podravje 
v letu 1918/19. V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 78–79; Lojze Ude, Boj za Maribor in 
štajersko Podravje v letu 1918/19, V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 125–127.

 12 Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918–1919: izabrani dokumenti. Za‑
greb 2008, dok. 147, 152; Bogdan Krizman, Raspad Austro‑Ugarske i stvaranje jugosla‑
venske države. Zagreb 1977; Janez J. Švajncer, Slovenska vojska 1918–1919. Ljubljana 1990 
(dalje Švajncer, Slovenska vojska), str. 27–37.

 13 Franc Mravljak, Adjutant pri generalu Maistru. V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 270.
 14 Lojze Penič, General Rudolf Maister – Vojanov. V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 177.
 15 Švajncer, Slovenska vojska, str. 236–243.



22 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/2–3 • razprave – studies

vojske je bilo v slovenskih in južnoslovanskih nacionalnih pripravah na usta‑
novitev države eno od najbolj občutljivih vprašanj, zato omejenega obsega in 
dosega do tistega trenutka, ko je še delovala avstrijska oblast. Avstro‑Ogrsko 
iskanje separatnega premirja v oktobru 1918 in dogovor z antanto o premir‑
ju 4. novembra 1918 je še dodatno otežilo nastajanje Države SHS. 

Iz Maistrove osebne zaznave geopolitičnega položaja na Štajerskem iz‑
haja tudi prva značilnost, ki jo je zaznati v njegovi strateški oceni položaja 
– nujnost čim hitrejšega ukrepanja, dokler je nasprotnik še zmeden zaradi 
vojaškega poraza, premirja in razpada države – tudi za ceno improvizaci‑
je.16 Njegov cilj ni bilo povsem vojaško obvladovanje razmer, ampak zago‑
toviti nacionalni državi pripadnost spornega območja.

Narodni svet se je z Maistrom povezl 29. in 31. oktobra 1918, ko je bil kot 
gost navzoč na njihovih sejah. 30. oktobra je Mestni svet Maribora (z nem‑
ško večino) sprejel sklep, da na podlagi samoodločbe združuje Maribor z 
novo nemško avstrijsko državo.17 Maister je tedaj zelo hitro, po lastni volji 
in pod pritiskom razmer, prestopil mejo med taktičnim in strateškim (vo‑
jaškim) vodenjem in poveljevanjem, mejo med častnikom in generalom.18 
Svojo strateško zamisel je v razmerah prevratnega konca vojne in nasta‑
janja nacionalne države lahko oblikoval na hitro, sprotno in prilagojeno 
spreminjajočim se razmeram, ni pa je zapisal v pisni obliki.

Po disonantni seji 31. oktobra, na kateri je Narodnemu svetu povedal, 
da se z njegovo strategijo pogajanj in dogovarjanj z nemško stranjo v mestu 
ne strinja, je še istega večera sklical neformalni sestanek častnikov sloven‑
ske narodnosti. 1. novembra je Maister ultimativno nagovoril svoje (nem‑
ške) častniške kolege kot tisti, ki je po novem že prevzel dejansko oblast v 
imenu nove države.19 Častniki so se Maistru uklonili in opustili idejo, da bi 
Maribor postal strateška točka za novo povojno ureditev širšega območja; 
umaknili so se na sever in tako pomembno oslabili pozicijo mariborskega 
mestnega sveta, ki je pred tem sklenil, da Maribor pripada Nemški repu‑
bliki Avstriji.20

Maister se je znašel v podobnem položaju, kot samoiniciativni častni‑
ki v drugih slovenskih sredinah, saj je moral zagotoviti sile, s katerimi 

 16 Rudolf Maister je tega dne imel v Narodnem domu neformalni sestanek s skupino slo‑
venskih častnikov, kjer jim je predstavil svoje osnovno izhodišče: zagotoviti si maribor 
tako ali drugače. Dragan Potočnik, Zgodovinske okoliščine delovanja generala Rudolfa 
Maistra na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Ljubljana 2003, str. 61.

 17 Hartman, Rudolf Maister, str. 36.
 18 Branimir Furlan, Rudolf Maister – strateški vodja. V: Bilten Slovenske vojske 4, 2002, št. 1, 

str. 72.
 19 Hartman, Rudolf Maister, str. 41–43.
 20 Lojze Penič, General Rudolf Maister – Vojanov. V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 176.
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bi izpeljali svoje vojaške akcije. V Mariboru so še neodvisno od Maistra 
nekateri nacionalno zavedni častniki in celo podčastniki (stotnik Ed‑
vard Vaupotič, narednik Jožko Slobodnik) združevali vojake slovenske 
narodnosti in organizirali osnovne varnostne naloge – postavitev straž 
in varovanje vojašnic.21 Maister jih je povezal ter tako ustvaril zametek 
vojaške hierarhične organiziranosti, saj je poveljeval več enotam njegovo 
poveljstvo pa je lokalno zmoglo nadzorovati razmere z začetnimi ne več 
kot 160 vojaki.22 

Prvi del svoje strateške zamisli je razvil že na seji Narodnega sveta 29. 
oktobra. Njegovo izhodišče je bilo, da je potrebno mesto najprej obvladati 
z vojaško silo (zagotoviti) in nato uporabljati hrano kot svojo koncesijo 
nasproti nemškemu mestnemu svetu in tudi nemški Štajerski.23 Maister 
je bil prepričan, da mora nastopiti sam, vendar s polno podporo Naro‑
dnega sveta. Njegov predsednik se je namreč tedaj pogajal s posameznimi 
v Mariboru prisotnimi visokimi častniki, ki so odklanjali novo Državo 
SHS; zahtevali so prost umik v Nemško Avstrijo, kar jim je bilo tudi za‑
gotovljeno.24 Maister se je, po poznejši lastni razlagi, zavedel, da bo moral 
nastopiti »sam po lastni glavi«25 in po svoji presoji razmer, torej brez polne 
podpore Narodnega sveta. V tem pogledu je torej prevzel odgovornost tudi 
za stvari, ki so presegale njegova pooblastila, da bi zagotovil »ohranitev 
varnosti osebe in premoženja prebivalstva tega ozemlja«.26 V tem pogledu 
je strateška dimenzija njegovega delovanja jasna in imenovanje za generala 
s tega vidika povsem ustrezno. Vendar je potrebno ugotoviti, da se je Mai‑
strovo pooblastilo nanašalo predvsem na varnost v mestu oz. na Spodnjem 
Štajerskem in ne na uporabo oborožene sile v nacionalnem interesu. Tudi 
Maistrovo konkretno delovanje je v prvih dneh sledilo predvsem zagoto‑
vitvi varnosti: organiziral je straže in ob pomoči slovenskih častnikov in 
podčastnikov prevzel vojašnice. Varnostni položaj v Mariboru je bil res 
zaostren, napadalno demonstriranje nemške večine in hkratno demon‑
strativno praznovanje slovenske manjšine bi lahko vsak čas povzročila 
nemire z tragičnimi posledicami. Vprašanja varnosti Maistrov zaukazan 
umik vsega nemškega vojaštva iz mesta ni reševal. Prav v tem je vidna 

 21 Jožko Slobodnik, Poročilo o mojem delovanju. V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 256–265; 
Edvard Vaupotič, Ob polomu Avstrije; V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 249–256.

 22 Rudolf Maister, Popoldanski dogodki v Mariboru ob prevratu dne 1. novembra 1918. V: 
Spominski zbornik, str. 22–26.

 23 Rudolf Maister, Mariborski dogodki 1. novembra 1918. V: Spominski zbornik, str. 16; Ude, 
Boj za severno mejo, str. 33. Sejni zapisnik tega dela seje ni zabeležil.

 24 Ude, Boj za severno mejo, str. 36.
 25 Rudolf Maister, Kako sem postal gospodar Maribora. Slovenec, 1. 11. 1928, št. 251.
 26 Ude, Boj za severno mejo, str. 41.
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razlika med taktično izrabo varnostnega vprašanja in strateškim ciljem, 
tj. Mariborom kot delom nove države. Odločilni trenutek je bila Maistrova 
uspešna zavrnitev vojaškega posredovanja iz Gradca pod vodstvom pol‑
kovnika Uhlmanna, ko je že uporabil učinek izvršenega dejstva in svoj z 
imenovanjem za generala okrepljeni osebni položaj.27

V varnostno sestavino Maistrovega delovanja spada tudi njegovo spre‑
jemanje nemške varnostne formacije Schutzwehr, ki je bila ustanovljena 
z njegovo odobritvijo in pod njegovim poveljstvom. »Meni je bilo že ob 
ustanovitvi nemške Schutzwehr jasno, da je imel mestni svet s svojo var‑
nostno brambo isti namen kot jaz s svojimi prostovoljci, namreč: držati 
in ohraniti Maribor zase.«28 Ta stavek odkriva bistvo Maistrove zamisli o 
uporabi oboroženih sil. Varnost je dobrina, ki pomaga pri uresničevanju 
glavnega cilja, tj. vojaško nadzorovati in obvladati najprej Maribor in nato 
sporno območje med Dravo in slovensko‑nemško etnično mejo. »General 
Maister nam je predočil (1. 11. 1918, op. a.), da kdor bo imel Maribor v ro‑
kah, bo gospodar vsega ozemlja na severni meji, ki je bilo povezano s tem 
važnim slovenskim središčem.«29

Poudariti je potrebno tudi Maistrovo geopolitično povezovanje prosto‑
ra, v katerem je deloval. Svoje poveljstvo je poimenoval Vojaško poveljstvo 
SHS za Spodnji Štajer, kar pomeni, da je Maribor kot najpomembnejšo 
posamično točko (bil je postavljen tudi za štacijskega, torej mestnega po‑
veljnika30) povezal z vprašanjem celotne pokrajine, torej območja od sever‑
ne etnične meje med Gradcem in Mariborom do tedaj že ne več aktualne 
štajersko‑kranjske meje. Pri tem sta sovpadli dve dejstvi: (1) Narodni svet 
je bil odgovoren za območje Štajerske in (2) Maister je bil poveljnik črne 
vojske za spodnjo Štajersko (mariborski okraj). Izpostaviti velja še oprede‑
litev obmejnega poveljstva. Takšen atribut odraža poznejši pogled, že pod 
vplivom poveljstva II. vojaškega okrožja, da je njegova vloga osredotočena 
na zamejna območja, označuje pa seveda tudi omejitev pristojnosti in večjo 
podrejenost osrednjemu poveljstvu. Dejansko je bilo njegovo poveljstvo na 
zaledje meje osredotočeno šele z ukazom II. vojnega okrožja 26. novembra 

 27 Hartman, Rudolf Maister, str. 51–52; Građa o stvaranju jugoslovenske države (1. I–20. XII. 
1918. Priredili dr. Dragoslav Janković i dr. Bogdan Krizman. Tom I, Beograd 1964, dok. 
373. 

 28 Rudolf Maister, Marburger Schutzwehr – Mariborska varnostna straža. V: Spominski 
zbornik, str. 39–44.

 29 Ciril Skvarča, Spomini na prevratno dobo v letu 1918. V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 
280.

 30 Obe funkciji sta ostali združeni v osebi generala Maistra do 9. novembra 1918, ko je bil 
za štacijskega poveljnika Maribora imenovan podpolkovnik Franc Cvirn. Prim. Ude, Boj 
za severno mejo, str. 53.
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1918, ko se je njegova teritorialna pristojnost omejila na okraje Maribor, 
Ptuj in Slovenj Gradec (prostor od ogrsko‑hrvaške‑štajerske meje do čr‑
te Dob–Pliberk–Travnik–južna meja okrajnih glavarstev Ptuj, Maribor in 
Slovenj Gradec).31

Ena od temeljnih nalog, ki jih je Maister moral reševati, je bila vzposta‑
vitev oborožene sile, ki bo izvedla (dejansko ali demonstracijsko) njegove 
zamisli. Razlikujemo lahko dve obdobji; prvo, ko je uporabil vojaško silo 
v prvih dneh prevrata. Predvsem so to bila jedra slovenskega vojaštva v 
posameznih mariborskih polkih in drugih enotah. Te so že povezali drugi 
slovenski častniki, ki so po 1. novembru postali njegovi sodelavci: Edvard 
Vaupotič, Metod Rakuša, Anton Dolar, Ciril Skvarča, narednik Jožko Slo‑
bodnik.32 Brez njih in njihovega vpliva na vojake bi Maister le stežka ob‑
vladal mesto. Sam je dodal oddelek srbskih vojnih ujetnikov, ki so prišli z 
vlakom iz vojnega ujetništva in jih je nagovoril za sodelovanje. Toda takšno 
stanje ni trajalo dolgo. Kljub pozivom Narodnega vijeća, Narodnega sveta 
in tudi Narodnega sveta za Štajersko ter Maistra,33 se je število vojakov, ki 
so prostovoljno vztrajali v vojaški suknji, krčil. Maister si pred tem poja‑
vom ni zatiskal oči in je ukrepal »na svojo roko in odgovornost«34 z objavo 
odločne mobilizacije, bistveno bolj odločno kot pa je zvenel ukaz poverje‑
ništva za narodno obrambo od 8. novembra 1918.35 

Kako so drugi pomembni organi in dejavniki Države SHS sprejemali 
Maistrovo zamisel o uporabi oboroženih enot za dosego nacionalnopoli‑
tičnih ciljev? 

Najpomembnejši je bil zanj sprva odnos z politično oblastjo v Mari‑
boru, tj. Narodnim svetom za Štajersko. Pokrajinski voditelji so na vo‑
jaški nastop gledali politično. V prvih dneh so ga podpirali, nato pa je 
ta podpora začela slabeti, tudi zaradi kritik in pritiskov iz Ljubljane, od 
osrednjih organov oblasti. Narodni svet je na Maistrove ukrepe pristajal, 

 31 Švajncer, Slovenska vojska, str. 182–183; Hartman, Rudolf Maister, str. 65.
 32 Edvard Vaupotič, Ob polomu Avstrije. V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 250–251; Jože 

Malenšek, Iz prevratnih dni 1918/19, V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 257; Ciril Skvarča, 
Spomini na prevratno dobo v letu 1918; V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 279–280; Bene‑
dikt Zeilhofer, Boji za Radgono leta 1918–1919; V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 374–375.

 33 NV SHS u Zagrebu 1918–1919: izabrani dokumenti. Zagreb 2008, dok. 203, Proglas Vlade 
Narodnega vijeća 17. 11. 1918.

 34 Franc Mravljak, Adjutant pri generalu Maistru. V: Boj za Maribor 1918–1919, str. 272.
 35 Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, I, 9. 11. 1918, 4, 49, Naredba poverjeništva 

za narodno brambo 8. 11. 1918. Naredba je najprej obljubljala skorajšnjo demobilizacijo, 
nato pa pozivala vse vojake v starosti od 18 do 40 let, da se zglase pri svojih poveljstvih v 
Ljubljani, Borovljah, Celju in Mariboru. 
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saj so se bali Mestnega sveta. Maister je s posegom na Koroško presegel 
tako formalne pristojnosti štajerskega Narodnega sveta kot tudi njihov 
miselni krog. Pomemben del Maistrove strategije je bilo tudi sodelovanje 
s politično oblastjo, saj je potreboval politično podporo za svoje delova‑
nje.36

Postopoma pa je postajala za Maistra pomembnejša Narodna vlada SHS 
v Ljubljani, in posebej mnenje poverjeništva za narodno brambo do nje‑
gove akcije. Vlada se je že 4. novembra 1918 seznanila z dejstvom, da je 
general Maister prevzel oblast v Mariboru, niso pa bili zadovoljni z Ver‑
stovškovim samostojnim imenovanjem Maistra za generala.37 Narodna 
vlada je izvršitev in tudi Maistrove nadaljnje ukrepe odobravala, oz. jih ni 
posebej odklanjala. 5. novembra se je Maister udeležil seje vlade s prošnjo, 
da bi mu zagotovili dodatno vojaško silo, vendar ni bil uspešen, saj pover‑
jeništvo ni imelo proste vojske in je lahko le improviziralo. Naslednjega 
dne so sprejeli v začasno službo t. i. Češko legijo, ki je štela okoli 3500 mož, 
hkrati pa so sprejeli sklep o čim hitrejši demobilizaciji domačih polkov. 
Del čeških vojakov je bil po pričevanjih razporejen na Pragersko, torej je 
pomoč na Štajersko postopoma le prišla.38 

Do prve zaostritve z Narodno vlado pa je prišlo po Maistrovem razglasu 
o splošni mobilizaciji moških med 18. in 40. letom starosti, ki ga je izdal 9. 
novembra 1918. Maistru se je razglas Narodnega vijeća o mobilizaciji zdel 
še najboljša rešitev, da si zagotovi dopolnitev potrebnih sil in s tem realno 
moč, ki jo je potreboval. Narodna vlada je nasprotovala splošni mobilizaciji 
in ga je pozvala na odgovornost, razglas pa je vendar potrdila, in sicer tako 
da naj se mobilizaciji odzovejo vojaki, ki so bili na dopustu ali so prišli do‑
mov po premirju; sklenila je tudi, da pridobi za Štajersko vsaj vojaško po‑
moč osrednje vlade Narodnega vijeća (»bataljon zanesljivega vojaštva«).39 
Motivacija Narodne vlade je bila predvsem v tem, da je ocenjevala položaj 

 36 Ude, Boj za severno mejo, str. 42, 61.
 37 Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad 

za Slovenijo 1918–1921. Za objavo pripravil Peter Ribnikar. Ljubljana 1998, 1. Del: Od 1. 
nov. 1918 do 26. feb. 1919 (dalje Sejni zapisniki Narodne vlade I), Zapisnik seje NV SHS 
v Ljubljani 4. 11. 1918, str. 67.

 38 Sejni zapisniki Narodne vlade I, zapisnika sej vlade NV SHS v Ljubljani 5. 11. 1918 in 6. 
11. 1918, str. 75, 79. 

 39 Sejni zapisniki Narodne vlade I, zapisnik 13. seje NV SHS v Ljubljani, 12. 11. 1918, str. 100; 
Franc Mravljak, Adjutant pri generalu Maistru. Boj za Maribor 1918–1919, str. 272. Pro‑
test proti mobilizaciji na zasedem območju – nemških občinah Radgona in Maribor – je 
poslala tudi vlada Nemške Avstrije in nato tudi mestni svet Maribora. Glej Sejni zapisniki 
Narodne vlade I, zapisnik 16. seje NV SHS v Ljubljani 15. 11. 1918, str. 110; Ude, Boj za 
severno mejo, str. 62–63.
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južnoslovanske države na Štajerskem za šibek, možnost nemškega prevrata 
je še obstajala, zato se je bilo potrebno izogibati sporom.40 Vlada je naspro‑
tovala vojaški akciji, ki bi poslabšala odnose s sosednjo državo, s katero je 
vsaj v Gradcu imela že prve stike in pogajanja o trgovinskem sodelovanju, 
uporabi prometnih koridorjev in prehrani.41 Tako stališče pa je bilo v moč‑
nem vsebinskem razkoraku z Maistrovo strateško usmeritvijo in ni čudno, 
da se je konfliktno razmerje nadaljevalo.

16. novembra 1918 je pripotoval v Maribor poverjenik za narodno 
brambo vlade SHS v Ljubljani Lovro Pogačnik, ob njegovem odhodu pa 
sta z Maistrom nagovorila vojake. Pogačnik je poudaril, da bo Država SHS 
pridobila vse državno ozemlje z mirovno pogodbo, Maister pa je poskušal 
rešiti slab vtis pri vojaštvu tako, da je poudaril razmere na severni meji; 
tu naj bi bilo nujno potrebno narodno ozemlje zaščititi, torej nujno potre‑
bujemo vojaštvo.42 Iz tega lahko sklepamo, da je vlada ni bila naklonjena 
vojaškim posegom, oz. je bila do njih zadržana. V tem se je razhajala z Mai‑
strovim konceptom in še bolj z njegovimi ukrepi. Kljub temu je Maister 
vztrajal pri mobilizaciji. Ko je poverjenik za narodno brambo Narodnega 
vijeća Mate Drinković objavil razglas o mobilizaciji vseh moških v starosti 
od 19 do 23 let, se je Maister obrnil naravnost na Zagreb s prošnjo, da mu 
dovolijo izvesti polno mobilizacijo odrejenih letnikov.43

Šibke, še neutrjene oblastne vezi so Maistru dajale v prvih dveh tednih 
delovanja veliko svobode.

Vprašanje njegovega vojaškega poveljevanja SHS za Spodnji Štajer zato 
ni bilo pomembno, niti posebno zaznavno. Rudolf Maister je bil za štab II. 
vojaškega okrožja povsem sprejemljiv, saj je zagotavljal vojaško navzočnost 
na delu ozemlja, ki ga samo ni moglo (takoj) obseči. Nesoglasja pa so začela 
nastajati, ko je Maister želel svojo akcijo nadaljevati na Koroškem, kjer 
niti poverjenik za narodno obrambo, niti štab II. vojaškega okrožja niso 
želeli njegove prisotnosti. Tedaj se je tudi bolj jasno izrazila konceptualna 
razlika med Maistrovim in Pogačnikovim (poverjenikovim) pogledom na 
uporabo oborožene sile.

Vladin koncept je bil manj radikalen, vendar pa Narodna vlada uporabe 
vojaštva za dosego nacionalnopolitičnih ciljev načelno ni odklanjala. Celo 
nasprotno, o vojaški zasedbi Koroške je od svoje prve seje 1. novembra 
1918 večkrat razpravljala in z zamudo ter brez resne vojaške podpore 8. 
novembra imenovala poveljnika obrambe na Koroškem; nato pa je šele 

 40 Sejni zapisniki Narodne vlade I, zapisnik 13. seje NV SHS v Ljubljani, 12. 11. 1918, str. 100.
 41 Prim. Sejni zapisniki Narodne vlade I, zapisnik 11. seje NV SHS v Ljubljani, 10. 11. 1918. 
 42 Ude, Boj za severno mejo, str. 72–73.
 43 Sejni zapisniki Narodne vlade I, zapisnik 19. seje NV SHS v Ljubljani, 19. 11. 1918, str. 119.



28 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/2–3 • razprave – studies

po dobrem tednu poslala tudi vojaške oddelke, da zagotovijo navzočnost 
in celo oblast države SHS na Koroškem.44 14. novembra je na zahtevo 
Narodnega vijeća določila obseg ozemlja, ki bi ga bilo potrebno zasesti 
z naklonjenimi antantnimi četami na severni meji: Šmohor–Beljak–Ce‑
lovec–Št. Vid–Št. Janž na Mostiču–Velikovec–Št. Andraž–Dravograd–
Marenberk–Maribor–Šentilj–Radgona–Št. Gothard.45 Glede na to da so 
odgovor pripravili nujno in telefonsko, z njim verjetno ni bila seznanjena 
civilna in vojaška oblast v Mariboru. Zanimivo pa je, da je prav Maribor 
med točkami, ki bi jih bilo potrebno zasesti, edina, ki ni na narodnostni 
meji. Dan pozneje je vlada ponovno sklenila, da prosi Narodno vijeće, »da 
zavaruje z vojaki našo severno mejo«.46 Ukrepanje je sicer bilo povezano 
z zaskrbljenostjo nad razvojem dogodkov na Koroškem, kjer je nemško 
usmerjena deželna oblast prevzemala pobudo. Sporazum o vzpostavitvi 
demarkacijske črte po Dravi in Zilji, ki je bila dogovorjena v začasnem 
sporazumu (Hülgerth–Lavrič) 18. oziroma 23. novembra 1918, je bila za 
Narodno vlado izhodišče za končni cilj – zasedbo Celovca oziroma celot‑
nega območja južne, etnično slovenske Koroške. Toda za tako zasedbo se 
ni odločila; upravičeno ali ne, je nekajkrat, ko je o tem razpravljala na 
sejah, našla dovolj razlogov, ki so govorili proti: pomanjkanje sil, problem 
preskrbe zasedenega območja, zlasti Celovca in Beljaka, odnosi z Nemško 
Avstrijo in še bolj antanto, nevarnost italijanske zasedbe Koroške, nevar‑
nost oboroženega spopada in prelivanja krvi. Istočasno je vlada Nemške 
Avstrije predlagala sestanek o razdelitvi začasne uprave (do sklepa mirovne 
konference) v deželi Koroški med obe državi. Stališče Narodne vlade je bilo 
načelno in odločno: »Do konflikta med obema narodnostima je prišlo na 
čisto slovenskem ozemlju po krivdi Nemcev, ker zabranjujejo, da bi uprava 
tega ozemlja prišla v roke Nar. vlade SHS v Ljubljani. /…/. Narodna vlada 
je pripravljena udeležiti se skupnih posvetovanj pod pogojem, da Nemci 
poprej umaknejo svoje vojaštvo in svoje Narodne straže iz nesporno slo‑
venskega ozemlja.«47

 44 Damijan Guštin, Die Formierung der Streitkräfte und die Reaktion der Bevölkerung 
auf die Bildung von Nationalstaaten: Das Gebiet des Landes Kärnten. V: Die Kärntner 
Volksabstimmung 1920 und die Geschichtsforschung: Leistungen, Defizite, Perspektiven. 
Herausgegeben von Hellwig Valentin, Susanne Haiden und Barbara Maier. Klagenfurt, 
Heyn, 2002, str. 259–274.

 45 Sejni zapisniki Narodne vlade I, zapisnik 15. seje NV SHS v Ljubljani 14. 11. 1918, str. 
107–108.

 46 Prav tam, zapisnik 16. seje NV SHS v Ljubljani 15. 11. 1918, str. 112.
 47 Sejni zapisniki Narodne vlade I, zapisnik 18. seje NV SHS v Ljubljani 18. 11. 1918, str. 117.
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12. novembra 1918 je bila na Dunaju proglašena Republika Nemška 
Avstrija, ki se je opredelila za del Nemčije.48 V Mariboru so se Nemci še 
isti dan na to odzvali s proslavami in tudi z enourno stavko, kar je ruši‑
lo Maistrovo zamisel o obvladovanju mesta z zagotavljanjem varnosti v 
njem. Mariborski Nemci so se spodbujeni od zunaj ponovno spogledovali z 
oboroženim spopadom. Maistrova obveščevalna služba je o tem opozorila 
poveljstvo v Mariboru. Nemški mestni svet in njegov izvršilni odbor sta 
načrtovala prihod nemško‑avstrijske vojske v mesto, zato sta želela okre‑
piti Schutzwehr z novim vpoklicom. Maister je bil 18. novembra soočen z 
mobilizacijskim razglasom mestnega sveta, ki je zahteval, da se vsi vojaški 
obvezniki v Mariboru (letniki 1866 do 1900) pridružijo Schutzwehru do 
23. novembra.49 Schutzwehr je že takrat imel okoli 1500 mož, zato je bil 
23. november za Maistra zadnji dan, ko se je moral odločiti, kako ravnati 
glede vpoklica vojakov. 

General Maister je svoj drugi strateški korak začel pripravljati že okoli 
10. novembra 1918. Tedaj je dozorela njegova odločitev, da je Schutzwehr 
potrebno razorožiti; navzven pa je še vedno diplomatsko ohranjal dobre 
odnose z mestnim svetom. Taktično je dopuščal vedno večjo prisotnost 
Schutzwehra v stražarski službi (24 straž in 10 v pripravljenosti), saj je tako 
zmanjševal njihovo povezovanje in osredotočenost. Pripadniki slovenskih 
enot tega niso razumeli, saj so pripadniki Schutzwehra med izvajanjem 
stražarske službe pogosto tudi izzivali in je v medsebojnih obstreljevanjih 
umrl celo slovenski vojak.50 

Za razorožitev Schutzwehra je Maister potreboval močnejše sile. Po‑
trebe so se še večale, ker je Schutzwehr sproti naraščal. Od 10. do 18. no‑
vembra se je močno okrepil tudi Maister, ki je uspel mobilizirati okoli 
2000 novih vojakov in jih oborožiti iz zalog v mariborskih vojašnicah.51 
Med obiskom poverjenika Pogačnika v Mariboru je Narodna vlada SHS 

 48 Aussenpolitische Dokumente der Republik Österreich. Band 1 Selbstbestimmung der Re‑
publik: 21. Oktober 1918 bis 14. Marz 1919. (Ur: Klaus Koch, Walter Rauscher, Arnold 
Suppan). Wien – München 1993 (dalje ADÖ 1), dok. 15 in 15A, Gesetz über Staats‑ und 
Regierungsform von Deutschösterreich, 12. 11. 1918. Zakon ni govoril o teritorialnem 
obsegu države, veliko pa je bilo o teritorialnem obsegu povedanega v razpravi začasnega 
narodnega predstavništva. Glede Štajerske in Koroške je bilo poglavitno stališče, da pri‑
pade jugoslovanski državi (le) zaključena slovenska naselitvena območja. Takšno stališče 
je prevzel tudi zakon o teritorialnem obsegu, mejah in zvezah države z dne 22. 11. 1918: 
»Republika obsega: (…) Štajersko in Koroško brez strnjenih jugoslovanskih naselitvenih 
območij (…)« (… Steiermark und Kärnten mit Ausschluß der geschlossenen jugoslawi‑
schen Siedlungsgebiete …) ADÖ 1, dok. 26, 27.

 49 Ude, Boj za severno mejo, str. 74–75.
 50 Ude, Boj za severno mejo, str. 73–74.
 51 Ude, Boj za severno mejo, str. 72–73. 
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sklenila, da (začasno) opušča mobilizacijo državljanov nemške narodnosti 
v okrajih Maribor in Radgona pod pogojem, da se tudi Nemci sami ne mo‑
bilizirajo v nacionalne enote »in razpuste varnostne straže (Schutzwehren), 
ki imajo značaj mobilizacije«.52

Maistrov načrt je imel preprost, vendar zahteven cilj: čim hitreje in na 
skrivaj (da doseže presenečenje in omeji odpor) razorožiti in razpustiti 
Schutzwehr. Prvič v svoji kratki poveljniški karieri si je prizadeval, da za 
akcijo dobi dovoljenje načelnika štaba II. vojaškega okrožja in poverjeni‑
štva za narodno obrambo Narodne vlade SHS.53 Povelje je 22. novembra 
zvečer tudi dobil.54 Čeprav je to povelje predvidevalo predhodni poziv na‑
sprotniku, naj odda orožje, je Maister ostal pri svojem načrtu, da zgodaj 
zjutraj hkrati in brez opozorila razoroži vse pripadnike Schutzwehra.55 

Maister je 23. novembra 1918 zgodaj zjutraj začel razoroževati Schutz‑
wehr. Akcija je bila hitra in vojaško uspešna, razorožitev je potekala brez 
upiranja, padla je le ena žrtev.56 23. novembra zjutraj je Maister tako po‑
stal vojaški poveljnik Maribora. Meščane obeh narodnosti je obvestil, da 
je odgovoren za varnost in red v mestu. »Meščani in delavci! Ne bojte se! 
Moje čete so danes tako močne, da mi je lahko brez druge pomoči vzdržati 
red.« Povedal je: »Jaz in moji častniki smo odločni in močni dovolj, z na‑
šimi vrlimi četami zadušiti vsak upor, če je potrebno, z najostrejšo silo.«57 
Čeprav sile tedaj ni bilo potrebno uporabiti, je 23. novembra razorožil in 
demobiliziral vse pripadnike Schutzwehra.

Maister je po tem vojaškem uspehu sklenil zasesti tudi ozemlje do slo‑
venske etnične meje ter tako zaokrožiti svoje operativno območje. Načrt 
je izpeljal v naslednjih dneh. 25. novembra 1918 je poslal vojaški oddelek v 
Špilje, najprej srbske vojake in nato dve četi Mariborskega polka. Avstrijska 
stran se je na to takoj odzvala – iz Gradca je prišel v Maribor polkovnik 
Passy, ki je imel pooblastili deželne vlade in vojaškega poveljstva v Gradcu 

 52 Sejni zapisniki Narodne vlade I, zapisnik 17. seje NV SHS v Ljubljani 16. 11. 1918, str. 115. 
Dostavek »izvršeno« se nanaša na to, da je bil tozadevni telegram poslan vladi Nemške 
Avstrije.

 53 Rudolf Maister, Marburger Schutzwehr – mariborska varnostna straža. V: Spominski 
zbornik, str. 44–48.

 54 R. Maister, n. d., str. 45. Njegov odposlanec dr. Leskovar je prinesel z roko pisano odredbo 
poverjenika dr. Pogačnika.

 55 Načrt je bil Maistrovo osebno delo. Mesto je razdelil v štiri odseke, v vsakem je poveril 
enemu častniku in enoti, da je razorožila vse straže. Drugi oddelki so zasedli nekaj trgov 
v središču mesta. Artilerija naj bi vstopila v boj po potrebi. Dostope v mesto je ukazal 
zapreti. Le tri ure pred začetkom akcije je prišla pomoč iz Celja – tri čete Celjskega peš‑
polka. Hkrati z začetkom akcije so plakatirali tudi razglas o razorožitvi Schutzwehra. 

 56 R. Maister, n. d., str. 45–48, Ude, Boj za severno mejo, str. 78–80.
 57 R. Maister, n. d., str. 47 (proglas generala Maistra 23. 11. 1918).
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za pogajanja o vzpostavitvi demarkacijske črte. Passy je z Maistrom pod‑
pisal pogodbo, ki je določala demarkacijsko črto od Radgone do Ernovža, 
Ivnika, Šentpavla, Grebinja, Važenberka in Krnskega gradu, Feldkirchna, 
Beljaka in Šmohorja v Ziljski dolini,58 hkrati pa je prepovedala Maistrovo 
napredovanje na sever ali naknadne sovražnosti. Maister je tako dosegel, 
da so Nemci priznali na Štajerskem etnično mejo kot demarkacijsko črto 
(predvidena je bila še nevtralna cona), na Koroškem pa so določili mejo 
visoko nad Dravo, vključujoč tudi Celovec in Beljak ter se tako povsem 
približali narodnostni meji. Maister je namreč severno mejo razumel kot 
celoto. Podpisana pogodba je bila nepričakovani vrhunec njegove strateške 
zamisli, ki je neposredno izhajala iz njegovih že doseženih vmesnih ciljev. 
Maister je postal tudi žrtev svoje strategije, saj sta njegova zmaga in vrhu‑
nec trajal le kratek čas.

Koroška deželna vlada je takoj odreagirala, saj je v Celovec prišel major 
Alfred Lavrič, ki je najavil, da bo zasedel mesto. Preplah je segel do vlade na 
Dunaju. Minister za zunanje zadeve je podpisano pogodbo med Maistrom 
in Passyjem preklical, saj je Deželna vlada v Gradcu ugotovila, da je po‑
godba za avstrijsko stran zelo neugodna, polkovnik Passy pa je prekoračil 
svoja pooblastila.59 28. novembra 1918 je deželna vlada poslala posebnega 
odposlanca na nova pogajanja v Maribor. Odposlanec je pristal na zasedbo 
Špilj, Lučan, Radelj (Marenberga) in Dravograda ter simbolno slovensko 
častniško stražo na železniški postaji v Radgoni.60 Mirna zasedba velike ve‑
čine južne Koroške se je tako zazdela na dosegu (slovenske) roke, a v resnici 
je bila zelo oddaljena, saj je koroška deželna vlada vztrajala pri že vzposta‑
vljeni demarkacijski črti na Zilji in Dravi, ki jo je potrdila 23. novembra.

Maister je še vedno načrtoval vojaško zasedbo Koroške. Skliceval se je 
na Malgajev uspeh, saj je ta 23. novembra zasedal Pliberk in širše območje 
jugovzhodne Koroške južno od Drave. Zasedeno območje je bilo dodeljeno 
Štajerskemu obmejnemu poveljstvu.61

27. novembra je Maister ponovno nagovarjal vlado v Ljubljani, naj 
dovoli zasesti Celovec in južno Koroško – pri tem je ponujal tudi svo‑
je poveljstvo in vojaške sile, ki naj bi zasedle ta prostor.62 Narodna vlada 

 58 Besedilo pogodbe v Ude, Boj za severno mejo, str. 85–87.
 59 ADÖ, 1, dok. 41, telefonska odpoved Narodni vladi, 28. 11. 1918; dok. 44, ustno poročilo 

zunanjega ministra dr. Bauerja državnemu zboru, 29. 11. 1918.
 60 Ude, Boj za severno mejo, str. 87–88.
 61 Prav tam, str. 142–143, 160–163. Ude objavlja tudi poročilo Franja Malgaja 24. 11. 1918 

Rudolfu Maistru.
 62 R. Maister, Prvo poglavje koroškega plebiscita. V: Spominski zbornik, str. 68; Ude, Boj za 

severno mejo, str. 86.
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in poveljstvo II. vojaškega okrožja sta Maistrov pritisk odklanjala zaradi 
prevelikega tveganja in nevarnosti, čeprav za to ni bilo načelnih, strateških 
razlogov. Vojaško poveljstvo v Ljubljani je Maistru poskušalo dopovedati, 
da mora svojo dejavnost omejiti na Štajersko, čeprav so pod njegovo povelj‑
stvo določili tudi območje Velikovca na Koroškem. Maister je imel dovolj 
težav tudi v Mariboru, saj je tam izbruhnila stavka železniških delavcev.63 
Kljub temu pa je še lahko zasedel nekatere dele slovenskega nacionalne‑
ga ozemlja. 1. decembra 1918 je Zeilhoferjev oddelek zasedel Radgono, 3. 
decembra Cmurek, v začetku meseca tudi Lučane in Apače. 3. decembra 
so zasedle od njega poslane srbske enote Dravograd, nato Labot in Šentpa‑
vel, tudi Radlje/Marenberk in Muto, nadzirali so tudi štajersko Soboto.64 
Avstrijska vlada je sicer protestirala, da je Maister prekoračil dogovorjeno 
demarkacijsko črto in predlagala pogajanja o njej na srečanju 5. decembra 
v Ljubljani.65 Predsednik Pogačnik je 3. decembra zagotovil, da Maister ni 
presegel demarkacijske črte, toda po zasedbi Labota in Šentpavla je avstrij‑
ska vlada ponovno protestirala.66 5. decembra je deželna vlada v Celovcu 
sklenila odstraniti iz dežele vse jugoslovanske sile; pooblastila je vojaško 
poveljstvo za uporabo sile in tako je prišlo že 15. decembra do prvih oboro‑
ženih spopadov.67 Pravo protislovje temu pa je storila Narodna vlada SHS, 
ki se je na konferenci z obema deželnima vladama 12. decembra v Ljubljani 
dogovorila, da bodo »odločitev o mejah med obema državama predložili 
mirovni konferenci«.68

Januarja 1919 je Maistrova zamisel o uporabi oboroženih sil, ki bi zago‑
tovile slovenske nacionalne meje, izgubila notranji zagon. Štajersko obmej‑
no poveljstvo je svoje ingerence nad velikovškim mostobranom izgubilo, 
ko je bilo konec decembra ustanovljeno Obmejno poveljstvo za Vzhodno 
Koroško; zahodna točka Štajerskega obmejnega poveljstva je postal Dra‑
vograd. 14. januarja sta celovška deželna vlada in Narodna vlada dosegli 
sporazum o premirju, s katerim sta končali boje na Koroškem, ki so slo‑
venski strani prinesli več vojaških neuspehov.69 Prevladalo je prepričanje, 
da je dokončno vprašanje meje potrebno določiti na mirovni konferenci, 
kar sta potrdili tudi vladi na Dunaju in v Beogradu. 

 63 Rudolf Maister, Prvo poglavje koroškega plebiscita. V: Spominski zbornik, str. 68–69.
 64 Ude, Boj za severno mejo, str. 81–82, 94–95.
 65 ADÖ, 1, dok. 52, telegram Bauerja 1. 12. 1918.
 66 ADÖ, 1, dok. 71, telegram Bauerja 7. 12. 1918.
 67 Prim. ADÖ, 1, dok. 69, telegram deželnega odbora 5. 12. 1918; Ude, Boj za severno mejo, 

str. 170–172.
 68 ADÖ, 1, dok. 83, zapisnik sporazuma 12. 12. 1918.
 69 Ude, Boj za severno mejo, str. 172–186.
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Zadnji večji načrt za osvojitev slovenskega ozemlja (po izgubi Labota 
in Šentpavla) je Maister snoval v začetku januarja 1919 – šlo je za vojaško 
zasedbo Prekmurja, in sicer brez jasnega ukaza osrednjega vodstva ali po‑
litičnih elit. Prekmurje je predstavljalo tudi logistični problem, čeprav je 
pokrajina mejila na Muro, do katere je segala Maistrova krajevna pristoj‑
nost.70

Maister je moral ponovno zagotavljati varnost na območju, za katerega 
je bil pristojen, hkrati pa se je začelo pojavljati tudi politično kombiniranje. 
Najbolj se je to kazalo v Mariboru, kjer se je nemško prebivalstvo ponovno 
organiziralo s pomočjo zunanjih sil. Avstrijska stran se je v dogovarjanju 
z antantnimi silami bolje znašla, še posebno glede posredovanja slovenske 
vojske v Mariboru 27. januarja 1919 – na demonstracijah nemškega nacio‑
nalnega prebivalstva ob prihodu ameriške misije je vojska ščitila magistrat; 
ogroženi vojaki so brez ukaza uporabili orožje in čeprav je oficir takoj 
ustavil streljanje, je umrlo 9 demonstrantov.71 General Maister takega po‑
teka demonstracij ni načrtoval. Avstrijska vlada je protestirala pri antanti 
in čeprav ni omenjala osebne odgovornosti Maistra, je vojaško poveljstvo v 
Gradcu začelo resne priprave za napad na Maribor.72 Deželna vlada v Lju‑
bljani se je po podrobnem poročilu generala Maistra 2. februarja strinjala, 
da je ravnal pravilno, toda sama je že pripravljala prenos vseh vojaških 
pristojnosti na Komando Dravske divizijske oblasti ter preureditev v dežel‑
no vlado;73 ves čas si je tudi prizadevala, da bi francoske sile zasedle Ko‑
roško.74 V takih razmerah sta se prebojnost in samostojnost Maistrovega 
nastopa močno zmanjšala. Vojaško usklajevanje se je na novo vzpostavljalo 
v Kraljestvu Srbov, Hrvatov in Slovencev, to pa generalu Maistru ni bilo 
naklonjeno (prav tako tudi ne jasnejša določitev pristojnosti med civilno 
in vojaško oblastjo). Vojaška akcija se je morala podrediti mirovni konfe‑
renci. Dravska divizijska oblast in novi poveljnik general Krsto Smiljanić 
(23. decembra je prvič obiskal Maribor) sta do spomladi 1919 mirovali in 
čakali na odločitev beograjske politične oblasti, ki je morala (vsaj deklara‑

 70 Ude, Boj za severno mejo, str. 265–276; prim. Jurij Perovšek, Slovenska politika in vpraša‑
nje priključitve Prekmurja h Kraljevini SHS 1918–1919. V: Prispevki za novejšo zgodovino, 
47, 2007, št. 1, str. 53–64.

 71 Ude, Boj za severno mejo, str. 108–114; Ivan Senekovič: Sedemindvajseti januar 1919 v 
Mariboru. Kronika slovenskih mest III, 1936, št. 1, str. 59–64, št. 2, str. 110–114.

 72 ADÖ, 1, dok. 146, verbalna nota nizozemskemu poslaniku, 28. 1. 1919; Ude, Boj za sever‑
no mejo, str. 115. 

 73 Sejni zapisniki Narodne vlade I, zapisnik 55. seje Deželne vlade 2. 2. 1919, str. 323–327. 
Glej tudi zapisnik 54. seje Deželne vlade 31. 1. 1919, str. 315–316.

 74 Sejni zapisniki Narodne vlade I, zapisnik 48. seje NV SHS v Ljubljani 19. 1. 1919; ADÖ, 1, 
dok. 144, poročilo konzula Hoffingerja s pogajanj v Gradcu, 25. 1. 1919.
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tivno) spoštovati dogovore mirovne konference. Tako je ostalo do konca 
aprila 1919, ko se je položaj ponovno spremenil in je vojna postala spet 
nadaljevanje politike.75

sklep

Rudolf Maister je konec oktobra in začetku novembra 1918 razvil idej‑
no zamisel, kaj doseči v trenutku oblikovanja narodne države (etnične, za 
narod ugodne meje) in kako to doseči (uporaba oborožene sile, vendar v 
čim manjšem obsegu, predvsem pa kot demonstracijo moči).

Pri obravnavi njegovega načrta je šlo za dosledno izvajanje posameznih 
elementov zamisli, tako da je uresničil vse, kar je načrtoval. V Maistrovem 
strateškem premisleku razmer je šlo tudi za razumevanje realnih razmerij 
moči. Njegov pogled na razmere v Mariboru in Spodnjem Štajerskem je 
izhajal prav iz tega, da nasprotna stran ne bo dolgo časa neorganizirana 
in zmedena, zato je potrebno vojaške dosežke hitro uresničiti v dejanjih 
in ubesediti v sporazumih, ki bodo zavezujoči za poznejše čase. Maister je 
dovolil ustanoviti Schutzwehr in ob tem miril slovenske nacionalne radi‑
kalce, ki so npr. hoteli nemški napis na glavni železniški postaji zamenjati 
s slovenskim; prav tako pa mu je to omogočalo dogovarjanje z nemškim 
mestnim svetom. Prav tako si je iz taktičnih razlogov prizadeval za podpis 
vojaškega sporazuma z nasprotniki v Gradcu in Celovcu. Za nemško stran 
je bil enakovreden pogajalec le, če je obvladoval razmere v Mariboru. 

Maister je svoj načrt zasnoval v prelomnih dnevih in je zanj prevzel 
polno odgovornost, čeprav je presegal pristojnosti pokrajinskega vojaškega 
poveljnika. Načrt je dosledno izvajal, kljub temu da so bili njegovi voja‑
ški in civilni predpostavljeni drugače misleči. Prepričan je bil, da deluje v 
nacionalnem interesu. Imel je dovoljšnjo svobodo ukrepanja, ker je bila 
vojaška poveljevalna veriga še ohlapna in nedorečena. Njegovo vojaško 
razmišljanje in ukrepanje se je izkazalo za bolj učinkovito kot zaupanje 
v mirno rešitev. Pričakovanje pravičnosti se je (praviloma) moralo sprija‑
zniti z izvršenimi dejstvi, v Maistrovem primeru sicer v korist šibkejšega, 
a vztrajnejšega – in prav to je Maistrova največja zasluga. 

 75 Cit. po Carl von Clausewitz, O vojni. Ljubljana 2004, str. 28.
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the stRAteGIC AnD opeRAtIve IDeA (thouGht) RuDoLf 
mAIsteR’s to use ARmeD foRCes In the tImes of 
estAbLIshInG the nAtIonAL stAte 1918–1919 
summary

The national independence of the Slovene nation, which was finally set in the State of Serbs, 
Croats and Slovenes in autumn 1918, meant a huge security risk for establishing the state 
and for its territorial range. The security risk was reflected in the generally known, from 
the entente certified, territorial concessions to Italy. On the other hand the independence 
was because of the oppositions of the legal Austria‑Hungary authorities also an internal 
risk. The prevailing basis of the Slovene political elite, which led the independence from 
Austria‑Hungary, was that the national state – the State of Serbs, Croats and Slovenes – 
will get the borders with a political declaration that will be a sign of support for the new 
national state provided by the winners. This basis was very soon put under a huge test, for 
the German side demanded, only a month before the independence, the whole Koroška 
region and Styria northwards from the line Vitanje‑Rogatec. 
Rudolf Maister took, on his own initiative, an active part in the independence process, first 
of all on the local level. As the commanding officer of the Maribor district he was one of 
the few officers, who were part of the local Slovene political elite in Maribor. His influence 
was firstly on the local level, where he developed the idea of the instant use of all available 
armed forces in order to insure the sovereignty of the state authorities. It was Maister’s 
credit that this idea was carried out completely and with the climax in disarmament of 
“Schutzwehr”. In order to establish a demarcation (temporary) border line he used armed 
forces in combination with a military diplomacy. Such an action was chronologically seen 
the first one in the whole State of Serbs, Croats and Slovenes and it also influenced the solv‑
ing of the border question in Koroška. His idea to use armed forces for insuring the inner 
peace and order originated in the principles of military assistance in Austria‑Hungary. It 
also confirmed his fundamental belief that the military power plays a very important role 
in the process of establishing a national state, even though in the first period after the war 
armed forces were put into second place and major general Maister, as a military man, was 
considered socially less appropriate. 

DIe stRAteGIsCh–opeRAtIve IDee (DeR stRAteGIsCh-
opeRAtIve GeDAnKe) RuDoLf mAIsteRs von DeR 
benutZunG DeR bewAffneten mäChte In DeR 
entstehunGsZeIt Des nAtIonALstAAtes 1918–1919 
Zusammenfassung

Die nationale Selbstständigkeit der Slowenen, die endgültig im Rahmen des Staates der 
Serben, Kroaten und Slowenen erst am Herbstbeginn 1918 bestimmt wurde, bedeutete ein 
großes Sicherheitsrisiko so für die Entstehung des Staates wie für ihren Territorialumfang. 
Das Risiko spiegelte sich vor allem in den öffentlich bekannten, von der Entente bestätigten 
Gebietskonzessionen Italiens. Auf der anderen Seite war die Verselbstständigung wegen 
dem Wiederspruch der offiziellen österreich‑ungarischen Macht auch von innen gefähr‑
det. Die herrschende Meinung der slowenischen politische Elite, die die Verselbständigung 
von Österreich‑Ungarn führte, war, dass der Nationalstaat – der Staat der Serben, Kroaten 
und Slowenen – die Grenzen durch eine politische Deklaration, die als Unterstützung der 
Gewinner für den neuen Nationalstaat gesehen wurde, bekommt. Dieser Ausgangspunkt 
wurde schnell auf die Probe gestellt, denn die deutsche Seite verlangte noch einen Monat 
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vor der Verselbstständigung das ganze Kärnten und Steiermark Gebiet nördlich von der 
Linie Vitanje‑Rogatec/Weitenstein‑Rohitsch. 
Rudolf Maister schloss sich in Eigeninitiative an das Unabhängigkeitsprozess an, zuerst 
auf lokaler Ebene. Als Befehlshaber des Mariborer/Marburger Bezirks war er nämlich 
einer der wenigen Offiziere, die Teil der lokalen slowenischen politischen Elite in Maribor 
waren. Er hatte zuerst den Einfluss auf der lokalen Ebene, für die er die Idee der sofortigen 
Benutzung der greifbaren bewaffneten Mächte für die Versicherung von Souveränität der 
Staatsmacht entwickelte. Maisters Verdienst ist es, dass diese Idee in Maribor/Marburg in 
vollem Zuge und mit dem Höhepunkt in der Entwaffnung des Schutzwehrs durchgeführt 
war. Seine Benutzung der bewaffneten Mächte für die Wiederherstellung der (vorüberge‑
henden) Demarkationsgrenzlinie – kombiniert mit der Militärdiplomatie – war zeitlich 
gesehen die erste in dem ganzen Gebiet des Staates der Serben, Kroaten und Slowene und 
sie beeinflusste auch die Bewältigung der Grenzfrage in Kärnten. General Maisters Idee 
von der Benutzung der bewaffneten Mächte für die Aufrechterhaltung der inneren Ord‑
nung ging von den Prinzipien der Österreich‑Ungarischen Militärassistenz hervor. Seine 
Idee bestätigte auch seine Grundüberzeugung, dass in dem entscheidenden Prozess der 
Entstehung des Nationalstaates die Militärmacht eine sehr große Rolle spielt, auch wenn 
die bewaffneten Mächte in der ersten Nachkriegsperiode in den Hintergrund getrieben 
wurde und Generalmajor Maister als Vertreter des Militärwesens als gesellschaftlich we‑
niger passend galt. 
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General Maister in slovenska  
severna meja

v i n c e n c  R a j š p *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.12):341.222"1849/1918"

Vincenc Rajšp: General Maister in slovenska severna meja. Časopis za zgodovino in 
narodopisje, Maribor 82=47(2011), 2–3, str. 37–48
Prispevek obravnava nastajanje meje na Štajerskem, ki je leta 1918 postala razmejitvena 
črta med Državo Slovencev Hrvatov in Srbov in je obveljala kot državna meja do danes. 
Ideja te mejne razdelitve je bila jezikovna meja, ki jo je kot mejo med Lavantinsko in 
Sekovsko škofijo predvidel celovški škof Auersperg v dveh predlogih za reformo ško‑
fijskih meja cesarja Jožefa II. Ideja jezikovne razdelitve je bila upoštevana pri sodni in 
okrožni meji leta 1849 ter pri novi škofijski meji leta 1859. 
Ključne besede: slovenska severna meja, državna meja, škofijske meje, sodne in okrož‑
ne meje. 

1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(497.12):341.222"1849/1918"

Vincenc Rajšp: General Maister and the Slovene Northern Border. Review for History 
and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 2–3, pp. 37–48
The article discusses the formation of the border in Styria which in 1918 became the de‑
marcation line between the State of Serbs, Croats and Slovenes and is still a valid state 
border. The idea of this border partition was the language border that was suggested 
as a border between the Lavant and the previous Sekova bishopric. These suggestions 
were prepared by the Klagenfurt bishop Auersperg for the Emperor Franz Joseph II.’s 
reform of the bishopric borders. The idea of the language division was considered as 
the juridical and the district border in 1849 and as the new bishopric border in 1859. 
Key words: State border, bishopric border, juridical and district borders. 

 * Dr. Vincenc Rajšp, docent na Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju, Seiler‑
stätte 2, 1010 Wien, Avstrija, vincenc.rajsp@szi‑dunaj.at
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General Maister ima neprecenljive zasluge za današnji potek državne 
meje med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo, saj je bila tako za‑
črtana takoj po prvi svetovni vojni. Meseca oktobra 1918, ko je razpadala 
Monarhija, je nemški občinski odbor razglasil Maribor z okolico za del 
nove Nemško‑avstrijske države: »Svobodno izvoljeno občinsko zastopstvo 
nemškega mesta Maribor izjavlja torej, da je na podlagi od predsednika 
Wilsona določene pravice samoodločbe narodov mesto Maribor skupno z 
nemško in gospodarsko mu pripadajočo okolico sestavni del nanovo usta‑
novljene nemško‑avstrijske države …«1 Take načrte je spremenil Rudolf 
Maister, ki je prevzel poveljstvo v Mariboru in na celotni slovenski Šta‑
jerski, Narodni svet za Štajersko pa ga je 1. novembra 1918 imenoval za 
generala. Takrat se je začel tudi dokončen boj za novo slovensko severno 
mejo, ki bi naj celotno slovensko etnično ozemlje (v takratnih zgodovin‑
skih političnih enotah na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, ki je bilo 
pod Ogrsko) povezala v novi skupni državi, tj. Državi Slovencev, Hrvatov 
in Srbov. Vloga generala Maistra je bila odločilna predvsem v bojih za 
severno mejo na Štajerskem, ki je imela že daljšo zgodovinsko tradicijo, 
medtem ko na Koroškem in v Prekmurju te tradicije ni bilo.

Kljub Maistrovim zaslugam za slovensko severno mejo pa ne smemo 
pozabiti na skoraj stopetdesetletno oblikovanje te meje, med razpadanjem 
Monarhije ni bila sama po sebi umevna. Lojze Ude je zapisal, da je »Na‑
rodni svet za Štajersko po konstituiranju 28. septembra naprosil več po‑
znavalcev na slovenski narodni meji, da ‘določijo’ mejo, to je, da sestavijo 
utemeljitvene razloge za mejo, do katere naj bi segala jugoslovanska držav‑
na oblast.«2 S tem sklepom se je strinjal tudi Narodni svet v Ljubljani; pri 
tem se niso sklicevali na katero od že obstoječih mej, recimo na škofijsko 
ali politično, ki niso ustrezale narodnostnim razmeram, čeprav so se jim 
poskušale približati. General Maister je v dogovoru s poslancem štajerske 
deželne vlade 27. novembra podpisal pogodbo, po kateri bi slovenska vojska 
zasedla področje na črti Radgona (Radkersburg), Ober Purkla, Brunnsee, 
St. Veit a. Vogau, Ehrenhausen (Ernovž), Eibiswald (Ivnik) ter naprej na 
Koroško St. Paul (Šentpavel), Grebinj (Griffen), Waisberg (Važenberk); Slo‑
venji Šmihel, Krnski grad, Feldkirchen, Beljak (Villach) in Šmohor (Her‑
magor). Po tem dogovoru bi meja potekala za Slovenijo ugodno, in sicer 
severneje od današnje državne meje, žal pa ni obveljala, ker je nista potrdili 
niti štajerska niti koroška vlada, niti državni sekretariat za zunanje zadeve 

 1 Lojze Ude, Boj za Maribor in štajersko Podravje, l. 1918/19. V: Zgodovinski časopis XV, 
1961, str. 81.

 2 Lojze Ude, Boj za Maribor in štajersko Podravje, str. 75.
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na Dunaju niti Narodna vlada za Slovenijo.3 Zanimivo pa je, da je nemška 
Avstrija Maribor s štajerskim Podravjem štela za svoj teritorij – Zakon o 
volilnem redu za konstituanto z dne 18. decembra 1918 je v volilno okrožje 
Spodnje Štajerske vključeval tudi mesti Maribor in Ptuj.4

Lojze Ude ugotavlja v razpravi Boj za severno Slovensko mejo 1918/19 v 
Prekmurju, da prekmurski Slovenci niso bili dobro pripravljeni za zdru‑
žitev s Slovenci v novoustanovljeni jugoslovanski državi, saj sta madžar‑
ski nacionalizem in privzgojena pripadnost svetoštefanski kroni zavirala 
celo kulturne stike s Slovenci v Avstriji. Ugotovitev drži, kljub temu pa so 
se prekmurski Slovenci priključili večinskemu slovenskemu narodu v no‑
vi državi. Priključitev je bila nekaj posebnega, saj je prišel del strnjenega 
madžarskega področja z Lendavo pod Jugoslavijo, slovensko Porabje pa 
je ostalo v novi madžarski državi – nova državna meja ni imela opore v 
nobeni predhodni administrativni meji.

Meja na Štajerskem je bila v preteklosti že večkrat načrtovana, saj je 
šlo za jezikovno mejo, o kateri so se dogovarjali v cerkvenih in političnih 
krogih na Dunaju in v Gradcu, pri nadškofih v Salzburgu in končno tudi 
v Vatikanu, ki je spremenjene škofijske meje dokončno potrjeval. Kljub 
vsemu pa ima za današnjo mejo največ zaslug prav general Maister – vpra‑
šanje pa je, ali bi Maister s sodelavci bil enako uspešen, če pred njim ne bi 
bilo (1) prizadevanj za razmejitev med lavantinsko in sekovsko škofijo na 
Spodnjem Štajerskem, (2) upoštevanja narodnostne meje pri organizaciji 
sodišč leta 18495 in (3) meje Celjsko‑mariborskega okrožja iz leta 18496. 
Vsa predhodna dogovarjanja so izhajala iz jezikovnih načel in čeprav je‑
zikovna meja ni bila nikoli dosledno upoštevana, je deželo vendar prepo‑
znavno delila na slovenski in nemški del. Med kriteriji za ustanovitev treh 
okrožij na Štajerskem (Bruck, Gradec in Celje‑Maribor) je minister Bach 
14. julija 1849 predstavil (Vortrag) cesarju »talne razmere, pridobitne pa‑
noge in narodnost (Nationalität)«. Za okrožje Celje‑Maribor je poročal, da 
je poseljeno večji del s Slovani (Slovenci ali Vendi). Meja med graškim ter 
celjsko‑mariborskim okrožjem je leta 1859 postala tudi meja lavantinske 
in sekovske škofije.7

Razmere na Koroškem so bile drugačne, saj jezikovna meja ni bila nikoli 
povezana z administrativno niti na cerkvenem niti na civilnem področju. 

 3 Bruno Hartman, Rudolf Maister, Ljubljana 1989, str. 147.
 4 Lojze Ude, Boj za Maribor in štajersko Podravje, str. 110.
 5 Sergij Vilfan, Organizacija sodišč leta 1849 in narodnostne meje (zlasti na Štajerskem in 

Koroškem). V: Zgodovinski časopis, 42, 1988, str. 165–168.
 6 Sergij Vilfan, Območja okrožij. 130 let visokega šolstva, Maribor 1991, str. 49.
 7 Sergij Vilfan, Območja okrožij, str. 50.
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Krški škof Auersperg, ki je na Štajerskem prvi v zgodovini predlagal jezi‑
kovno mejo za razmejitev škofij, za Koroško take možnosti ni videl: »Glede 
jezika moram preponižno pripomniti, da so tisti kraji in fare, v katerih je 
običajen slovenski jezik, raztreseni med nemškimi kraji dežele Koroške 
vseh treh okrožij, tako da jih je nemogoče popolnoma ločiti od njih.«8

Prvič v zgodovini so bile jezikovne razmere kot možnost za določanje 
neke administrativne meje upoštevane pri novi razmejitvi škofij v času 
cesarja Jožefa II. Za komisarja za novo razmejitev škofij v Notranji Av‑
striji je cesar imenoval krškega škofa Jožefa Franca Antona Auersperga 
(1734–1795) in mu naložil, da izdela predloge nove razmejitve razdroblje‑
ne cerkvene uprave v Notranji Avstriji. Izdelati je moral načrt za novo 
razmejitev sekovske, lavantinske, krške, ljubljanske in tržaške škofije ter 
goriške nadškofije. Vsaka škofija je morala biti teritorialno zaokrožena, 
po možnosti znotraj ene dežele, dostopna po lastnem teritoriju, kot kriterij 
pa je Jožef II. uvedel tam, kjer bi bilo to mogoče, tudi jezikovno mejo. To 
določilo je bilo zelo pomembno prav za razmejitev na slovenskem jezikov‑
nem področju, predvsem na Štajerskem, in sicer za mejo med sekovsko in 
lavantinsko škofijo. Škof Auersperg je izvedel prvo povpraševanje glede 
jezikovnih razmer po posameznih farah, vikariatih in kuracijah ter rezul‑
tate prikazal v tabelah. Kot je poročal cesarju, se mu je le pri razmejitvi 
med sekovsko in lavantinsko škofijo ponudila priložnost, da udejani »tudi 
tisto najvišje navodilo, ki zadeva deželne jezike«.9 Auersperg je izdelal tri 
načrte, pri katerih je dvakrat upošteval jezikovno mejo na Štajerskem in 
obakrat želel oblikovati zaokroženo slovensko škofijo, v dveh načrtih pa 
se ni držal sovpadanja škofijskih in deželnih meja. V prvem načrtu je za 
Notranjo Avstrijo predvidel pet škofij: krško, sekovsko, lavantinsko, lju‑
bljansko in goriško. Za lavantinsko škofijo je predvidel velikovško okrožje 
na Koroškem, med drugim tudi zaradi slovenskega jezika, »ki je glede na 
celo Koroško tukaj najbolj strnjen«, slovensko celjsko okrožje ter sloven‑
ske fare takratnega mariborskega okrožja s pretežno slovenskima farama 
Cmurek in Radgona. K lavantinski škofiji je prištel tudi župnije Lučane 
(Leutschach), Gomilico (Gamlitz) in Ernovž (Ehrenhausen).10 Po drugem 
načrtu bi bilo škofij šest, še Judenburg‑Leoben; po tem načrtu bi segala 
sekovska škofija do Drave, lavantinska pa bi obdržala velikovško in celjsko 

 8 Teodor Domej, Jezikovna meja na Koroškem ob koncu osemnajstega stoletja. V: Vincenc 
Rajšp, Ernst Bruckmüller (urednika), Vilfanov zbornik. Ljubljana 1999, str. 371.

 9 Vincenc Rajšp, Karte ob novi razmejitvi škofij na področju Notranje Avstrije v času 
cesarja Jožefa II. V: Vincenc Rajšp, Ernst Bruckmüller (urednika), Vilfanov zbornik. Lju‑
bljana 1999, str. 351.

 10 Vincenc Rajšp, Karte, str. 351.
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okrožje. Po tretjem načrtu, ki ga je Auersperg dodal kot svojega, bi bilo 
osem škofij: na Koroškem še škofija s sedežem v Beljaku, Spodnja Štajerska 
bi bila v eni škofiji s sedežem v Celju, medtem ko bi meja s sekovsko škofijo 
potekala tako kot po prvem načrtu. Prepričanje, ki ga je Auersperg zapisal, 
da je v Notranji Avstriji možna razdelitev škofij po jezikovni meji edinole 
na Štajerskem med lavantinsko in sekovsko škofijo, je v dveh načrtih tudi 
upošteval. Na Dunaju so se zavzeli za drugi predlog in sekovska škofija je 
dobila še nekaj far južno od Drave. 

Nova cerkvena razdelitev ni bila dokončna. Že proti koncu 18. stoletja 
se je pokazalo, da je škofija Leoben‑Judenburg odveč, prav tako pa se je 
pojavila potreba, da se spremenijo meje lavantinske škofije. Preureditev je 
ukazal cesar Franc II. leta 1804. Po tem načrtu bi krška škofija obsegala 
celo Koroško, na Štajerskem pa bi bili dve škofiji, in sicer bi sekovska dobila 
tudi ozemlje leobenske škofije, mariborsko okrožje pa bi bilo vključeno v 
lavantinsko škofijo s sedežem v Mariboru, Celju ali na Ptuju. Pri tem je šlo 
za poudarjeno jezikovno razdelitev, in sicer v nemško sekovsko in sloven‑
sko (windisches) lavantinsko škofijo. Uresničenje cesarjevega odloka pa se 
je zavleklo, saj je imela predlagana delitev več nasprotnikov (Vortrag ce‑
sarju leta 1810). Sekovski škof je prosil, naj ostane celo mariborsko okrožje 
(ali vsaj del) v njegovi škofiji, ker dobiva škofija ravno iz teh predelov naj‑
več duhovniškega naraščaja. Delitvi na dve škofiji je nasprotovala dvorna 
pisarna (Hofkanzlei), referent pa je poudarjal, da bi s tem, ko bi ostalo 
mariborsko okrožje pri sekovski škofiji, zelo ustregli upoštevanja vredni 
škofovi želji. Proti razširitvi lavantinske škofije na mariborsko okrožje so 
v Vortragu izpostavili tudi politične pomisleke iz Gradca, češ da bi delitev 
Štajerske v dve škofiji z različnima jezikoma, v nemško in slovensko, bila s 
političnega vidika negativna, ker ne bi bila primerna za tesnejše vzpostav‑
ljanje sloge in skupnega duha med prebivalci dežele. Čeprav so dodelitev 
mariborskega okrožja lavantinski škofiji zagovarjali predstavniki Dvorne 
pisarne, pa niso želeli, da bi dobila škofija tudi svoje bogoslovno semenišče, 
ki naj bi zaradi finančnih in izobraževalnih razlogov (da bi dosegali enako 
izobraževanje mladega klera) ostalo skupno v Gradcu.11 Proti novi škofiji 
na Spodnjem Štajerskem je nastopil graški gubernij, češ da bi bili jezikovno 
nemška in slovenska škofija (ein windisches und ein deutsches) politično 
škodljivi, saj bi bila s tem onemogočena tako politična kot duhovna eno‑
tnost dežele.12

 11 OeStA, AVA, Alter Kultus, Kart. 117, 98 ex Julio 1810.
 12 Hubert Bastgen, Die Neuerrichtung der Bistümer in Österreich nach der Säkularisation, 

Wien 1914, str. 102, 107.
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Ustanovitev slovenske škofije na Spodnjem Štajerskem ni zamrla, na‑
sprotovanja pa kažejo, da so mnogi v tej cerkveni meji že videli pomembno 
mejo v deželno (in jezikovno) mejo. Cesarjev odlok je preprečilo pomanj‑
kanje finančnih sredstev, nato pa še vojna s Francozi in ustanovitev Ilir‑
skih provinc. Vprašanje nove razmejitve med škofijama je postalo ponovno 
aktualno v dvajsetih letih 19. stoletja, tj. v novih političnih in teritorialnih 
razmerah države. Med različnimi predlogi je dvorna pisarna kot najbolj‑
šega označila predlog iz leta 1804. Za spodnještajersko škofijo je še posebej 
poudarila, da bo v celjskem in mariborskem okrožju prevladujoča sloven‑
ščina škofijo še tesneje povezala.13 Lavantinski škof Ignac Zimmermann 
se je zavzel za predlog iz leta 1804, po katerem bi bili na Štajerskem dve 
škofiji, nemška (die deutsche Diözese) s sedežem v Gradcu (združila bi tudi 
škofijo Judenburg‑Leoben) ter slovenska (die windische Diözese) s celjskim 
in mariborskim okrožjem. Glede stroškov je menil, da niso odločilni, ker 
bi bilo potrebno marsikaj urediti tudi v Šent Andražu. Ljubljanski gubernij 
prav tako ni videl nobene ovire za izvedbo načrta iz leta 1804, tj. za prenos 
škofijskega sedeža v Maribor; nasprotoval pa je salzburški nadškof Schwar‑
zenberg, ki je zagovarjal ohranitev lavantinske škofije v obstoječih mejah.14

Tudi odgovor neenotnega graškega gubernija je bil jasen. Referent za 
cerkvene zadeve je podpiral predlog salzburškega nadškofa, ostali pa so 
glede delitve imeli dva pomisleka: (1) ali je odločilna smotrnost (Zweck‑
mäßigkeit) ali (2) prihranitev stroškov (Kostensparung) – smotrnost je 
narekovala delitev na slovensko in nemško škofijo, stroški pa so pritrjevali 
salzburškemu nadškofu.15

Prevladalo je stališče sekovskega škofa Romana Sebastiana Zängerle‑
ta (1771–1848, škof 1824–1848), ki se je odločno izrekel proti spremembi 
škofijskih meja in prenosu lavantinskega škofijskega sedeža v Maribor. 
Kot razlog je (tako kot njegovi predniki) navajal duhovniški naraščaj v 
slovenskem delu škofije in strah, da bi sekovska škofijska posest prišla na 
področje lavantinske škofije. V pismu februarja 1828 je ponovno prosil, 
da naj ostane mariborsko okrožje v sekovski škofiji, saj je tretjina mari‑
borskega okrožja nemška, na Ptuju in v Mariboru pa govorijo samo nem‑
ško; jezik tako naj ne bi bil razlog za ustanovitev slovenske škofije. Škof je 
bil prepričan, da neznanje slovenščine ni ovira, saj je bil pri vizitacijah le 
redko oviran, ko je pridigal nemško. Prepričan je bil, da slovenščina tudi 

 13 Bastgen, Die Neuerrichtung …, str. 284.
 14 Bastgen, Die Neuerrichtung …, str. 290.
 15 Bastgen, Die Neuerrichtung …, str. 291.
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v prihodnje ne bo ovirala škofa, saj se mladina v šolah uči nemščine, zato 
bo zadostovalo, če bo slovensko govoril kak kanonik ali duhovni tajnik.16

Vprašanje selitve škofijskega sedeža v Maribor je premaknil z mrtve 
točke salzburški nadškof Maksimilijan Tarnozy. O tem vprašanju se je 
pogovarjal s Slomškom ob posvetitvi leta 1850, prav tako pa se je zavzel 
za rešitev pri cesarju in tudi v Rimu, kamor je zaradi delitve škofije tudi 
odpotoval. Končno je zelo modro rešil tudi graško vprašanje, saj je bil leta 
1853 škof Rauscher prestavljen na Dunaj, njegovega naslednika pa je ime‑
noval salzburški nadškof.

Jezikovno vprašanje je po letu 1848 postalo še bolj pomembno in leta 
1849 je bila na Štajerskem potegnjena tudi že sodna meja med Deželnim 
sodiščem v Gradcu in Deželnim sodiščem v Celju na slovensko‑nemški 
jezikovni osnovi. Prevladovanje slovenskega jezika v lavantinski škofiji so 
upoštevali tudi salzburški nadškofje. Po letu 1824 so imenovali za lavantin‑
ske škofe le Slovence – Ignacij Franc Zimmermann (1824–1843) je bil prvi 
lavantinski škof Slovenec, za njim Franc Kuttnar (1843–1846), Anton Mar‑
tin Slomšek (1846–1862), Jakob Maksimilijan Stepischnegg (1862–1889) in 
Mihael Napotnik (1889–1922).

Prav tako so imenovali Slovence tudi za šolske nadzornike; med njimi 
je bil pomemben Anton Martin Slomšek, ki je bil leta 1846 imenovan za 
lavantinskega škofa, leta 1859 pa je izpeljal prenos lavantinskega škofijske‑
ga sedeža v Maribor in dokončno organiziral slovensko škofijo.

Škof Zimmermann je že dal škofiji določeno slovensko obeležje. Leta 
1825 mu je obnovil kapitelj, ki je prenehal leta 1808; za prvega kanoni‑
ka je bil imenovan Slovenec Janez Ješenak. Ob nastopu je izdal slovensko 
pastirsko pismo, prvo v lavantinski škofiji. Leta 1829 je imenoval Antona 
Martina Slomška za spirituala v semenišču v Celovcu. Žal pa je popolno‑
ma iz trte izvita trditev v Slovenskem biografskem leksikonu, da je leta 
1826 zaživela želja »da bi sedež škofije prestavili v Slovensko Bistrico, a se 
Zimmermann za to ni posebej trudil.«17 Trditev v Slovenskem biografskem 
leksikonu, da je »Stepischneggovo imenovanje za škofa po salzburškem 
nadškofu J. Tarnoczyju gotovo izposlovala avstrijska vlada z željo, da bi bil 
Slomškov naslednik nemškega mišljenja«, prav tako ne drži. Nedvomno 
ima prav Slomšek največ zaslug za to, da ga je nasledil Stepischnegg, saj je 
odločilno vplival pri njegovih imenovanjih in je njegovo delo tudi izredno 
cenil, kot je vidno iz priporočil o imenovanjih.

 16 OeStA, AVA, Alter Kultus, Kart. 117, Gratz am 18. Februar 1828.
 17 Slovenski biografski leksikon, Zimmermann Ignac Franc. Ljubljana 1991, str. 817–818.
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Slovensko‑nemška jezikovna meja na Štajerskem in Koroškem je v šti‑
ridesetih letih 19. stoletja postala zanimiva tudi za tuje avtorje jezikovnih 
in narodnostnih zemljevidov. Leta 1842 je Pavel Josef Šafařik izdal Slovan‑
ský zeměvid, karto razširjenosti Slovanov v Evropi, na kateri je označeno 
tudi slovensko jezikovno področje. To je tudi prvi zemljevid, na katerem 
so vsa krajevna imena zapisana v slovenščini. Tako na Koroškem Belják 
(Villach), Celjovec (Klagenfurt), Pliberk (Bleiburg), na Štajerskem Rádgona 
(Radkersburg), Marbórk (Maribor = Marburg), prebivalstvo pa poime‑
novano Slovenci. Zemljevid je bil pomemben, saj se je nanj pri risanju 
nemško‑slovenske jezikovnih meja oprl Carl Bernhardi v delu Sprachkarte 
von Deutschland. Karta je bila zelo odmevna tudi glede slovensko‑nemške 
jezikovne meje. Obravnaval jo je Allgemeine Zeitung v Augsburgu v članku 
Die deutsche Sprachgränze im Südosten der Steiermark.18

Za poznavanje Slovencev in slovensko‑nemške jezikovne meje so bili 
izredno pomembni zemljevidu v Physikalischer Atlas, ki je izhajal v letih 
1845–1848. Za Slovence so pomembne tri karte. Karta z naslovom Ethno‑
graphische Karte von Europa na listih od št. 5 do št. 8. Na listu 5 je pre‑
glednica ljudstev. Slovenci so uvrščeni v skupino 5 Slawen, B Ostslawen, 
Illyro‑Serben, v kateri so pod a) Illyrer, in sicer α) Slovenci pod imenom 
Slowenzen, Winden in β) Hrvati pod imenom Chorwaten, Croaten, ter 
b) Serben. Nato jih najdemo na listu št. 7. kjer so zapisani le z imenom 
Slowenzen. Krajevna imena so zapisana v nemščini: Marburg, Laibach, 
Neustädtl, Klagenfurt. Tretja za Slovence pomembna karta je Deutschland, 
Niederlande, Belgien und Schweiz: National‑, Sprach‑, Dialect‑ Verschie‑
denheit – na njej so Slovenci poimenovani južno kot Slowenzen in sever‑
no kot Wenden, krajevna imena v slovenskem jezikovnem prostoru pa so 
zapisana dvojezično: Klagenfurt – Celjovec, Marburg – Maribork, Pettau 
– Ptuj, Friedeau – Ormož, Cilli – Celje, Laibach – Ljubljana, Novo mesto 
(samo slovensko), Gottschee in Adelsberg ter Völkermarkt na Koroškem 
pa samo nemško. Po slovensko so poimenovani tudi prebivalci predelov 
na Kranjskem: Gorenzi (Oberkrainer) in Dolenzi (Unterkrainer), Braici 
(Brici), Krašovci pa so zapisani le v nemški obliki Karster. Slovenci so tudi 
na karti Ethnographische Karte der Österreichischen Monarchie, ki je bila 
izdelana po kartah Bernhardija in Šafařika. Da gre za zahtevno karto, je 
avtor pojasnil tudi v Vorbemerkungen zu Berghus’ PA. Besondere Erläute‑
rungen, kjer imajo pojasnila le nektere karte, med njimi tudi naša. Na karti 
je narisana jezikovna meja. Slovenci so poimenovani Slowenzen.19 

 18 Allgemeine Beilage zur Allg. Zeitung. 1843, str. 2720. 
 19 Vincenc Rajšp, Die erste Karte des slowenischen Siedlungsgebietes und ihre Vorlagen. V: 

Biblos 56, 2007, štev. 1, str. 114.
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Auerspergova karta načrta I. škofijske meje lavantinske škofije z delom Koroške.
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Auerspergova karta načrta III. škofijske meje lavantinske škofije v mejah dežele Štajerske.
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S poimenovanjem Slovenci ali nemško Slowenzen ter z vrisanimi jezi‑
kovnimi mejami na zemljevidih Šafařika, Bernhardija in v Physikalischer 
Atlas, najboljšem atlasu tistega časa, so postali Slovenci znani široki jav‑
nosti, tako da je program Zedinjene Slovenije leta 1848 imel oporo tudi v 
znanih jezikovnih mejah, ki so v naslednjih semdesetih letih oblikovale 
nacionalni in jezikovni prostor slovenskega naroda, razvijale idejo Zedi‑
njene Slovenije in končno zahtevale političn združenje z južnimi Slovani 
v Monarhiji.

Uveljavljanje slovenske jezikovne meje kot administrativne meje v pre‑
teklosti ni bilo rezultat slovenskih zahtev, temveč splošnega razvoja in raz‑
mer v državi tako na cerkvenem kot tudi civilnem področju. 

GeneRAL mAIsteR AnD the sLovene noRtheRn boRDeR  
summary

General Maister has priceless credits for the today’s course of the state borders between 
the Republic of Slovenia and the Republic of Austria, which were determined after World 
War I. The success must nevertheless also be attributed to the history, when the first ideas 
of changed bishopric borders were presented in the times of the Emperor Franz Joseph II. 
The border idea was not realised at that time, but the idea of language and administrative 
border stayed important the whole first half of the 19th century. In 1849 the border was 
considered, but not to the whole, while setting the juridical and district borders between 
the Celje‑Maribor and the Graz district. This border also became the border between the 
Lavant and the previous Sekova bishopric in 1859. 
The assertion of the Slovene language border as the administrative border until the times 
of General Maister was in the first place not the result of Slovene demands, but of the 
general state development and situation in the church and civil field. General Maister was 
the first Slovene who, in crucial moments, decided on the Styria borders. Without him 
the results would definitely not be the same and one of the historical and at that times 
already established border versions could now be valid instead. In any case Maister’s suc‑
cess corresponds with hundred years of endeavours to assert the Slovene language border 
as the administrative border in Styria. This border became later on also the state border. 

GeneRAL mAIsteR unD sLowenIsChe noRDGRenZe 
Zusammenfassung

General Maister hat unbezahlbare Verdienste für den heutigen Verlauf der Staatsgren‑
ze zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich, die nach dem Ersten 
Weltkrieg gezogen wurde. Zu dem Erfolg verhalf auch die geschichtliche Entwicklung 
dieser Grenze, nachdem sie das erste Mal in den Plänen des Kaisers Franz Josef II für die 
Änderung der Diözesangrenzen vorkamen. Die Grenze wurde damals nicht festgelegt, 
doch die Idee der sprachlichen und administrativen Grenze blieb noch die ganze erst 
Hälfte des 19. Jahrhunderts aktuell. Sie wurde dann 1849, wenn auch nicht ganz, bei der 
Festlegung der gerichtlichen Grenze und der Kreisgrenze zwischen dem Celje‑Maribor/
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Cilli‑Marburger und Graz/Grazer Kries, berücksichtigt. Diese Grenze wurde 1859 zur 
Diözesangrenze zwischen der Lavant Diözese und der Diözese Graz‑Sekau. 
Der Wunsch einer slowenische Sprachgrenze als Administrativgrenze war bis General 
Maister in erster Linie kein Resultat der slowenischen Wünsche als solche sondern Re‑
sultat der allgemeinen Entwicklung und Situation in dem Staat, so auf der kirchlichen 
wie auf der zivilen Ebene. General Maister war der erste Slowene, der im entscheidenden 
Moment über die Grenzfrage in der Steiermark entscheid. Ohne ihn wäre der Verlauf der 
Grenze unzweideutig anders und eine von den anderen, geschichtlich schon etablierten 
Varianten hätte gelten können. Auf jeden Fall ist Maisters Erfolg eine Antwort auf die mehr 
als hundertjährigen Bemühungen um die Etablierung der slowenischen Sprachgrenze als 
Administrativgrenze in der Steiermark, die später auch die Staatsgrenze wurde.
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Germanizacija slovenske Štajerske,  
ki jo je preprečil poseg generala  
Rudolfa Maistra

m a t j a ž  K l e m e n č i č *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.12-18):323.1"1918/-"

Matjaž Klemenčič: Germanizacija slovenske Štajerske, ki jo je preprečil poseg generala 
Rudolfa Maistra. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 2–3, str. 
49–66
Avtor je v prispevku orisal pomen Maistrove vojaške zasedbe območij do severne slo‑
venske narodnostne meje na Štajerskem za Slovenijo. Ugotavlja, da Maister s to akcijo 
za Slovenijo ni le pridobil ozemlja, ki jih je po prvi svetovni vojni zase zahtevala Av‑
strija, temveč tudi območja v vzhodnih Slovenskih goricah in Prekmurju (skupaj okrog 
3.600 km2 ozemlja), ki bi v primeru, da bi Dravska dolina ter Maribor in Ptuj z okolico 
pripadla Avstriji, ostala brez stika z območjem jugoslovanske Slovenije. V nadaljevanju 
avtor poskuša na podlagi spoznanj z območij slovenskega etničnega ozemlja, ki so 
po prvi svetovni vojni ostala zunaj meja jugoslovanske Slovenije, ugotavljati, kako bi 
potekali germanizacijski procesi na območjih Štajerske, če bi Avstrija uspela s svojimi 
ozemeljskimi zahtevami.
Ključne besede: Štajerska, mejno vprašanje, germanizacija, narodne manjšine

1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(497.12-18):323.1"1918/-"

Matjaž Klemenčič: Germanization of Slovene Styria which was prevented by the military 
intervention of general Rudolf Maister. Review for History and Ethnography, Maribor 
82=47(2011), 2–3, pp. 49–66
Author deals with importance of Maister’s military occupation of the regions of south‑
ern Styria for Slovenia. The author concludes that Maister’s action did not result only 

 * Dr. Matjaž Klemenčič, redni profesor za novejšo in sodobno zgodovino na Filozof‑ 
ski fakulteti Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija,  
matjaz.klemencic@siol.net
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in annexation of the regions which Austria demanded after World War I in Styria, but 
also in annexation of eastern Slovenske Gorice and Prekmurje (ca. 3,600 km2) which 
would not be annexed to Slovenia due to the fact that there would not be territorial 
connection with the rest of the region of Yugoslav Slovenia to that territories. Then the 
author on the basis of experiences of Slovenes in those regions, which after World War 
I remained outside the frontiers of Yugoslav Slovenia, speculates how the Germaniza‑
tion processes would take place in the regions of Styria, if Austria succeeded with its 
territorial demands.
Key words: Styria, Question of frontiers, Germanization, National minorities1

O vojaški akciji generala Rudolfa Maistra, s katero je na Štajerskem za‑
sedel skoraj celotno slovensko etnično ozemlje vse do severne etnične me‑
je, vsi avtorji poudarjajo, da je zasedba omenjenega območja in uveljavitev 
jugoslovanske oblasti predstavljalo enega ključnih elementov za določi‑
tev meje med Kraljevino SHS in Avstrijo na Štajerskem, kjer je slovenska 
stran skoraj v celoti uspela s svojimi ozemeljskimi zahtevami. Medtem 
ko se je večina ukvarjala z analizo dogodkov neposredno po koncu prve 
svetovne vojne in v obdobju med obema svetovnima vojnama, poskušam 
ugotoviti, kako bi potekali germanizacijski procesi na Štajerskem, če bi 
Avstrija uspela s svojimi ozemeljskimi zahtevami. Svoja sklepanja gradim 
na primerjavi razmer na območjih slovenskega etničnega ozemlja, ki je 
po prvi svetovni vojni ostalo zunaj meja jugoslovanske Slovenije oziroma 
v Julijski krajini v Italiji, na južnem Koroškem v Avstriji in v Porabju na 
Madžarskem, kjer so bili asimilacijski pritiski na slovensko prebivalstvo 
najhujši ravno v obdobju med obema svetovnima vojnama in med drugo 
svetovno vojno.

Z določitvijo novih državnih meja po prvi svetovni vojni so Sloven‑
ci, ki so ostali zunaj meja jugoslovanske Slovenije v Italiji, Avstriji in na 
Madžarskem ter Nemci in Madžari v Sloveniji, postali tujek v omenjenih 
državah. Andrej Moritsch je zapisal, da »so doživeli usodo, ki je bila v času 
integralnega nacionalizma dodeljena v principu vsem narodnim manjši‑
nam. Rezultat se je kazal od štetja do štetja … ena država je obtoževala 
drugo [Jugoslavija Avstrijo, Italijo ter Madžarsko in obratno], da posiljuje 
narodno manjšino …«.2

 1 Prevod sinopsisa in ključnih besed Matjaž Klemenčič.
 2 Andreas Moritsch, Zur Problematik der Erforschung von Nationalitätenfrage. Slovenci 

v Avstrijski deželi Štajerski (Narodne manjšine, 3), ur. Feliks J. Bister, Mirko Križman, 
Boris Jesih, Anton Vratuša. Ljubljana 1994, str. 54.
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Narodnostne razmere in mejno vprašanje po prvi svetovni vojni 
na območju Štajerske (1918–1919)

Ko je 3. novembra 1919 predstavnik avstroogrskega poveljstva podpisal 
premirje s predstavniki antantnih sil, Avstro‑Ogrska praktično ni več ob‑
stajala. Na območju razpadajoče monarhije je bila že 28. oktobra razglaše‑
na neodvisna republika Češkoslovaška, 29. oktobra pa Država Slovencev, 
Hrvatov in Srbov. Ko sta bili na območju nekdanje monarhije ustanovljeni 
še Madžarska (11. novembra) in Republika Nemška Avstrija (12. novem‑
bra), je bilo jasno, da bo določanje meja predstavljalo precejšen problem. 
Poiskati je bilo potrebno kompromis med interesi velesil (Francijo, Italijo, 
Rusijo, Veliko Britanijo in ZDA), že sklenjenimi tajnimi in javno objav‑
ljenimi medvojnimi dogovori, zahtevami posameznih narodov in držav, 
deklariranim narodnostnim principom itd. Da bo določanje novih meja 
v srednjeevropskem prostoru, kamor je spadalo tudi območje Štajerske, 
problematično, so nakazovale tudi ozemeljske zahteve novo nastalih držav 
in nekaterih zmagovalk v vojni, zlasti Italije.

Slovenski politiki so v teh negotovih povojnih časih menili, da so z 
odcepitvijo od Avstro‑Ogrske postali antantni zavezniki in da vsaj naspro‑
ti Avstriji in Madžarski ne bodo imeli večjih težav v svojih ozemeljskih 
zahtevah.3 Zato se je slovenska politika glede meje z Avstrijo odločila za 
politiko izvršenih dejstev in nameravala na južnem Koroškem ter Štajer‑
skem zasesti sporna območja vse do etnične meje. Tako je slovenska vojska 
pod vodstvom generala Maistra 1. novembra 1919 zasedla Maribor. Ko je 
Maistru s preudarnim vodenjem uspelo prevzeti oblast nad mestom in 
kolikor toliko urediti kaotične razmere, je sredi novembra 1918 z mobili‑
zacijo oblikoval dobro organizirano slovensko vojsko. Z njo ni le preprečil 
mariborskim Nemcem prevzema vojaške oblasti v mestu,4 temveč je 25. 
novembra 1918 zasedel tudi Špilje (Spielfeld). Pri tem je Maistrovi vojski 
pomagal oddelek srbskega 26. pehotnega polka, sicer bivših ujetnikov, ki 
so nastopali kot »antantna vojska«. Nato je slovenska vojska pod Maistro‑
vim vodstvom 1. decembra zasedla Radgono (Radkersburg), 3 decembra 

 3 Lojze Ude, Vojaški boji na Koroškem v letu 1918/1919. Koroški plebiscit: razprave in član‑
ki, ur. Janko Pleterski, Lojze Ude, Tone Zorn. Ljubljana 1970, str. 134–135 (dalje Ude, 
Vojaški boji)

 4 Bruno Hartman, Prevrat v Mariboru 1918/1919. Studia Historica Slovenica, letn. 2, 2002, 
št. 1, str. 179–227; Lojze Penič, Konec avstrijske oblasti v Mariboru 1918–1919. Časopis 
za zgodovino in narodopisje, letn. 50, 1979, št. 1–2, str. 387 (dalje Penič, Konec avstrijske 
oblasti).
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Cmurek (Mureck), v naslednjih dneh pa še Lučine (Leutschach), Maren‑
berg (danes Radlje ob Dravi) in Muto.5

Maister je tako zasedel precejšen del ozemlja, na katerega je računala 
tudi Avstrija. To je razvidno iz predloga zakona in izjave o ozemlju, mejah 
in mednarodnih odnosih Republike Nemške Avstrije, ki ju je 22. novem‑
bra 1918 predlagal začasni avstrijski državni zbor. V teh dokumentih je 
bilo med drugim zapisano, da naj bi ozemlje Republike Nemške Avstrije 
na Štajerskem obsegalo vsa območja severno od grebena Pohorja na črti 
med Dravogradom in Pragerskim, od tod pa bi meja tekla mimo Makol na 
vzhodni greben Boča in preko Donačke gore na deželno mejo na Macelj‑
skem pogorju. Po deželni meji bi nato meja tekla do reke Drave, od tod pa 
skozi Slovenske gorice (po vzhodni meji ptujskega in lenarškega sodnega 
okraja) proti severu do Radgone.6

Ozemeljske zahteve Republike Nemške Avstrije z dne 22. novembra 1918 na 
območju južno od slovenske etnične meje na Štajerskem

 5 Lojze Ude, Boj za severno slovensko mejo 1918–1919. Maribor 1977, str. 81–95.
 6 Arnold Suppan, Ethnisches, ökonomisches oder strategisches Prinzip zu den jugoslawi‑

schen Grenzziehungsvorschlägen gegenüber Österreich in Herbst und Winter 1918/1919. 
Saint Germain 1919, Wissenschaftliche Komission zur Erforschung der Geschichte der 
Republik Österreich. (Veröffentlichungen, Bd. 11). Wien 1989, str. 155–156.
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Zaradi Maistrovega vojaškega posega na Štajerskem in vojaške akcije 
majorja Alfreda Lavriča na Koroškem je bilo besedilo zgoraj omenjene‑
ga zakona kasneje nekoliko spremenjeno: »republika Avstrija zajema /…/ 
Štajersko in Koroško, razen strnjenega jugoslovanskega naselitvenega podro‑
čja«. Vendar pa se je izpolnilna odredba državnega zbora z dne 3. januarja 
1919 vrnila k prejšnji zahtevi in je nemško‑avstrijskemu ozemlju priključila 
še občino Belo peč na Kranjskem.7

Avstrija je na Štajerskem južno od slovenske etnične meje zahtevala zase 
okrog 2.100 km2 ozemlja, ki je pred prvo svetovno vojno pripadalo mesto‑
ma Maribor in Ptuj ter sodnim okrajem Radlje, Maribor, Lenart in Ptuj ter 
delom sodnih okrajev Rogatec, Gornja Radgona, Radkersburg (Radgona), 
Cmurek (Mureck), Lipnica (Leibnitz), Arnež (Arnfels) in Ivnik (Eibiswald). 
Na tam območju je po podatkih avstrijskega popisa prebivalstva iz leta 
1910 živelo okrog 193.000 prebivalcev, od tega okrog 128.500 (66,56 %) 
prebivalcev s slovenskim občevalnim jezikom in okrog 62.000 (32,13 %) 
prebivalcev z nemškim občevalnim jezikom. Nemški značaj naj bi imeli 
predvsem mesti Maribor in Ptuj ter nekateri trgi (Mahrenberg, Vuzenica, 
Lovrenc). Večino prebivalstva je nemško govoreče prebivalstvo sestavljalo 
na območju Apaške kotline, precejšen delež pa jih je živel tudi v nekaterih 
občinah med Mariborom ter Špiljami (Spielfeld). To je na območju, preko 
katerega so si Nemci že od nekdaj prizadevali združiti mariborski jezikov‑
ni otok z avstrijsko‑nemškim etničnim ozemljem. Zato ni presenetljivo, da 
je v obdobju med letoma 1880 in 1910 upadel delež slovensko govorečega 
prebivalstva v nekaterih občinah na tem območju za več kot polovico, npr. 
v Krčevini za 64 %, v Slatinskem Dolu za 63%, v Laiteršperku oziroma Ko‑
šakih za 62 % itd. V okviru »utrjevanja« mariborskega jezikovnega otoka 
je v istem obdobju delež prebivalstva s slovenskim občevalnim jezikom 
močno padel tudi v občinah Radvina (danes Razvanje) za 81 %, Zgornje 
in Spodnje Hoče za 51 % ter Radvanje za 34 %.8

Seveda je vse omenjene podatke o jezikovni pripadnosti prebivalstva 
potrebno jemati s precejšnjo rezervo. Če je nekdo ob popisu prebivalstva 
navedel nemščino kot svoj pogovorni jezik, to še ni pomenilo da je bil 
Nemec. Nemški občevalni jezik v mestih in trgih je bil v prvi vrsti zunanji 
simbol meščanstva. Čeprav je bilo okoliško podeželsko prebivalstvo po 
svojem jeziku – z izjemo Apaškega polja in nekaterih občin med Maribo‑
rom ter Špiljami (Spielfeld) – v glavnem slovensko, je le‑to po preselitvi v 

 7 Martin Wutte, Kärntens Freiheitskampf. Weimar 1943, str. 75.
 8 Matjaž Klemenčič, Germanizacijski procesi na Štajerskem od srede 19. stoletja do prve 

svetovne vojni. Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 50, 1979, št. 1–2, str. 355 (dalje: 
M. Klemenčič, Germanizacijski procesi).
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mesto hitro privzelo mestnemu okolju primernejši nemški jezik9 in s tem 
samo utrjevalo nemški značaj mest. Zaradi tega je nemško zgodovinopisje 
mesta in trge na slovenskem etničnem ozemlju Štajerske štelo za svoje. Na 
drugi strani pa je slovensko zgodovinopisje z raziskavami etničnega izvo‑
ra prebivalstva mest in trgov uspešno zavračalo te nemške teze. Nekatere 
raziskave so potrdile, da je bila še leta 1910 več kot polovica prebivalcev 
Maribora rojenih v slovenskih krajih in so bili ob priselitvi v Maribor Slo‑
venci.10 V mestu so se mnogi uklonili germanizaciji in spremenili jezik 
ter politično usmeritev. Tako Maister ob prelomnih dogodkih leta 1918 ni 
mogel računati na bistveno več somišljenikov, kot jih je prikazalo štetje 
leta 1910.11

Maistrova vojaška akcija je vse do sklenitve mirovne pogodbe z Avstrijo 
zagotovila skoraj vsemu slovenskemu etničnemu ozemlju na Štajerskem 
vojaško in politično oblast Države SHS ter njene naslednice Kraljevine 
SHS. To je predstavljalo tudi enega ključnih elementov pri določitvi meje 
med Kraljevino SHS in Avstrijo na tem območju. Čeprav je po prekinitvi 
spopadov avstrijska stran zahtevala plebiscit tudi za štajerski del meje, je 
mirovna konferenca v Parizu s saintgermainsko mirovno pogodbo z dne 
10. septembra 1919 potrdila mejo na reki Muri.

pomen maistrove vojaške zasedbe območij do severne slovenske 
narodnostne meje na Štajerskem za slovenijo

Vojaška zasedba območij do severne slovenske narodnostne meje na 
Štajerskem je imela velik pomen za nadaljnjo usodo slovenskega naroda. 
Ni šlo le za zasedbo nekaj več kot 2.000 km2 ozemlja, ki ga je nova avstrij‑
ska država zahtevala zase na podlagi predloga zakona in izjave začasnega 
avstrijskega državnega zbora o ozemlju, mejah in mednarodnih odnosih 
Republike Nemške Avstrije z dne 22. novembra 1918 in »izpolnilne« od‑
redbe avstrijskega državnega zbora z dne 3. januarja 1919. Zavedati se je 
potrebno, da bi v primeru priključitve teh ozemelj k Republiki Avstriji Slo‑

 9 Janez Cvirn, 1998: Nemci na Slovenskem. »Nemci« na Slovenskem 1941–1955, ur. Dušan 
Nećak. Ljubljana 1998, str. 53.

 10 Fran Kovačič, 1920: Mariborsko vprašanje. Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 
21, 1920, str. 14–27; Matjaž Klemenčič, Jezikovna struktura prebivalstva na z avtohtonim 
slovenskim prebivalstvom poseljenem območju avstrijske Štajerske od srede 19. stoletja 
do leta 1971. Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 49, 1978, št. 1, str. 124–148; M. 
Klemenčič, Germanizacijski procesi, str. 350–391; Fran Zwitter, Prebivalstvo na Sloven‑
skem od XVIII. stoletja do današnjih dni. Ljubljana 1936, str. 66–67.

 11 Penič, Konec avstrijske oblasti, str. 385.
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venija verjetno izgubila še okrog 520 km2 ozemlja, ki je pred prvo svetovno 
vojno pripadalo sodnim okrajem Gornja Radgona, Ljutomer in Ormož, saj 
le‑to ne bi imelo stika z ostalim ozemljem jugoslovanske Slovenije. Prav ta‑
ko Sloveniji kasneje ne bi bilo priključeno Prekmurje, katerega so antantne 
sile sprva tako ali tako nameravale prepustiti Madžarski.

Iz navedenih dejstev je razvidno, da je Maistrov odločen vojaški po‑
seg jugoslovanski Sloveniji pravzaprav zagotovil okrog 3.600 km2 ozemlja, 
oziroma več kot petino ozemlja jugoslovanske Slovenije v času med obema 
svetovnima vojnama, na katerem je živela več kot četrtina vsega prebi‑
valstva (okrog 323.000). Samo za primerjavo: v Dravski banovini, ki je 
merila 15.746 km2, je ob ljudskem štetju 31. marca 1931 živelo 1.144.298 
prebivalcev.

Na pomen Maistrove vojaške akcije kaže tudi dejstvo, da so po kon‑
cu prve svetovne vojne antantne sile Slovence smatrale za del premagane 
Avstrije in zato Slovenci v svojih mejnih zahtevah niso imeli pravice na‑
stopati kot antantna zaveznica. Po navedbah Lojzeta Udeta je Slovencem 
položaj glede mejnih zahtev do Avstrije slabšalo tudi dejstvo, »da je Italija 
začela računati z zavezništvom z Avstrijo in Madžarsko proti Jugoslaviji. 
Posebno nasproti Jugoslaviji je postala Avstrija … varovanka Italije«.12 Ker 
so zavezniki nekako morali izpolniti obljube do Italije iz tajnega London‑
skega sporazuma iz leta 1915, se tudi sami niso veliko ozirali na slovenske 
zahteve glede meje z Avstrijo. V teh negotovih političnih razmerah se je 
Maistrova uspešna, čeprav zelo tvegana vojaška akcija izkazala za enega 
prelomnih dogodkov v zgodovini slovenskega naroda. Razmejitev na Šta‑
jerskem je bila edina, ki se je (skoraj v celoti) iztekla v korist Slovencev. 
Večina drugih ozemeljskih zahtev slovenske politike po prvi svetovni vojni 
se ni iztekla tako uspešno in zunaj jugoslovanske Slovenije je ostala več kot 
tretjina vseh Slovencev.

Ne gre prezreti tudi dejstva, da je Maistrova zasedba območij Štajerske 
ob severni slovenski etnični meji obvarovala pred procesi germanizacije 
in asimilacije nekaj več kot 125.000 Slovencev. Kakšne nevšečnosti so bile 
prihranjene temu prebivalstvu, je razvidno iz zgodovinskega orisa položaja 
tistih Slovencev, ki so po prvi svetovni vojni ostali zunaj meja jugoslovan‑
ske Slovenije.

 12 Ude, Vojaški boji, str. 135.
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procesi germanizacije in asimilacija slovencev na avstrijskem 
koroškem

Po koncu prve svetovne vojne, ko se je Avstrija upravičeno bala, da bi 
lahko v korist novo nastale Kraljevine SHS izgubila večino s Slovenci po‑
seljenega prostora na južnem Koroškem, so avstrijski politiki obljubljali 
slovensko govorečemu prebivalstvu visoko stopnjo varovanja njihove na‑
rodnostne identitete. Kot ena izmed poraženk v prvi svetovni vojni se je 
morala tudi v saintgermainski mirovni pogodbi (členi 62–69) obvezati, da 
bo manjšinam na svojem ozemlju zagotovila ustrezno varstvo. Ko pa se je 
koroški plebiscit iztekel v korist Avstrije, so avstrijski politiki pozabili na 
večino obljub. Tako je že 25. novembra 1920 na slavnostni seji koroškega 
deželnega zbora Landesverwesser Arthur Lemich odkrito napovedal hitro 
germanizacijo koroških Slovencev. Med drugim je izjavil: »Samo obdobje 
enega človeškega življenja imamo časa, da te zapeljance pripeljemo nazaj h 
koroštvu: v času ene generacije moramo dovršiti vzgojno delo …«.13 

Avstrijske oblasti so tako že kmalu po plebiscitu začele omejevati jezi‑
kovne pravice, ki so bile Slovencem zagotovljene že v Avstro‑Ogrski. Nem‑
ščina je postala edini uradni jezik, odstranjeni so bili vsi dvojezični napisi, 
pa tudi zvezni in koroški deželni uradni listi, ki so v času Avstro‑Ogrske 
izhajali v nemškem in slovenskem jeziku, so od novembra 1918 izhajali le 
v nemškem jeziku. Nemški nacionalisti so začeli izvajati močan pritisk na 
Slovence, zlasti na tiste, ki so ob plebiscitu glasovali za Jugoslavijo.14 Gonil‑
na sila protimanjšinske dejavnosti je postal Kärntner Heimatdienst, ki je 
bil ustanovljen pred plebiscitom in se je leta 1924 preimenoval v Kärntner 
Heimatbund. Njegov glavni cilj je bil usmerjen v preprečevanje ureditve 
položaja slovenske manjšine s tako imenovano kulturno avtonomijo15 in v 
prizadevanja za naselitev čim večjega števila nemških družin na slovensko 
etnično ozemlje na južnem Koroškem. 

Germanizacija in asimilacija koroških Slovencev sta se najbolj kazali 
pri popisih prebivalcev (v letih 1923 in 1934), saj je ugotavljanje števila 
Slovencev na Koroškem postala stalna oblika pritiska na koroške Slovence. 
Zaradi močnih asimilacijskih pritiskov niti ni bilo presenetljivo, da so ob 
popisu leta 1923, ki so ga izvedli na osnovi ugotavljanja občevalnega jezika, 
oziroma »jezika, ki ga oseba najbolj tekoče uporablja in v katerem običajno 

 13 Hanns Haas, Karl Stuhlpfarrer, Österreich und seine Slowenen. Wien 1977, str 34.
 14 Matjaž Klemenčič, Vladimir Klemenčič, Prizadevanja koroških Slovencev za narodnostni 

obstoj po drugi svetovni vojni. Celovec, Ljubljana, Dunaj 2006, str. 29–30.
 15 Tone Zorn, Kulturna avtonomija za koroške Slovence in nemška manjšina v Sloveniji med 

obema vojnama. Zgodovinski časopis, letn. 28, 1974, št. 3–4, str. 347–366.
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misli«, našteli na območju južne Koroške le še 39.292 slovensko govorečih 
in da je do leta 1934 njihovo število upadlo na 26.796.16

Natančnost podatkov obeh popisov je zelo vprašljiva, še zlasti pri popi‑
su za leto 1934, ko so jezikovno pripadnost določali po jeziku, »… v čigar 
kulturni krog se prišteva vprašani … torej izključno po občutku vprašanega, 
ne pa po … maternem jeziku, večji ali manjši spretnosti v rabi nekega jezika, 
običajnem občevalnem jeziku, izobrazbi in podobnem …«.17 Da so se popisi 
prebivalstva v Avstriji uporabljali kot sredstvo za prikaz »uspešne« asi‑
milacije manjšin in je zato natančnost podatkov obeh popisov vprašljiva, 
niso ugotavljali le slovenski zgodovinarji.18 Tega že v obdobju med obema 
svetovnima vojnama niso prikrivali niti nekateri nemško govoreči strokov‑
njaki. O tem je manjšinski teoretik, Nemec Wilhelm Greve med drugim 
zapisal: »Asimilacijska moč nemštva je bila tolikšna, da so se k nemštvu pri‑
znavale osebe, ki dejansko niso bili Nemci. Določanje narodnosti na podlagi 
izjave, ki se ne ozira na to, da govore proti tej izjavi objektivni znaki, podpira 
torej asimilacijo«.19 To je priznaval tudi avstrijski statistik Franz Hiess, ki 
je tudi sam zagovarjal subjektivni kriterij jezikovne/narodne pripadnosti 
v smislu določanja narodnosti na podlagi same izjave štetega.20

Da je bilo število Slovencev pri uradnih popisih prebivalstva v letih 1923 
in 1934 prenizko, kažejo tudi nekatere ocene številu Slovencev na južnem 
Koroškem. Tako naj bi po podatkih cerkvenih šematizmov živelo leta 1923 
na južnem Koroškem okrog 90.000 Slovencev.21 Tudi zasebno štetje, ki so 
ga takoj po objavi rezultatov uradnega popisa leta 1923 izvedli v 57 od 
77 južnokoroških občinah poseljenih s Slovenci, je izkazalo precej večje 
število Slovencev kot uradni popis – 71.452 (88,62 %) Slovencev od skupaj 
80.614 vseh prebivalcev.22

 16 Bogo Grafenauer, Narodnostni razvoj na Koroškem od srede XIX. stoletja do danes. 
Koroški zbornik. Ljubljana 1946, str. 202 (dalje Grafenauer, Narodnostni razvoj); Matjaž 
Klemenčič, Vladimir Klemenčič, Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik: Zwi‑
schen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte. 
Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj 2010, str. 46–49.

 17 [Valentin Podgorc], Die Kärntner Slowenen in Vergangenheit und Gegenwart. Grund‑
sätzliches zur Minderheitenfrage. Klagenfurt 1937, str. 66.

 18 Grafenauer, Narodnostni razvoj, str. 202.
 19 Wilhelm Greve, Die Bestimmung der Volkszugehörigkeit im Recht der europäischen Staa‑

ten. Essen 1938, str. 31.
 20 Franz Hiess, Methodik der Volkszählungen. Jena 1931, str. 155–156.
 21 Grafenauer, Narodnostni razvoj, str. 216–217.
 22 Theodor Veiter, Die slowenische Volksgruppe in Kärnten. Geschichte, Rechtslage, Pro‑

blemstellung. Wien, Leipzig 1936, str. 129 (dalje Veiter, Die slowenische Volksgruppe); 
Grafenauer, Narodnostni razvoj, str. 217.
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Podobne razlike med rezultati uradnih avstrijskih popisov in ocenami 
ter »zasebnimi štetji« je bilo mogoče zaslediti tudi za rezultate popisa iz leta 
1934. Med zasebnimi štetji je potrebno na prvem mestu omeniti samostoj‑
no pripravljen pregled narodnega stanja po župnijah za večino slovenskega 
etničnega ozemlja na Koroškem. Leta 1934 so ga izdelali koroški slovenski 
študentje in izobraženci po kriteriju družinskega jezika, oziroma jezika, ki 
se je uporabljal doma v običajnem govoru. To štetje je na južnem Koroškem 
ugotovilo 81.105 Slovencev (81,02 %) od skupaj 100.108 prebivalcev. Če 
pa se k temu prištejejo še nekateri kraji severno od Celovca (Klagenfurt), 
zlasti na območju od Poreč (Pörtschach) do Gospe Svete (Maria Saal), ki 
jih omenjeni pregled ni zajel, je na Koroškem leta 1934 živelo okrog 90.000 
Slovencev. Takšno število Slovencev je izkazoval tudi šematizem krške ško‑
fije, medtem ko je slovenski narodni kataster, izdelan v letih 1933/34 na 
podlagi maternega in družinskega jezika po posameznih krajih izkazoval 
na slovenskem Koroškem (brez beljaške občine) 97.129 Slovencev.23

Precej bolj raznolike so bile za leto 1934 ocene posameznih razisko‑
valcev, ki so se ukvarjali z narodnostnimi razmerami na Koroškem. Tako 
je Veiter ocenil število Slovencev na okrog 55.000,24 Fran Zwitter pa na 
podlagi vpisov otrok v ljudske šole na okrog 70.000.25 Grafenauer je po 
preračunavanjih Zwitterjevo številko popravil na 81.592.26 Najvišje je šte‑
vilo Slovencev v svoji doktorski disertaciji ocenjeval Richard Randall – na 
120.000.27

Da so bili popisi prebivalstva v letih 1923 in 1934 le eno od sredstev asi‑
milacije slovenske manjšine na Koroškem, potrjujejo tudi rezultati popisa 
iz leta 1939, ki so ga izvedle nacistične oblasti. Tedaj so po kriteriju mater‑
nega jezika našteli 44.708 slovensko govorečih prebivalcev; to je v seštevku 
vseh kombinacij jezikovnih kategorij s slowenisch in windisch.28 Iz tega je 
jasno razvidno, da rezultati popisov v letih 1923 in 1934 niso prikazali 
dejanskih narodnostnih razmer na etnično mešanem ozemlju Koroške, 
temveč so bili v nekem smislu del splošnega načrta za postopno germani‑
zacijo oziroma za sistematično statistično likvidacijo manjšin v Avstriji. 

 23 Grafenauer, Narodnostni razvoj, str. 220.
 24 Veiter, Die slowenische Volksgruppe, str. 116–123.
 25 Fran Zwitter, Koroško vprašanje. Ljubljana 1937, str. 24.
 26 Grafenauer, Narodnostni razvoj, str. 220–222.
 27 Richard Randall, The Political Geography of the Klagenfurt Plebiscite Area – A Disserta‑

tion submitted to the Faculty of Clark University, Worcester, Massachusetts, in partial 
fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in the Department 
of Geography. Worcester 1955, str. 125.

 28 Janko Pleterski, Die Volkszählung vom 31. März 1961 in Kärnten. Razprave in gradivo, 
1966, št. 4–5, str. 176–181.
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Podobna usoda bi v primeru, če bi Avstrija uspela s svojimi ozemeljskimi 
zahtevami na Štajerskem južno od slovenske etnične meje, verjetno dole‑
tela tudi Slovence na tem območju Štajerske.

procesi italijanizacije in asimilacija slovencev v julijski krajini 

Po prvi svetovni vojni je bil Italiji priključen celoten zahodni del sloven‑
skega etničnega ozemlja z okrog 350.000 slovensko govorečimi prebivalci. 
Vse do leta 1922, oziroma pred prevzemom oblasti fašistične stranke, je 
Italija bila pripravljena reševati nekatera manjšinska vprašanja. Tako po‑
trjuje tudi izjava italijanskega kralja Viktorja Emanuela III., ki je v začetku 
decembra 1919 med drugim dejal: »Naše liberalne tradicije nas bodo vodile 
v takšni smeri, da bomo reševali problematiko neitalijanskih narodnosti z 
največjim spoštovanjem, tako njihove tradicije, lokalne institucije in lokalno 
samoupravo«.29 

Kljub obljubam pa je bila realnost povsem drugačna in Italija je že kma‑
lu po sklenitvi saintgermainske in rapalske pogodbe začela izvajati močan 
asimilacijski pritisk na manjšine. Želja italijanske politike po prodoru na 
Balkan, oziroma vsaj na vzhodno jadransko obalo, je zahtevala poitalijan‑
čenje Slovencev na omenjenih obmejnih območjih s Kraljevino SHS. Zato 
je italijanska uprava kmalu po vojni z ostrimi ukrepi zatirala izražanje 
slovenstva, čeprav je Slovencem s posebnim proglasom obljubljala spo‑
štovanje njihovih tradicij in kulture ter več šol, kot so jih imeli v Avstriji. 
Prav tako pa so oblasti dopuščale nasilje fašistov, kakršen je bil na primer 
požig slovenskega Narodnega doma v središču Trsta 13. julija 1920. Za 
uresničevanje reintegracijske politike Slovencev je fašizem razvijal tako 
imenovano obmejno politiko [politica di confine], ki jo je obmejni fašizem 
[fascismo di frontiera] izvajal na nasilen način.30 Presaditev italijanske kul‑
ture na Slovence so italijanske oblasti nameravale izvesti s prepovedjo vseh 
slovenskih političnih, kulturnih in gospodarskih organizacij, prepovedjo 
uporabe slovenščine v javnosti, popolno italijanizacijo šolstva in poitali‑
janjenjem krajevnih ter osebnih imen in priimkov. Tako naj bi na hitro 
zbrisali vse sledi slovenske kulture v Julijski krajini. Leta 1928 so italijanske 
oblasti sprejele še odlok, ki je staršem prepovedoval, da bi novorojenim 
dajali imena slovanskega izvora. 

 29 Bernard Schloch, Italiens Politik in Südtirol 1919–1945: Südtirol, eine Frage des europäi‑
sche Gewissens. München 1965, str. 298.

 30 Janko Jeri, Tržaško vprašanje po drugi svetovni vojni: tri faze diplomatskega boja. Ljublja‑
na 1961, str. 25.



60 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/2–3 • razprave – studies

Do začetka 30. let 20. stoletja je avtonomno delovanje uspelo zadržati le 
cerkvi, zato so na slovenskem etničnem ozemlju pri obredih še vedno upo‑
rabljali slovenščino. Pod okrilje cerkve se je zato zatekla tudi vsa dejavnost 
nekdanjih prosvetnih društev. Ker so bile vse politične stranke z izjemo 
fašistične novembra 1926 prepovedane, so se Slovenci začeli organizirati 
skrivaj. Katoliško usmerjeni Slovenci so oblikovali tajno organizacijo, ki 
je skrbela za vzgojo in ohranjanje slovenske narodne zavesti. Pri tem delu 
so se naslanjali na slovenske duhovnike, ki so bili povezani v Zboru sveče‑
nikov sv. Pavla. Fašisti so upravičeno videli v duhovnikih zadnjo oviro za 
nemoteno asimilacijo slovenskega prebivalstva, zato so jih strogo nadzo‑
rovali, preganjali in zapirali. Njihov položaj je še otežil sporazum papeža 
z Mussolinijem leta 1929, ko je začela katoliška cerkev lojalno sodelovati 
z italijansko državo. Že leta 1930 sta morala tržaški in goriški škof, ki sta 
podpirala Slovence, odstopiti, enaka usoda pa je oktobra 1931 doletela tudi 
edinega slovenskega nadškofa, Frančiška Borgio Sedeja iz Gorice.31 Novi 
katoliški škofje v Julijski krajini so brezpogojno podpirali italijanizacijo 
verskega življenja v Julijski krajini.

Ker je italijanska država načrtno spodkopavala slovensko gospodarstvo 
v Julijski krajini in s posameznimi zakonskimi ukrepi oteževala delovanje 
slovenskih gospodarskih družb ob meji, se je vse več Slovencev odloča‑
lo za izselitev. Najprej so se – večinoma v Jugoslavijo – izselili slovenski 
izobraženci, državni uradniki ter mali podjetniki in obrtniki. Od konca 
20. let 20. stoletja so svoje domove zapuščali tudi industrijski delavci in 
mali kmetje. Revnejši sloji prebivalstva so se izseljevali tudi v Argentino 
in druge južnoameriške države. Samo iz tistega dela slovenskega etničnega 
ozemlja, ki je med obema svetovnima vojnama pripadlo Italiji, se je v 25 
letih italijanske oblasti izselilo okrog 50.000–60.000 Slovencev.32 Italijan‑
ske oblasti so podpirale izseljevanje Slovencev in priseljevanje Italijanov na 
slovensko etnično ozemlje v Julijski krajini, da bi tako čim prej spremenila 
etnično sestavo prebivalstva teh območij.33

Ko sta 25. marca 1937 zunanja ministra Italije, Galeazzo Ciano, in Ju‑
goslavije, Milan Stojadinović, sklenila sporazum o prijateljstvu in sode‑
lovanju, so voditelji katoliško in liberalno usmerjenih Slovencev sestavili 

 31 Milica Kacin‑Wohinz, Jože Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000 (Zbirka 
Korenine). Ljubljana 2000, str. 27–42 (dalje Wohinz, Pirjevec, Zgodovina Slovencev v 
Italiji).

 32 Aleks Kalc, Izseljevanje z zahodnega roba slovenskega etničnega prostora. Slovensko iz‑
seljenstvo: zbornik ob 50‑letnici Slovenske izseljenske matice, ur. Milica Trebše‑Štolfa in 
Matjaž Klemenčič. Ljubljana 2001, str. 159–169.

 33 Matjaž Klemenčič, Indigenous National/Ethnic Minorities in the Alps‑Adriatic‑Panno‑
nian Region, 1921–1938. Razprave in gradivo, št. 62, 2010, str. 22–24.
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skupno delegacijo, ki naj bi Mussoliniju izročila spomenico z minimalnimi 
zahtevami slovenske manjšine v Italiji (jezik, društva). Vendar Mussolini 
delegacije ni sprejel, saj ni priznaval predstavništva manjšine, ki ga je faši‑
stična politika zanikala.34 Fašistično nasilje je vzpodbudilo tudi bolj radi‑
kalne oblike obrambe slovenske narodnostne identitete. Mlajša generacija 
je leta 1928 ustanovila skrivno organizacijo TIGR (Trst, Istra, Gorica, Re‑
ka), ki je na fašistično nasilje odgovarjala z nasiljem. S temi akcijami je 
skušala opozoriti domačo in svetovno javnost na brezupni položaj manjši‑
ne. Italijanski policiji je jeseni 1929 uspelo razkriti nekatere pomembnejše 
sodelavce TIGR‑a. Do pomladi 1930 jih je aretirala 60. Posebno sodišče 
za zaščito države jih je na prvem tržaškem procesu 4 obsodilo na smrt, 
28 pa na dolgotrajne zaporne kazni, tudi do 30 let. Vse te kazni pa so le še 
vzpodbujale Slovence k protestom, vendar pa je vsako nasprotovanje fašiz‑
mu sprožalo nove aretacije in sodne procese, v katerih je bilo do začetka 
druge svetovne vojne obsojenih več tisoč Slovencev.35

Tudi italijanizacija slovenskega etničnega ozemlja na Primorskem med 
obema vojnama ilustrira usodo, ki bi je bili deležni Slovenci na Štajerskem, 
če ne bi bilo uspešnega Maistrovega posega. 

madžarizacija in asimilacija slovencev v porabju

Po trianonski mirovni pogodbi naj bi po podatkih popisa prebivalstva 
iz leta 1920 ostalo zunaj meja jugoslovanske Slovenije, na območju južno 
od reke Rabe, okrog 4.300 prebivalcev s slovenskim maternim jezikom. 
Njihov položaj se je po uveljavitvi novih državnih meja hitro slabšal, saj 
so nove meje pretrgale že utrjene gospodarske in kulturne vezi. Madžarske 
oblasti Slovencem niso priznavale nobenih manjšinskih pravic in so jih 
skušale čim prej pomadžariti. Spreminjali so slovenska krajevna imena 
in prepovedali uporabo slovenščine v javnem življenju. Kolikor je le bi‑
lo mogoče, so omejevale tudi prestopanje meje in druge oblike čezmejne 
komunikacije. Ker Porabski Slovenci niso imeli svojih organizacij, se je 
jezik ohranjal predvsem ob pomoči cerkve. Zaradi gospodarske nerazvi‑
tosti Porabja tamkajšnje prebivalstvo v obdobju med obema vojnama tudi 
ni imelo možnosti zaposlitve zunaj kmetijstva. Mnogi so se zato odločili 

 34 Wohinz, Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji, str. 69–70.
 35 Tone Ferenc, Milica Kacin‑Wohinz, Tone Zorn, Slovenci v zamejstvu: pregled zgodovine 

1918–1945. Ljubljana 1976, str. 97–118.
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za izselitev v zahodnoevropske države ali v čezmorske dežele.36 Kljub iz‑
seljevanju in asimilacijskim pritiskom pa je ostalo število prebivalcev s 
slovenskim maternim jezikom vse do začetka druge svetovne vojne nespre‑
menjeno. Tudi ob popisu leta 1940 so jih našteli okrog 4.300. Madžarizacija 
se je pospešila po drugi svetovni vojni. Tako je do leta 2010 število prebi‑
valcev s slovenskim maternim jezikom na ozemlju avtohtone slovenske 
poselitve upadlo na okrog 1.800.

ali bi bilo na Štajerskem kaj drugače?

Iz opisanega položaja slovenskih manjšin, katerih poselitvena območja 
so po določitvi meja po prvi svetovni vojni ostala zunaj meja jugoslovanske 
Slovenije, je razvidno, da so Avstrija, Italija in Madžarska manjšine imele 
za moteč dejavnik. Zato so si na vse načine prizadevale, da bi slovensko 
prebivalstvo (kot tudi pripadnike drugih manjšin) čim prej asimilirale. 
S tem ciljem so na eni strani načrtno zapostavljale gospodarski razvoj z 
manjšinami poseljenih območij, na drugi pa so poskušale manjšine čim 
prej asimilirati tudi na podlagi upravno‑političnih reform in neustreznega 
podpiranja specifičnih manjšinskih organizacij.

Seveda lahko glede na zgoraj navedena dejstva le ugibamo, kako bi ta 
proces potekal na Štajerskem, če bi Avstrija uspela s svojimi ozemeljskimi 
zahtevami na Štajerskem, južno od slovenske etnične meje? Germanizacijo 
in asimilacijo je sicer težko predvideti, verjetno pa bi potekala podobno 
kot v sosednji deželi Koroški. Še zlasti, ker bi tudi poselitveni prostor slo‑
venske manjšine imel nekatere podobnosti. Podeželje je bilo v veliki večini 
slovensko, mesta in trgi pa so imela vsaj statistično povsem nemški značaj. 
Izjema v tem pogledu je bilo le Apaško polje, ki pa je že pripadalo nemške‑
mu etničnemu ozemlju. Najvišji delež slovensko govorečega prebivalstva 
je živel v občinah na jugu, nato pa se je ta počasi zniževal proti severu. 
Tudi na Štajerskem bi bila asimilacija slovensko govorečega prebivalstva 
sprva verjetno najmočnejša v bližini mest in trgov ter na območjih ob naj‑
pomembnejših prometnicah. Če bi potekala tako, kot je v obdobju med 
obema svetovnima vojnama na Koroškem, in ob podobnem statističnem 
genocidu, bi popis iz leta 1934 na območju poselitve Slovencev na Šta‑
jerskem izkazoval približno za polovico manj Slovencev (verjetno okrog 
61.000) kot popis iz leta 1910 (okrog 125.000). 

 36 F. Stipkovits, Slovenci. Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe‑Jadran, ur. Sonja 
Novak Lukanovič. Trento 2004, str. 443–444.
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Težko je tudi predvideti, kakšne selitvene bi vzpodbudila morebitna 
priključitev širše okolice Maribora k Avstriji. Zavedati se je treba, da je 
do močnega izseljevanja prišlo na vseh območjih, kjer so nove državne 
meje prekinile več stoletij ustaljene prometne in gospodarske tokov (npr. 
Po rabje, Radgonski kot itd.). In državna meja južno od Maribora bi te‑
mu mestu odrezala precejšen del njegovega gravitacijskega zaledja. Precej 
Slovencev bi se verjetno, podobno kot s Koroške, izselilo v jugoslovansko 
Slovenijo ali v čezmorske države. Verjetno pa te izselitve v obdobju med 
obema svetovnima vojnama vseeno ne bi bile tako množične, kot so bile 
selitve iz območij, ki so pripadle Italiji.

Nekaj pa je mogoče zagotovo trditi. V primeru, da bi bila širša okolica 
Maribora in Ptuja priključena k avstrijski republiki, avstrijska politika ne 
bi mogla trditi, da slovenska manjšina na Štajerskem ne obstaja in bi ji 
morala (vsaj na papirju) zagotavljati nekatere manjšinske pravice, podobno 
kot na Koroškem. Seveda pa se ob tem zastavlja vprašanje, ali bi se lahko 
tedaj koroški in štajerski Slovenci z združenimi močmi uspešneje ubranili 
pred germanizacijo in asimilacijo?
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GeRmAnIZAtIon of sLovene styRIA whICh wAs  
pReventeD by the mILItARy InteRventIon of  
GeneRAL RuDoLf mAIsteR37 
summary

Military occupation of southern Styria which took place by the army of Slovene volunteers 
under the leadership of Rudolf Maister was very important for the future Slovene history. 
The result of this activity was not only annexation of 2.000 km2 of the territory demanded 
by new Austrian states after World War I but also annexation of 520 km2 of the territory 
which before World War I belonged to the judicial counties of Gornja Radgona, Ljutomer, 
and Ormož, which would not be geographically connected to the rest of Yugoslav Slove‑
nia and would so belonged to Croatia. Slovenia also would not get Prekmurje which the 
Entente powers wanted to give to Hungary anyway.
Delimitation in Styria was the only one in which Slovenes succeeded almost completely in 
their demands. Most of the other Slovene territorial demands after World War I were not 
fulfilled so that more than one third of all ethnic Slovenes remained outside of Yugoslav 
Slovenia.
One could not overlook the fact that Maister’s occupation of Styrian region on the northern 
Slovene ethnic frontier protected a little bit more than 125,000 Slovenes from the processes 
of Germanization and assimilation. To show what would be the destiny of Slovenes in 
southern Styria if Maister’s action would not took place, the treatise briefly discusses the 
situation of those Slovenes who after World War I remained outside the borders of Yugo‑
slav Slovenia in Venezia Guilia in Italy, in southern Carinthia in Austria, and in Porabje 
in Hungary. All the above mentioned neighboring countries treated minorities as “dis‑
turbing factor.” Therefore they tried with all means to assimilate Slovenes and members 
of the other minorities as soon as possible. With this aim they planned discrimination 
of economic development of the regions inhabited by minorities; on the other hand they 
also tried to assimilate minorities on the basis of administrative‑political reforms and 
non‑adequate support of specific minority organizations.

DIe GeRmAnIsIeRunG DeR sLowenIsChen steIeRmARK, 
DIe weGen Dem eInGRIff Des GeneRALs RuDoLf mAIsteR 
veRhInDeRt wuRDe38  
Zusammenfassung

Militärische Besetzung der Gebiete bis zu der nördlichen slowenischen ethnischen Grenze 
in der Steiermark, die die slowenische Armee nach dem Ersten Weltkrieg unter der Lei‑
tung von Rudolf Maister durchführte, war für die Slowenen von großer Bedeutung. Es 
ging nicht nur um die Besetzung von ein wenig mehr als 2.000 km² des Gebietes, das der 

 37 Prevod povzetka v angleščino Matjaž Klemenčič.
 38 Prevod povzetka v nemščino Alja Lipavic Oštir.
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neue österreichische Staat für sich beanspruchte. Es muss betont werden, dass im Falle 
des Anschlusses dieses Gebietes zu der Republik Österreich Slowenien wahrscheinlich 
noch weitere ungefähr 520 km² des Gebietes verloren hätte. Es handelt sich um die Ge‑
biete, die vor dem Ersten Weltkrieg den Gerichtsbezirken Gornja Radgona, Ljutomer und 
Ormož angehörten und die keinen Kontakt mit dem restlichen Gebiet des jugoslawischen 
Sloweniens hätten. Genauso wäre später auch das Gebiet Prekmurje / Übermurgebiet 
nicht angeschlossen, weil für dieses Gebiet die Entente zuerst sowieso einen Anschluss 
an Ungarn vorgesehen hat.
Die Gebietsabgrenzung in der Steiermark war die einzige, die (fast vollkommen) zugun‑
sten der Slowenen vollzogen wurde. Die Mehrheit der anderen Gebietsansprüche der slo‑
wenischen Politik nach dem Ersten Weltkrieg wurde nicht so erfolgreich realisiert und 
außerhalb des jugoslawischen Sloweniens blieb mehr als ein Drittel aller autochthonen 
Slowenen.
Maisters Besetzung der Gebiete in der Steiermark an der nördlichen slowenischen ethni‑
schen Grenze beschützte vor der Germanisierung und Assimilierung mehr als 125.000 
Slowenen. Welche Unannehmlichkeiten dadurch dieser Bevölkerung erspart blieben, ist 
aus der historischen Beschreibung der Lage der Slowenen ersichtlich, die nach dem Ersten 
Weltkrieg außerhalb der Grenzen des jugoslawischen Sloweniens geblieben sind, zum 
Beispiel in Julisch‑Venetien in Italien, in Südkärnten in Österreich und in dem Gebiet 
Porabje in Ungarn. Alle erwähnten Nachbarstaaten betrachteten die Minderheiten als 
einen ‚störenden Faktor‘. Aufgrund dieser Tatsachen bemühte man sich die slowenische 
Bevölkerung (aber auch die anderen Minderheiten) so schnell wie möglich zu assimilieren. 
Durch dieses Ziel wurde einerseits die wirtschaftliche Entwicklung der Gebiete, in denen 
die Minderheit lebte, geplant benachteiligt und anderseits versuchte man die Minderheiten 
schnell zu assimilieren aufgrund der Reformen in Verwaltung und Politik und der nicht 
zutreffenden Unterstützung spezifischer Minderheitenorganisationen.
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Avtor na podlagi proučevanja arhivskih virov obravnava oblikovanje oboroženih sil in 
vojaško delovanje v času Obrambne vojne, ko se je Teritorialna obramba iz drugoraz‑
redne rezervne vojske, podobno kot leta 1918 Maistrova vojska, preoblikovala v so‑
dobne obrambne sile in skupaj s slovensko milico, civilno zaščito in ob podpori pre‑
bivalstva, nastopila proti nasprotni strani samozavestno in popolnoma enakovredno 
ter zavarovala nastajanje in obranila neodvisnost slovenske države.
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On the basis of studied archive materials the author discusses the formation of armed 
forces and the military activities in the times of the Defensive War, when the Ter‑
ritorial Defence turned from a second rate back‑up army to a contemporary defence 
force – as it happened in 1918 with the Maister’s army – and together with the Slovene 
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Pripadnost in vrednote vsakega naroda in s tem tudi vojske se ohranjajo 
in negujejo z ustreznim vrednotenjem in spoštovanjem nacionalne pre‑
teklosti, predvsem tiste, ki obeležuje izgradnjo njene državnosti – Slovenci 
smo si jo izborili šele leta 1991. Kot simbol pripadnosti narodu in vojski ter 
njeni dolžnosti, da ne glede na žrtve ohrani samostojnost in neodvisnost 
državnega ozemlja, smo svojim prednikom, vojakom dolžni, da ohranjamo 
spomin nanje. Naši predniki so poskušali uresničiti sanje po samostojni 
državi in svoji vojski. Slovenci smo v minulem stoletju živeli v treh držav‑
nih skupnostih: (1) Avstro‑Ogrski monarhiji, ki je s svojo srednjeevropsko 
identiteto omogočala, da smo vsi Slovenci, čeprav razdeljeni na pokrajine, 
živeli v eni državi, (2) v Kraljevini Jugoslaviji, v kateri smo kljub razdelitvi 
slovenskih dežel med tri države ohranili in krepili svojo matico, (3) ter v 
Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, med katero je bila Slovenija razkosana 
med tri okupatorje, Slovenci pa smo bili kot narod obsojeni na smrt. Kljub 
temu smo po vojni uredili mejna vprašanja z močnejšimi sosedi in kot 
ena od federativnih republik živeli v omejeni suverenosti. Na oblikovanje 
in razpadanje državnih skupnosti, v katerih smo živeli, smo pomembno 
vplivali tudi Slovenci v uniformah različnih vojsk, saj smo v pravem tre‑
nutku znali poseči v zgodovinska dogajanja in se odločiti v korist svojega 
naroda. Čeprav smo bili Slovenci pri razpadanju Avstro‑Ogrske odvisni 
od mednarodnih dejavnikov, so odločilna, domoljubna dejanja Rudolfa 
Maistra in njegovih borcev odločilno prispevala k oblikovanju slovenskega 
nacionalnega ozemlja, saj so bili v obdobju demokratičnih sprememb v 
Sloveniji leta 1991 neizčrpen vir za oblikovanje Slovenske vojske.

Demokratični procesi, ki so se pričeli konec osemdesetih let prejšnjega 
stoletja v (Socialistični) Republiki Sloveniji (RS), so največje nasprotova‑
nje doživeli v vojaškem vrhu Oboroženih sil (OS) Socialistične federativne 
Republike Jugoslavije (SFRJ), ki so jih tvorile Jugoslovanska ljudska ar‑
mada (JLA) kot zvezna vojska ter Teritorialne obrambe (TO) posameznih 
republik – njihova naloga v obrambi države je bila predvsem varovanje 
zaledja glavnih front ter delovanje na začasno zasedenem ozemlju.1 For‑
malni vrhovni poveljnik OS je bilo Predsedstvo SFRJ, dejansko pa jih je 
obvladovalo konzervativno in demokratičnim spremembam v SFRJ nena‑
klonjeno vodstvo Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo (ZSLO) ter 
Generalštaba Oboroženih sil (GŠOS) SFRJ. V Sloveniji se je TO, ki je bila 
ustanovljena leta 1968, razvijala drugače kot v ostalih republikah zvezne 
države. Tako so mnogi izmed njenih maloštevilnih poklicnih pripadnikov, 
in še bolj njen večinski rezervni sestav, v njej videli ponovno obuditev ide‑

 1 Strategija oboroženega boja. Beograd 1985, str. 102–113.
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je slovenske vojske. Tako kot že mnogokrat prej v zgodovini slovenskega 
naroda pa se je izkazalo, »da prihodnost pripada pogumnim«, oziroma 
tistim pripadnikom TO RS, ki so brez pomisleka podprli demokratične 
spremembe v svoji domovini. Med temi zagotovo ni bilo vodstvo Republiš‑
kega štaba za Teritorialno obrambo RS (RŠTO), ki je že 14. januarja 1990 z 
ukazom podrejenim občinskim štabom TO zahtevalo, da se izdela in se mu 
pošlje natančen pregled orožja, streliva in minskoeksplozivnih sredstev, 
ki so jih v posameznem občinskem štabu TO hranili zunaj skladišč JLA.2 
Namen tega ukaza, ki je dejansko pomenil pričetek razoroževanja enot in 
poveljstev TO RS, je bil viden na sam dan primopredaje dolžnosti članov 
Izvršnega sveta RS, saj je 15. maja 1990 RŠTO izdal ukaz o razorožitvi TO, 
oziroma predaji hranjenja orožja, streliva in minskoeksplozivnih sredstev, 
ki so izven objektov JLA v objekte JLA.3 Novo republiško vodstvo se je na 
ta ukaz takoj odzvalo in novi sekretar za ljudsko obrambo Janez Janša je 
občinskim upravnim organom za ljudsko obrambo poslal brzojavko, s ka‑
tero je prepovedal oddajanje orožja v objekte JLA. Orožje so tako obdržale 
naslednje slovenske občine: Brežice, Dravograd, Jesenice, Kranj, Krško, 
Lendava, Litija, Mozirje, Radlje ob Dravi, Radovljica, Slovenske Konjice, 
Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Tržič, Velenje in Žalec.4 

Zaradi spora med RS in RŠTO oziroma ZSLO, predvsem pa zaradi od‑
vzema orožja TO Slovenije, je bila ustanovljena Manevrska struktura naro‑
dne zaščite (MSNZ), ki je zavarovala ukrepe nastajajoče slovenske države. 
Uradno je pričela delovati 29. avgusta 1990, ko je republiški sekretar za 
notranje zadeve Igor Bavčar imenoval Toneta Krkoviča, rezervnega ka‑
petana I. razreda, za načelnika (manevrske strukture) Narodne zaščite. 
S tem je bila ustanovljena posebna oborožena organizacija, ki je bila spo‑
sobna slabe tri mesece po razorožitvi slovenske TO, ob tesni naslonitvi na 
specialno enoto in posebne enote slovenske milice, zavarovati Slovenijo 
pred ka kršnim koli oboroženim presenečenjem. MSNZ je nastala zaradi 
dobro organizirane tajne akcije in je bila organizirana v vseh trinajstih 
pokrajinah (TO) v Sloveniji, v katerih so bili imenovani načelniki MSNZ, 
ki so tesno sodelovali s poveljniki posebnih enot milice. Osnovni namen 

 2 Vojaški muzej Slovenske vojske, Zbirka arhivarij, podzbirka dokumenti, Fond: Vojna za 
samostojnost Slovenije 1991 (dalje: VMSV, Fond: Vojna 1991), Ukaz št. 16/4‑90 z dne 24. 
1. 1990 o pregledu skladiščnih objektov in skladiščnih sredstev OVO zunaj kompleksa 
JLA.

 3 VMSV, Fond: Vojna 1991, Ukaz št. 625/1‑90 z dne 15. 5. 1990 o hranjenju oborožitve in 
streliva TO.

 4 Janez J. Švajncer, Obranili domovino. Ljubljana 1993, str. 11–13 (dalje: Švajncer, Obranili 
domovino); Albin Mikulič, Uporniki z razlogom. Ljubljana 2005, str. 21–23 (dalje: Miku‑
lič, Uporniki).
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oblikovanja MSNZ je bil zavarovati ukrepe nastajajoče slovenske države, 
ki jo je tedaj in pozneje najbolj ogrožala JLA. MSNZ je zagotavljala, da so z 
njeno pomočjo republiški organi in predsedstvo republike dejansko vodili 
in poveljevali TO Slovenije. Temeljni obrambni načrt MSNZ je bil preprost 
in logičen. Če bi prišlo do oboroženega posega JLA (oz. JA), bi morala 
MSNZ zavarovati ključne objekte, hkrati pa s hitrimi napadi na skladišča 
orožja in vojaške opreme zagotoviti možnost za vpoklic popolnih forma‑
cij TO. Izdelani so bili podrobni načrti za posamezna skladišča in druge 
pomembne objekte. Po pokrajinah in občinah so bile sestavljene udarne 
skupine in jurišni odredi s formacijami, ki so bile prilagojene razpoložlji‑
vemu orožju in opremi. Mobilizacijski dokumenti so bili v največji tajnosti 
izdelani za sklic novih enot, ki so bile mobilizirane po načelu samopoziva, 
brez dodatne kurirske službe z izdelanim posebnim sistemom šifriranega 
obveščanja. Ustanovljena so bila tudi mnoga tajna skladišča za orožje in 
vojaško opremo. Že poleti 1990 pa se je začelo zbirati informacije o JLA, 
kar je omogočilo, da so bile izdelane ocene ogroženosti, formacije MSNZ 
in načrt delovanja. MSNZ je imela ključno vlogo pri pripravah na obram‑
bo slovenskega prostora in bodoče samostojne ter neodvisne države. To je 
bila organizacija, ki je morala med prenovo TO delovati kot oborožena sila 
Slovencev v pripravah na osamosvojitveno vojno.5

S sprejetjem svežnja ustavnih amandmajev, s katerimi je Skupščina RS 
27. in 28. septembra 1990 odpravila veljavnost zveznih dokumentov, ki 
so bili v nasprotju z republiško ustavo (med drugimi tudi, da sta služenje 
vojaškega roka in slovenska TO v izključni pristojnosti RS), so bili izpol‑
njeni tudi formalno pravni pogoji za ponovni prevzem poveljevanja nad 
celotno TO RS. Predsedstvo Republike Slovenije je že 28. septembra 1990 
imenovalo majorja Janeza Slaparja, dotedanjega poveljnika Pokrajinskega 
štaba TO za Gorenjsko, za vršilca dolžnosti načelnika RŠTO; on pa je 4. ok‑
tobra, ob predhodnem soglasju Predsedstva RS, imenoval vršilce dolžnosti 
komandantov TO pokrajin: rezervnega majorja Petra Zupana za gorenjsko 
pokrajino, rezervnega majorja Albina Gutmana za dolenjsko pokrajino, 
rezervnega podpolkovnika Franca Anderliča za južnoprimorsko pokrajino 
(od 30. junija 1991 dalje je to dolžnost opravljal major Vojko Štembergar), 
rezervnega podpolkovnika Vladimirja Miloševiča za vzhodnoštajersko 
pokrajino, rezervnega kapetana mag. Viktorja Kranjca za zahodnoštajer‑
sko pokrajino, rezervnega majorja Bogdana Beltrama za južnoprimorsko 

 5 VMSV, Fond: Vojna 1991, Odločba o imenovanju načelnika Narodne zaščite št. 
0001‑1‑Z‑2/13‑90 z dne 29. 8. 1990 in Direktiva načelnika Narodne zaščite Republike 
Slovenije za demonstracijsko, delno ali popolno uporabo MSNZ z dne 7. 9. 1990; Sloven‑
ska kronika XX. stoletja. Ljubljana 1996, str. 437; Mikulič, Uporniki, str. 42–50.
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pokrajino in rezervnega majorja Miho Butaro za ljubljansko pokrajino (od 
30. junija 1991 dalje je to dolžnost opravljal major Janez Lesjak) ter povelj‑
nika 30. razvojne skupine (kasneje 1. specialna brigada MORiS) rezervnega 
kapetana I. razreda Antona Krkoviča. S tem so prenehali tudi razlogi za 
delovanje MSNZ, njeni pripadniki pa so bili večinoma razporejeni v sesta‑
vo nove TO. Hkrati s temi imenovanji je sekretar za ljudsko obrambo Janez 
Janša poslal takratnemu poveljujočemu RŠTO generalu Hočevarju dopis, 
s katerim ga je pozval, naj naslednji dan preda dolžnost novemu vršilcu 
dolžnosti načelnika RŠTO Janezu Slaparju. Kot odziv na to zahtevo je JLA 
zasedla oziroma dodatno zavarovala poslopje, v katerem je bil RŠTO, in je 
pri tem vztrajala šest mesecev. RŠTO pod poveljstvom Janeza Slaparja se 
je preselil v prostore Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo.6 Tako 
sta v Sloveniji delovala dva RŠTO, vendar je bil (kot izhaja iz Poročila o 
bojni pripravljenosti TO R Slovenije za leto 1990) stari štab, ki ga je zasedla 
JLA (RS pa ga ni priznala), poveljstvo brez vojske ter samemu sebi namen, 
saj so bile od oktobra dalje prekinjene vse zveze med njim in podrejenimi 
enotami in štabi TO.7

Nasprotja med stališči, ki sta jih zagovarjali federacija (oziroma JLA) in 
RS, so se kazala zlasti ob vprašanju, na katerih območjih bodo slovenski na‑
borniki služili vojaški rok. JLA je neprestano zavračala zahteve Slovenije, da 
bi večina nabornikov služila vojaški rok na območjih, ki so bila bliže kraju 
njihovega bivanja oziroma njihovi republiki, zato so že na začetku okreplje‑
nega pritiska razmišljali tudi o drugih rešitvah. Med tem ko je Skupščina 
RS pripravljala zahtevo, da Predsedstvo SFRJ uvede služenje vojaškega roka 
za nabornike iz Slovenije samo v 5. vojaškem območju, so v Republiškem 
sekretariatu za ljudsko obrambo začeli iskati druge možnosti, in sicer služe‑
nje vojaškega roka v organizaciji in izvedbi republiških organov ter institu‑
cij. Prve analize so pokazale, da je za uspešno izvedbo usposabljanja zunaj 
JLA potrebno zagotoviti spremembe na normativno pravnem področju ter 
predvsem nastanitvene, kadrovske in materialne pogoje usposabljanja. Že 
poskusna analiza, v katero so bile zajete potrebe RS po kadrih, vojašnicah, 
vojaški opremi, oborožitvi za usposabljanje 12.000 nabornikov letno, je po‑
kazala, da organi in organizacije RS nimajo dovolj kadrov, opreme in nasta‑
nitvenih možnosti. Začeli so iskati druge rešitve. Po ogledu možnih lokacij 
za usposabljanje vojakov na območju RS v Kostanjevici na Krasu, Pekrah 

 6 VMSV, Fond: Vojna 1991, Prisega Janeza Slaparja z dne 28. 9. 1990; Odredbe RŠTO o 
imenovanju vršilcev dolžnosti komandantov TO pokrajin, št. 14/20‑90 z dne 4. 10. 1990; 
Švajncer, Obranili domovino, str. 94 in 105.

 7 VMSV, Fond: Vojna 1991, RŠTO, Poročilo o bojni pripravljenosti TO R Slovenije za leto 
1990, DT, št. 56 z dne 18. 2. 1991.
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pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani je polkovnik Bogdan Koprivnikar dobil 
nalogo, da pripravi idejni projekt o organizaciji služenja vojaškega roka v RS 
– projekt se je imenoval Organiziranje usposabljanja rekrutov izven JLA v 
organizaciji republiških organov. Cilj projekta je bil celostno rešiti vprašanje 
usposabljanja rekrutov in s tem služenja vojaškega roka. Šlo je za potrebne 
temelje za sprejemanje odločitev o organiziranju usposabljanja rekrutov in 
služenju vojaškega roka in rešitve, kako vzpostaviti oborožene sile oziroma 
slovensko vojsko v novi državni ureditvi. Pri tem so bila izpostavljena nasle‑
dnja vprašanja: zagotavljanje materialnih pogojev usposabljanja, zagotavlja‑
nje kadrov za usposabljanje, zagotavljanje finančnih sredstev, opredelitev 
učnih programov ter opredelitev ustavnih, zakonskih in drugih pravnih 
predpisov, ki so bili potrebni za izvajanje predvidenega usposabljanja. Idejni 
projekt je bil konec septembra 1990 odobren na kolegiju sekretarja za ljud‑
sko obrambo in imenovana je bila delovna skupina za izdelavo predloga 
projekta in nato za njegovo realizacijo. Januarja 1991 pa je bila imenovana 
komisija za izbor najustreznejših uniform za Slovensko vojsko. Pripraviti je 
morala predloge za uniforme različnih rodov in služb, barve posameznih 
delov uniform ter oblikovne predloge zanje. Nastanitveni pogoji v izbranih 
centrih za usposabljanje so bili zelo slabi, zato je bilo potrebno objekte na 
Igu in v Pekrah obnoviti. V nekaj več kot treh mesecih je bilo potrebno pri‑
praviti projekt za adaptacijo, narediti gradbene posege in opremiti prostore. 
Naslednji pomemben korak je bil zagotavljanje ustreznih kadrov, častnikov 
in podčastnikov, ki naj bi vodili usposabljanje. Pričakovalo se je, da bodo 
pri tem pomagali rezervni častniki, vendar je postalo njihovo sodelovanje 
v projektu nevarno, saj je JLA že odkrito grozila, da bo reagirala s silo. Na 
podlagi razpisa za sprejem civilnih oseb za opravljanje dolžnosti vojaških 
starešin v ustanovah in enotah TO je komisija Republiškega sekretariata za 
Ljudsko obrambo RS (Bogdan Koprivnikar, pomočnik republiškega sekre‑
tarja, predsednik komisije; Danijel Kuzma, načelnik oddelka za operativne 
zadeve v RŠTO in Igor Ivančič, republiški podsekretar) pripravila selekcijo 
prijavljenih kandidatov, ki so opravili zdravniški pregled in naredili prever‑
ko. Za vodjo učnega centra na Igu je bil imenovan Bojan Šuligoj, v Pekrah 
pa Andrej Kocbek.8 

 8 VMSV, Vojna 1991, Dokument Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo (RSLO), 
Imenovanje komisije za pripravo predloga za izbor kandidatov … št. 10/3‑91 z dne 7. 3. 
1991; Dokument RSLO, Predlog za sprejem kandidatov v službo z dne 29. 3. 1991; Doku‑
ment RSLO, Tečaj inštruktorjev in komandirjev za usposabljanje, št. 811/4 z dne 18. 3. 
1991; Bogdan Koprivnikar, Priprave za usposabljanje nabornikov v TO, Priprave na vojno 
1991. Vojaška zgodovina 3, 2001, št. 1, str. 71; Tomaž Kladnik, Slovenska vojska v službi 
domovine. Ljubljana 2006, str. 34–37 (dalje: Kladnik, V službi domovine).
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15. aprila 1991 so se za pripadnike obeh učnih centrov v Poljčah nada‑
ljevale priprave na usposabljanje s tečajem inštruktorjev in komandirjev. 
Usposabljanje je potekalo na osnovi Načrta in programa bojnega uspo‑
sabljanja vojaških obveznikov v učnem centru, teme, ki so jih izvajali že 
zaposleni v TO RS, pa so bile: mesto in vloga inštruktorja in komandirja 
pri usposabljanju; didaktika in metodika usposabljanja ter vsebine in me‑
todike predmetov taktika, postrojitveno pravilo, splošni vojaški predpisi, 
ABKO in sanitetni pouk. Po zaključku tečaja so pripadniki obeh učnih 
centrov odšli na Ig oziroma v Pekre ter se začeli pripravljati za usposablja‑
nje vojakov. Starešine, ki so bile v poveljstvu učnega centra, so se ukvarjali 
z načrtovanjem, prevzemanjem materialno tehničnih sredstev, poroča‑
njem, usklajevanjem z nosilci usposabljanja ter nosilci zavarovanja, iska‑
li možnosti uporabe strelišč in vadišč ter pripravljali pogoje za nemoten 
sprejem pripadnikov poskusne generacije nabornikov. Starešine, ki so bile 
razporejene v učnih četah, pa so izvajale vsebinske in metodične priprave 
za začetek usposabljanja (pisanje opomnikov, selekcija literature in učnih 
pripomočkov, spoznavanje nove oborožitve in opreme ter pripravo druge 
učne dokumentacije). Temeljni namen poskusnega usposabljanja vojakov 
v enotah TO RS je bil, poleg usposabljanja vojakov, preverjanje ustreznosti 
vsebin in organizacije vojaškega usposabljanja v TO ter preverjanje ustre‑
znosti novih uniform in ostale osebne opreme posameznikov in enot TO. 
Usposabljanje vojakov je bilo dvodelno: (1) najprej je bilo izvedeno uspo‑
sabljanje v znanjih in veščinah, ki jih mora obvladati vsak vojak kot posa‑
meznik, (2) nato pa so se vojaki usposabljali v veščinah, ki se nanašajo na 
delovanje enot od oddelka do čete. Cilj takega usposabljanja je bil obvlado‑
vati znanja in veščine, ki jih potrebuje vojak za izvajanje namenskih nalog 
v boju in pri izvajanju zaščite ter vseh vrst reševanj. Glavni poudarek je bil 
na ravnanju s pehotnim orožjem, in sicer kot strelec v protipehotnem in 
protioklepnem bojevanju in kot enota pri izvajanju bojnih nalog v napadu, 
obrambi, zasedi, boju v naselju, izvidništvu, bojnem zavarovanju, izdelo‑
vanju in premagovanju minskih polj, pri nalogah radiološke, kemične in 
biološke zaščite ter dekontaminacije, utrjevanju in maskiranju, oviranju 
ter pri diverzantskem in protidiverzantskem delovanju (to je bilo potrebno 
obvladati v 126 delovnih dneh9).

15. maja 1991 je bilo v obeh učnih centrih še posebej slovesno. Že pred 
napovedanim prihodom prvega nabornika na služenje vojaškega roka v 
enote TO RS se je pred vhodom v oba centra razlegal glas harmonike, na 

 9 Dušan Hudolin, Učni center Ig, Priprave za usposabljanje nabornikov v TO, Priprave na 
vojno 1991, Vojaška zgodovina 3, 2001, št. 1, str. 77; Kladnik, V službi domovine, prav tam.
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avtomobilih so bile slovenske zastave, okoli vhoda pa se je zbrala velika 
množica ljudi. 510. UC Ljubljana (Ig) je sprejel 180 nabornikov, 710. UC 
Maribor (Pekre) pa 120. Kljub temu da so svojci nabornikov vztrajali pred 
vrati centrov in se veselili, da bodo njihovi fantje prvič v zgodovini slo‑
venskega naroda služili vojaški rok v slovenski vojski, je v centrih hitro 
zavladal red. Naborniki so bili nameščeni v sobe, dobili so opremo, obli‑
kovane so bile učne enote pripadnikov prve poskusne generacije slovenskih 
vojakov, kar je dokazoval znak na levem rokavu uniforme – velika rumena 
številka 1 na temni podlagi, obrobljena z barvami slovenske zastave. Ta iz‑
jemni dan v vojaški zgodovini slovenskega naroda v Slovenski vojski in vsej 
državi danes s ponosom proslavljamo kot dan Slovenske vojske. Na drugi 
strani pa je nasprotnik stopnjeval psihološki pritisk na starešine in vojake 
centrov ter pripadnike TO, ki so izvajali njihovo ožje in širše varovanje. 23. 
maja 1991 so pripadniki JLA obkolili 710. učni center v Pekrah pri Mari‑
boru, in to je bila prva odkrita agresija JLA proti slovenskemu narodu in 
samostojnosti RS. Slovenska TO je zajela podporočnika in vojaka JLA, ki 
sta bila oborožena z ostrim strelivom in noži in sta z radijsko postajo ter 
topografskimi kartami izvajala izvidništvo v okolici učnega centra. Vodja 
centra se je z njima pogovoril, pred vhod učnega centra se je pripeljalo šest 
oklepnih transporterjev vojaške policije JLA, ki je bila opremljena za boj. 
Poveljujoča oficirja sta nastopila zelo odločno ter zahtevala vrnitev obeh 
prijetih pripadnikov JLA, naborno dokumentacijo vojakov TO v učnem 
centru, vseh 120 vojakov ter varnostnega častnika centra. Vodja centra je 
o zahtevah JLA obvestil republiškega sekretarja za obrambo Janeza Janšo, 
ki je odločil, da se učni center ne sme ukloniti vojaškim grožnjam, ampak 
mora z lastnimi silami in silami TO, ki so varovale center, organizirati 
obrambo. Zahteval je, da se nabornike namesti na najbolj varno mesto v 
centru, hkrati pa je obljubil okrepitve in posredovanje pri JLA. Pripadniki 
TO in JLA so bili več ur v negotovem položaju, saj je grozil spopad – TO 
je imela ukaz, da strelja, če bi pripadniki JLA poskušali vstopiti v center. 
Položaj se je bistveno spremenil, ko so na kraj dogajanja prišli novinarji 
in domačini iz Peker in Maribora, ki so bili pripadnikom centra v veliko 
moralno podporo, saj se je začelo merjenje moči in živcev dogajati pred 
očmi domače in svetovne javnosti. Pogajanja so se nadaljevala v prostorih 
mariborske občine, pritisk JLA na center pa se je proti večeru še stopnjeval. 
Med pogajanji na občini je bil zajet in ugrabljen poveljnik vzhodnoštajer‑
skega pokrajinskega štaba TO podpolkovnik Vladimir Miloševič, sloven‑
ska stran pa je vojašnicam JLA kot povračilni ukrep prvič izključila telefon 
in električno energijo. Kmalu po ugrabitvi so se oklepniki JLA umaknili 
iz Peker in učni center je bil deblokiran, podpolkovniku Miloševiču pa 
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je sodilo improvizirano vojaško sodišče JLA, ki mu je izreklo oprostilno 
sodbo.10 

Psihološki pritiski JLA na center so se nadaljevali vse do izbruha vojne 
za Slovenijo in so zasejali negotovost tudi v UC na Igu, kjer so pričakovali 
podobne ukrepe JLA. Kljub pritiskom pa se je usposabljanje v obeh cen‑
trih nadaljevalo in 2. junija 1991 so bili prvi slovenski naborniki sprejeti v 
vojaško enoto s svečano prisego, na kateri je bil prisoten slovenski politični 
in vojaški vrh, ki je s tem pokazal svojo neomajnost pri izvedbi osamosvoji‑
tvenih načrtov. Po vrnitvi s prostega vikenda je normalno vojaško življenje 
steklo po ustaljenem ritmu. Izvajala so se prva streljanja in terenska uspo‑
sabljanja v bližnji okolici centrov, pa tudi priprava častne enote slovenske 
vojske, ki je počastila razglasitev državne samostojnosti. Med vojno za slo‑
vensko samostojnost so bili vojaki obeh učnih centrov sprva evakuirani 
na območje Medvedjeka, nato pa razporejeni na slovensko‑hrvaško mejo, 
na kateri so varovali mejne prehode in druge pomembne objekte, in sicer: 
510. UC na mejnih prehodih Dragonja, Podgrad, Jelšane, Brod na Kolpi, 
Metlika, Obrežje in Dobova ter 710. UC: Dobovec, Gruškovje, Ormož in 
Mursko Središče. Naslednji dan je bil ukaz preklican, varovanje pa so pre‑
vzeli pristojni štabi TO, ki so morali obema centroma zagotoviti lokacijo 
in pogoje nadaljnjega usposabljanja. Konec vojne so dočakali na območju 
Dražgoš in Krope (510. UC) oziroma Belih vod in Smrekovca (710. UC). 
Drugi del usposabljanja so nadaljevali na matičnih lokacijah in ga zaklju‑
čili 14. oktobra 1991, ko je bila na vadišču Poček izvedena zaključna vaja 
obeh učnih centrov TO, ki se je je udeležil tudi minister za obrambo RS 
Janez Janša. Usposabljanje vojakov v obeh učnih centrih se je zaključilo 
sredi novembra 1991.11

Hkrati z vzpostavljanja redne vojske pa so potekale tudi intenzivne pri‑
prave na obrambo države, saj so bili odnosi med Slovenijo in zveznimi 
oblastmi zelo napeti. Zvezni izvršni svet SFRJ je 9. 8. 1990 obravnaval in 
sprejel informacijo ZSLO o »nezakonitih merah organov Republike Sloveni‑
je na področju ljudske obrambe«, predvsem zaradi (ne)napotitve naborni‑
kov na služenje vojaškega roka v JLA, ter poslal opozorilo Izvršnemu svetu 
RS.12 Predsednik Izvršnega sveta RS Lojze Peterle je v odgovoru predsedni‑
ku Zveznega izvršnega sveta SFRJ Anteju Markoviču zapisal, da del zvezne 

 10 VMSV, Fond: Vojna 1991, Ukaza RŠTO št. 804‑03/436‑91 o varovanju meje z dne 4. 7. 
1991 in preklic le tega z dne 5. 7. 1991; Švajncer, Obranili domovino, str. 13; Ernest Anželj, 
710. učni center TORS – 23. maj 1991, Priprave na vojno 1991, Vojaška zgodovina 3, 2001, 
št. 1, str. 77; Kladnik, V službi domovine, prav tam.

 11 Prav tam.
 12 VMSV, Fond: Vojna 1991, Predlog odgovora na delegatsko pitanje, Kabinet saveznog 

sekretara ZSLO, Beograd, št. 459‑28 z dne 29. 10. 1990.
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administracije še vedno ne priznava rezultatov prvih svobodnih volitev 
v Sloveniji in na Hrvaškem, hkrati pa ga je pozval, naj namesto prikritih 
groženj o neposrednem izvajanju zveznih zakonov organizira odkrit in 
argumentiran razgovor o odprtih problemih.13 Predsedstvo RS je 26. no‑
vembra 1990 v dopisu Predsedstvu SFRJ odločno protestiralo zaradi po‑
seganja poveljstva 5. vojaškega območja v ustavne in zakonske pristojnosti 
RS – 5. vojaško območje je 21. 11. 1990 razglasilo za nelegalne vse enote 
in poveljstva, ki so bila na novo oblikovana na območju Republike, pre‑
povedalo je vpoklice, usposabljanje in preverjanje mobilizacijske in bojne 
pripravljenosti enot TO ter ponovno zahtevalo skladiščenje orožja TO v 
skladiščih JLA. Predsedstvo RS je zahtevalo, da se zagotovi neoviran do‑
stop do vse oborožitve in opreme, ki je last RS in je uskladiščen pri JLA.14 
Čeprav je RS pozivala k dialogu, je Predsedstvo SFRJ 12. decembra sprejelo 
ukaz o »razformiranju vseh oboroženih formacij na območju SFRJ, ki niso 
v sestavi enotnih OS SFRJ ali organov za notranje zadeve in katerih organi‑
zacija ni bila v skladu z zveznimi predpisi«. Vso oborožitev in opremo tako 
razformiranih enot in posameznikov je bilo potrebno predati enotam in 
ustanovam JLA. Rok za izvedbo je bil 10 dni (22. december – dan JLA), 
nadzoroval naj bi ga ZSLO, ki je tudi določil enote JLA za zaščito te naloge. 
JLA je na osnovi tega ukaza uvedla najvišjo stopnjo pripravljenosti, izvajala 
je premeščanje posameznih nižjih enot in težkega orožja ter s prevzema‑
njem funkcije državnih organov posegala v celovitost in suverenost RS.15 
Razumevanje oziroma bolje rečeno nerazumevanje JLA glede na nastali 
položaj na ozemlju Jugoslavije in v Evropi je dobro razvidno iz štabne voj‑
ne vaje Bedem – 91, ki je leta 1990 potekala v enotah in poveljstvih JLA16 
ter iz govora generala Adžića višjim častnikom JLA ob zaključku šolanja 
v Centru visokih vojnih šol 5. julija 1991 v Beogradu; Adžić je ocenil, da 
so razmere v državi slabše, kot so bile leta 1941, zato bo vojaški vrh prisilil 
Predsedstvo SFRJ, da se sprejete odločitve uresničujejo, sicer bo JLA uda‑
rila z vso silo. V enote JLA, ki so delovale na območju Slovenije, so bili na 
poveljniška mesta postavljeni le tisti častniki JLA, ki so slepo in brez pre‑
misleka izvrševali naloge vodstva JLA.17 Republiško vodstvo je po zaslugi 
majhne skupine pripadnikov Varnostnega sektorja RSLO, oziroma kasneje 

 13 VMSV, Fond: Vojna 1991, Pismo predsednika IS RS predsedniku ZIS z dne 24. 10. 1990.
 14 VMSV, Fond: Vojna 1991, Dopisa Komande 5. vojne oblasti št. SZ 9/75‑397 in 9/75‑399 

z dne 21. 11. 1990 ter dopis Predsedstva RS Predsedstvu SFRJ št. 830‑01‑30/90 z dne 26. 
11. 1990.

 15 VMSV, Fond: Vojna 1991, Naredba Predsedstva SFRJ z dne 12. 12. 1990.
 16 VMSV, Fond: Vojna 1991, ŠRV Bedem – 91 – Zamisao dejstva strana.
 17 VMSV, Fond: Vojna 1991, Informacija z dne 6. 7. 1991 ob 20.00 uri o govoru generala 

Adžića in premeščanju častnikov JLA na ozemlje Slovenije.
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Varnostnega organa MORS, ves čas priprav na osamosvojitev in med vojno 
zelo dobre in ključne podatke o tem, kaj se dogaja v JLA in kakšne so njene 
priprave in manevri.

Kljub vsem pritiskom in grožnjam so se priprave na neizogiben obo‑
rožen spopad nadaljevale. Tako je bil 17. decembra 1990 v Kočevski reki 
organiziran prvi javni postroj enote TO, in to 30. razvojne skupine TO, 
iz katere se je kasneje oblikovala 1. specialna brigada MORiS, kot prva 
popolnoma poklicna enota TO. S postrojem enote so bili slovenski jav‑
nosti in morebitnim nasprotnikom prikazani priprave in pripravljenost 
na obrambo samostojnosti ter, kot je dejal predsednik Izvršnega sveta RS 
Lojze Peterle, je zadišalo po slovenski vojski. V decembru so v TO dobili 
prvi kontingent orožja iz tujine (40 pištol Beretta, 400 pušk SAR in 10 
protioklepnih orožij Armbrust), nato pa v letu 1991, do začetka vojne, še 
dva kontingenta orožja. Štiri dni pred postrojem v Kočevski reki je načel‑
nik RŠTO v Poljčah poročal razširjeni sestavi Predsedstva RS o stanju in 
problemih bojne pripravljenosti. Predsedstvo je seznanil z ukrepi, ki so jih 
pripravljali za prehod TO v bodoče oborožene sile slovenske države ter o 
pripravljenosti za izvajanje nalog ob osamosvojitvi. V ta sklop so spadale 
tudi naloge prevzema poveljevanja nad strukturo armade v Sloveniji in 
ukrepi za prevzem slovenskih nabornikov ter o izvedeni reorganizaciji v 
skladu z Zakonom o obrambi in Zakonom o vojaški obveznosti. TO je za‑
gotavljala: (1) pripravljenost na vseh ravneh poveljevanja in aktiviranja šta‑
bov ter intervencijskih enot v času do dveh ur; (2) operativno priprav lje nost 
vseh štabov, 85 skupin za oviranje, 92 protioklepnih skupin, 59 oddelkov, 
240 vodov, 142 čet, 33 odredov vodne sestave, 11 odredov četne sestave in 
6 bataljonov. Skupaj je to ustrezalo 378 četam ali 94 bataljonov. Za 35.000 
pripadnikov so imeli zagotovljeno orožje in pehotno strelivo, 1024 protio‑
klepnih orožij in še dodatnih 1106 protioklepnih orožij za enkratno upora‑
bo, 203 kosov orožja za podporo, 99 protiletalskih orožij, 42 protiletalskih 
raket ter 33.000 kg razstreliva. S temi sredstvi bi lahko uničili več kot 180 
tankov; (3) zavarovanje mirnodobnih in vojnih lokacij, mobilizacijskih 
zbirališč, skladišč in transportov ter zavarovanje objektov posebnega po‑
mena; (4) nadzor in nasilno odpiranje meje, preprečevanje uporabe enot 
JLA, blokado kasarn, preprečevanje izvoza MTS, oviranje, nasilni prevzem 
skladišč in objektov armade; (5) vzpostavitev zbirnih centrov za slovenske 
nabornike in centrov za sprejem starešin, ki prebegnejo.18 

18. marca 1991 je predsedstvo RS ustanovilo Republiško koordinacijo, 
ki je bila operativno koordinacijsko telo v izrednih razmerah; šlo je za 

 18 VMSV, Fond: Vojna 1991, Poročilo in pričevanje generala Janeza Slaparja.
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organ, ki je usklajeval vse obrambne priprave na slovensko osamosvojitev 
in je v vojni vodil vse vojne operacije TO, policije in civilne obrambe. Re‑
publiška koordinacija je uskladila vse obrambne in varnostne priprave, v 
vojni pa je opravljala naloge štaba vrhovnega poveljnika. Vlogo vrhovnega 
poveljnika je po ustavi opravljalo Predsedstvo Republike, razširjeno s pred‑
sednikom vlade in skupščine. Pri delu Predsedstva so sodelovali še mini‑
stri za obrambo, notranje in zunanje zadeve, informiranje ter poveljnika 
oziroma načelnika republiškega štaba za TO in civilno obrambo. Vodila 
sta jo republiška sekretarja za notranje zadeve in za obrambo Igor Bavčar 
in Janez Janša. Sprva je delovala v prvem nadstropju stavbe Izvršnega sveta 
RS, od 28. junija pa v kletnih prostorih Cankarjevega doma v Ljubljani.19 

Delovne skupine operativnega koordinacijskega telesa so takoj ob nje‑
govi ustanovitvi pripravile različice ukrepov, če bi JLA demonstrirala svojo 
silo, v TO pa se je začela poskusna mobilizacija enot po posameznih pokra‑
jinah.20 Praktični preizkus delovanja TO je bila vaja Premik 91, v kateri so 
v TO uspešno preizkusili delovanje na celotnem ozemlju RS. Hkrati se je 
začela izdelava mobilizacijskih načrtov za posamezne pokrajine ter izdaja 
ukazov za mobilizacijo posameznih vojnih enot TO. Tako je bila 24. junij 
1991 izvedena mobilizacija vseh štabov in prištabnih enot TO: vpoklica‑
nih je bilo 2251 pripadnikov TO (prišlo jih je 1983, tj. 88 %) ter 9689 enot 
namenjenih za varovanje objektov posebnega pomena (prišlo jih je 7013, 
tj. 72 %); 25. junija 1991 je bila izvedena mobilizacija enot za formiranje 
sprejemnih centrov in nalog zavarovanja: vpoklicanih je bilo 792 pripa‑
dnikov (prišlo jih je 644, tj. 81%), naslednji dan pa je bilo po pokrajinski 
štabih vpoklicanih 20.115 pripadnikov (odzvalo se jih je 15.707, tj. 78 %).21 

26. junija 1991 je bil v okviru svečanosti ob razglasitvi neodvisnosti dr‑
žave na Trgu Republike v Ljubljani prvi postroj častne enote TO. Enoto so 
sestavljali vojaki, podčastniki in častniki obeh učnih centrov. Poveljujoči 
častnik na svečanosti je bil podpolkovnik Anton Krkovič, ki je na dan raz‑
glasitve samostojnosti Republike Slovenije, prvič v zgodovini samostojne 
države in njene vojske s častno sabljo poročal predsedniku Predsedstva 
Republike Slovenije gospodu Milanu Kučanu. Novo državno zastavo pa so 

 19 VMSV, Fond: Vojna 1991, Sklep Predsedstva RS o ustanovitvi operativnega koordinacij‑
skega telesa za primer izrednih razmer, št. 800‑03‑7/91 z dne 18. 3. 1991.

 20 VMSV, Fond: Vojna 1991, Odredbe RŠTO o izvedbi poskusnih mobilizacij vojnih enot 
TO ter Gradiva delovnih skupin operativnega koordinacijskega telesa z dne 8. 4. 1991 in 
sicer: Variante ukrepov v primeru demonstracije sile s strani JLA; Načrt propagandnih 
(informativnih) aktivnosti v primeru izrednih razmer; Koncept idejnega scenarija za 
preprečevanje umika težke tehnike JLA iz RS ter Variantni postopki za ukrepanje milice 
na državni meji v RS v primeru slabšanja varnostnih razmer – šifra Kamen. 

 21 Švajncer, Obranili domovino, str. 19.
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na drog na trgu dvignili častniki TO: Bojan Šuligoj, Andrej Kocbek, Uroš 
Krek, Goran Vidrih in Stojan Ledinek. Proslavo je ob razglasitvi samo‑
stojnosti je poskušal motiti prelet letala jugoslovanskega vojnega letalstva 
v nizkem letu nad prizoriščem proslave, JLA in zvezna milica sta takoj za 
tem začela zavzemati slovenske mejne prehode, sledili pa so prvi streli pri‑
padnika JLA v Divači, kar je pomenilo pričetek načrtovanega, usklajenega 
in enotno vodenega napada JLA na slovensko suverenost. Na ceste so prišli 
tanki iz vojašnice tankovske brigade na Vrhniki, s Hrvaške se je pripeljala 
kolona oklepnih bojnih vozil, ki je bila najprej zaustavljena v Pogancih. Kot 
odgovor na bojno delovanje JLA je načelnik RŠTO polkovnik Janez Slapar 
izdal ukaz o bojnem delovanju TO, da »se z odločnim bojnim delovanjem, 
s težiščem na dejstvovanju po oklepnih enotah in drugih sredstvih tehnike 
zagotovi realizacijo načrtovanih nalog, da se z uporabo razpoložljivih bor‑
benih sredstev zagotovi varovanje objektov, meje in komunikacij ter prepreči 
manevre enotam JLA.«22 

Enote in poveljstva JLA so začele izvajati agresijo na Slovenijo 26. in 
27. junija 1991 iz naslednjih korpusnih območij, ki so bili podrejeni 5. vo‑
jaškemu območju v Zagrebu: 13. korpus, poveljstvo na Reki, 14. korpus, 
poveljstvo v Ljubljani, 31. korpus, poveljstvo v Mariboru, 32. korpus, po‑
veljstvo v Varaždinu, 10. korpus, poveljstvo v Zagrebu in 5. korpus vo‑
jaškega letalstva in protizračne obrambe, poveljstvo v Zagrebu. Tako je 
imela JLA v Sloveniji do 25.000 tisoč vojakov, približno 250 tankov stalne 
sestave in približno 100 tankov, ki so v Slovenijo prišli iz Hrvaške, ter okoli 
300 različnih oklepnih vozil (transporterji, protiletalski topovi, poveljniška 
vozila, izvidniška vozila …). Na štirih letališčih z betonskimi vzletno‑pri‑
stajalnimi stezami (Cerklje, Maribor, Brnik in Portorož) je bilo na začetku 
spopadov približno 90 letal in 50 helikopterjev.23

Slovenski TO je poveljeval RŠTO. Sestavljali so jo zaščitna brigada in 
sedem pokrajinskih štabov, ki so bili razdeljeni na 26 območnih štabov. Že 
prvi dan spopadov je bilo vključenih 15.000 mož, kasneje skupaj pa 35.100. 
V slovenski TO je bilo 500 profesionalcev, in sicer starešine in admini‑
strativno‑tehnično osebje. Pripadniki TO so bili oboroženi s pehotnim 
orožjem, z orožjem za podporo (minometi, topovi itd.), z orožjem za pro‑
tioklepni boj ter z lažjim topniškim orožjem za protiletalsko obrambo (ra‑
kete Strela 2 M), dopolnjevalo pa ga je tudi orožje, ki je bilo zaplenjeno JLA, 
in je omogočalo oblikovanje novih enot, kot so bile tankovske čete, baterije 

 22 VMSV, Fond: Vojna 1991, Ukaz načelnika RŠTO z dne 27. 6. 1991 ob 09.50 uri; Švajncer, 
Obranili domovino, str. 27.

 23 VMSV, Fond: Vojna 1991, Dokument RŠTO, Analiza bojnega delovanja TO R Slovenije 
v času od 26. 06. 1991 do 17. 07. 1991 z dne 17. 07. 1991.
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za protiletalsko obrambo itd. Slovenske policijske enote, ki so v spopadih 
imele pomembno vlogo, so štele 7.100 ljudi (vključno z informacijski siste‑
mom in pomožnimi službami). V pripravah na agresijo in vodenje odpora 
je v vojnih operacijah oborožene sile podpiral sistem Civilne obrambe, ki 
je odločilno pripomogel k zmagi v osamosvojitveni vojni. V okviru boj‑
nih operacij in izven njih so pripadniki civilne obrambe pod vodstvom 
Francija Žnidaršiča organizirano in sistematično izvajali oviranje, odklope 
elektrike, vode, plina, prevoze in blokade ter oskrbo obrambnih sil.24 

JLA naj bi operacijo na Slovenijo izvedla sorazmerno hitro in brez pre‑
velikih zapletov. Njen napad ni povzročil posebnega presenečenja, saj je bil 
pričakovan. Mogoče je bilo le presenečenje med taktičnim in operativnim 
delom, ker se ni točno vedelo, kdaj in kje bo izvršena agresija. Ukrepi v 
Sloveniji pred razglasitvijo samostojnosti in neodvisnosti so bili taki, da 
so bile slovenske obrambne sile praktično oblikovane, zato so lahko vojno 
začele povsem neobremejeno in enakovredno.25

TO je bila ustanovljena, da bi se organizirala, formirala in se usposobila 
za namensko delo v vojnih razmerah. V zelo kratkem času je prešla v eno 
najtežjih oblik delovanja, to je delovanje na začasno zasedenem ozemlju, 
kjer je imel nasprotnik premoč v tehnično materialnih sredstvih, absolutno 
pa v oklepno‑mehanizirani in letalski sili. Pri tem je potrebno upoštevati 
tudi to, da je nasprotnik še do nedavnega dominantno sodeloval v prosto‑
ru ter spretno prikrival svojo organizacijsko formacijsko strukturo, kot 
da bi načrtoval, da bo postal nasprotnik. V pripravah na vojno in bojnih 
spopadih do odhoda JA iz Slovenije se je pokazalo, da je bila odločilna 
ustanovitev koordinacijskih skupin na pokrajinski ravni, ki so usklajevale 
bojne aktivnosti med TO, ONZ in CO; prav tako pomembna pa sta bili 
predhodno usposabljanje predvsem organizacije in izvedbe štabne vojne 
vaje Kobra‑91 in taktične vaje Premik‑91, ki so enote TO izurile v izvaja‑
nju manevra na celotnem področju RS in s tem omogočilo pravočasno in 
učinkovito uporabo tudi najmanjših enot. Zagotovljeno je bilo nepretrgano 
delovanje sistema vodenja in poveljevanja, od republiške, preko pokrajin‑
skih koordinacij, do enot ter obratno, kar je bila tudi posledica novega 
sistema zvez Racal (ki pa ni bil zagotovljen na vseh stopnjah poveljevanja). 
V koordinacijskih skupinah so se združevali podatki o nasprotniku, ki so 

 24 Prav tam.
 25 Prav tam. Kar je razvidno tudi iz analiz bojnega delovanja posameznih enot JA, kot npr. 

v: VMSV, Fond: Vojna 1991, »Izvodjenje b/d 1. okbr, Analiza, pov. br. 1206‑1 dana 13. 08. 
1991«, ki ga je podpisal načelnik štaba oklepne brigade iz Vrhnike.
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omogočili učinkovito obrambo pri izvajanju njegovih specifičnih bojnih 
delovanj.26 

Težišče odločnega bojnega delovanja proti nasprotniku, ki je preprečilo 
prodor oklepno mehaniziranih sil v globino ozemlja RS, je bilo vzdolž 
glavnih smeri: Varaždin – Ormož – Ptuj – Maribor, Zagreb – Novo mesto 
– Ljubljana ter Reka – Ilirska Bistrica – Postojna – Sežana – Nova Gorica. Z 
neprestanim aktivnim partizanskim bojnim delovanjem vzdolž vseh smeri 
prodora nasprotnikovih enot se je upočasnilo njegovo delovanje, hkrati pa 
mu je bilo zadanih tudi veliko izgub v bojni tehniki in živi sili, kar je one‑
mogočalo njegov razvoj. Temu je sledilo usklajeno delovanje CO, tj. učin‑
kovita obramba komunikacij in blokada vojašnic JLA, ob odpori topništva 
in minometov pa je bilo uničenih veliko nasprotnikovih enot, ustanov in 
objektov. Protidiverzantske enote so izvajale pritidiverzantski boj na širših 
območjih letališč in pomembnejših taktičnih smereh in objektov, onespo‑
sabljali so nasprotnikove najvitalnejši objekte, sredstva, tehniko, zveze in 
poveljniška mesta, preprečevali so njegovo zračno desantno delovanje ter 
oskrbo na celotnem območju prodora in razmestitve njegovih sil. Prav 
tako pa je bilo za naše obrambne sile značilna visoka stopnja strokovnosti 
in kvalitetni načrti za oviranje nasprotnika, zavarovanje meje, varovanje 
objektov, organizacijo zbirnih centrov, blokade, POS ter njihova organi‑
zacija v štabih in enotah; hitra in učinkovita disperzija velikih količin za‑
plenjenih MTS, MES iz skladišč JLA; zagotavljanje logistične zagotovitve 
lastnih enot s strani CO; učinkovito delovanje informativno propagan‑
dnega sistema, ki je pozitivno deloval na pripadnike lastnih enot in na 
prebivalstvo ter na nasprotnika, predvsem pa tudi visoko število prebegov 
in predaj pripadnikov JLA, zvezne milice in civilnih oseb v službi v JLA 
ter dobro postavljen in izveden sistem zbirnih centrov.27

2. julija je polkovnik Janez Slapar po pooblastilu državnega vodstva 
poslal v Beograd Predlog Republike Slovenije za določitev pogojev za usta‑
vitev ognja od 2. 7. od 15.00 ure dalje, in sicer: »1/ Od tega datuma in ure 
je v veljavi ustavitev ognja za obe strani. 2/ Obrambne sile Republike Slove‑
nije se obvezujejo, da bodo ob tej uri: prekinile ogenj, oddaljile svoje enote 
od blokiranih enot JA, dovolile enotam JA, da oskrbijo ranjene in poberejo 
mrtve vojake, kar so lahko tudi doslej vseskozi počele in ko bodo enote v 
mirnodobnih kasarnah, bo zagotovljena tudi njihova oskrba. 3/ Enote JA 
se obvezujejo, da bodo ob tej uri: prekinile ogenj, umaknile enote 32. in 10. 
korpusa ter druge enote, prepeljane od drugod, v matične kasarne, blokirane 

 26 Prav tam.
 27 Prav tam.
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oklepne in posebne enote 14. in 31. korpusa organizirano, tanke in oklepna 
vozila pa na vlačilcih, umaknile v matične enote in da ne bodo na ozemlje 
Republike Slovenije dovažale nikakršnih novih enot ali izvajale kakršnihkoli 
bojnih akcij«. Prav tako je ukazal enotam TO, naj končajo vse napadal‑
ne aktivnosti.28 V oceni nastalih razmer, ki jo RŠTO poslal naslednji dan 
PŠTO, je zapisano, da se pričakuje, da bo agresor z območja R Hrvaške in 
ob podpori letalstva poskušal prodreti v smereh: Čakovec – Ljutomer – G. 
Radgona; Varaždin – Ormož – Ptuj – Maribor; Zagreb – Bregana – Brežice 
– N. mesto; Karlovac – Metlika – N. mesto; Delnice – Kočevje – Ribnica 
ter Raka – Ilirska Bistrica – zahodna meja. Prav tako pa naj bi aktivnosti 
okrepile enote JLA, ki so ostale na območju R Slovenije, predvsem oklep‑
no mehanizirane enote. PŠTO so zato morali zagotoviti naslednje naloge: 
oblikovati skupine za protioklepni boj, izvajati njihovo urjenje ter jim za‑
gotoviti primerno vozilo za premik v rajone uporabe; pripraviti oviranje 
na posameznih smereh, in sicer je bilo potrebno ovire okrepiti z minsko 
eksplozivnimi sredstvi; mobilizirati vso sestavo TO; v največji možni meri 
zagotoviti sredstva za protiletalski boj; utrditi položaje za obrambo ter se 
dobro maskirati. Prav tako je bilo potrebno minirati in ustrezno označiti 
mejne prehode na glavnih komunikacijah, ki vodijo iz Hrvaške v Slovenijo 
ter v skrajni sili zrušiti mostove na meji, za kar so morali izvršiti ustrezne 
priprave.29 V povelju za nadaljnje delovanje Teritorialne obrambe Repu‑
blike Slovenije, ki ga je RŠTO ob odobritvi predsednika Predsedstva RS 
Milana Kučana, izdal dva dni kasneje, je v oceni agresorja zapisano, da je 
po srditih spopadih med enotami TO in enotami JLA, v katerih je agresor, 
kljub izraziti premoči v bojni tehniki doživel neuspeh in ni dosegel nobe‑
nega zadanega cilja, prišlo do prekinitve ognja in začetka pogajanj med 
delegacijo države Slovenije in delegacijo vlade Jugoslavije. Ob tem pa je štab 
vrhovne komande Oboroženih sil SFRJ brez pooblastila predsedstva SFRJ 
ocenil razmere in napovedal nadaljnje bojne aktivnosti JA, pri čemer je pri‑
šlo do večjih premikov oklepno mehaniziranih enot iz območja Srbije na 
območje Hrvaške in BiH. TO je zato morala v sodelovanju z organi za no‑
tranje zadeve, narodno zaščito in prebivalstvom zagotoviti nemoteno de‑
lovanje državnih institucij ter preprečiti vdor sil JA iz območja R Hrvaške 

 28 VMSV, Fond: Vojna 1991, Predlog Republike Slovenije za definiranje pogojev za ustavitev 
ognja od 2. 7. 1991 od 15.00 ure dalje, ki ga je za Republiko Slovenijo poslal v Beograd v.d. 
načelnika RŠTO, polkovnik Janez Slapar ter ukaz enotam TO o končanju vseh napadal‑
nih aktivnosti.

 29 VMSV, Fond: Vojna 1991, Ukaz RŠTO vsem PŠTO št. 814‑01/1 z dne 3. 7. 1991 ob 10.00 
uri.
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v Slovenijo ter uniči vse stacionarne sile na območju Slovenije; posamez ne 
enote TO so dobile konkretne naloge za delovanje proti nasprotniku.30

Po Brionski izjavi se je 12. julija 1991 začelo načrtovano in postopno 
odpuščanje (demobilizacija) enot TO v posameznih pokrajinah in 30. raz‑
vojni skupini ter oblikovanje dežurnih enot za varovanje državne meje, 
protioklepnih enot na glavnih smereh, protiletalskih enot, protidesantnih 
enot na letališčih Brnik in Maribor, dežurnih pokrajinskih intervencijskih 
protidiverzantskih čet; enote za varovanje objektov republiškega pomena in 
lastno varovanje štabov in objektov TO ter enote namenjene za minimalno 
blokado in oviranje stacionarnih objektov JA.31 Dokončni poraz politike 
vojaškega vrha JA na slovenskem ozemlju pa pomeni sklep Predsedstva 
SFRJ o umiku JLA iz Republike Slovenije v roku treh mesecev. Ministrstvo 
za obrambo RS je izdelalo predlog Republike Slovenije za tehnično izvedbo 
sklepa Predsedstva SFRJ o umiku poveljstev, enot in ustanov JA iz Repu‑
blike Slovenije, ki so jih podrobneje opredeljevali na zasedanjih komisije 
Republike Slovenije pod vodstvom Mirana Bogataja in 5. vojne oblasti JA 
pod vodstvom generalpodpolkovnika Andrije Rašete, ki je tudi spremljala 
priprave in premike enot JLA ob odhodu iz Slovenije ter prevzem objek‑
tov JLA v varovanje in upravljanje TO. 26. oktobra 1991 je generalmajor 
Janez Slapar v pristanišču Koper pred postrojenimi enotami TO in milice 
poročal predsedniku Kučanu o odhodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.32

Začelo se je preoblikovanje TO iz vojnega v mirnodobno stanje ter iz 
rezervne v naborniško vojsko s profesionalnim jedrom. Predsedstvo RS je  
3. februarja 1992 sprejelo Splošni načrt organizacije, opremljanja in obo‑
roževanja ter usposabljanja Teritorialne obrambe, na osnovi katerega je 
RŠTO izdelal projekt organizacije TO. Predlagana struktura TO RS je te‑
meljila na izkušnjah organiziranosti TO in izkušnjah, pridobljenih v vojni: 
upoštevala je značilnosti oboroženih sil sodobnih armad ter v smislu pri‑
prav na oborožen spopad izhaja iz ocene, da bi bil v morebitnem napadu na 
državo Slovenijo napad voden po načelih zračno‑kopenske bitke. Razmerje 

 30 VMSV, Fond: Vojna 1991, Povelje za nadaljnje (bojno) dejstvovanje Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije, št. 804‑01/18, astronomski čas: 05. 07. 1991 ob 20.00 in operativni 
čas D+9 ob 20.00.

 31 VMSV, Fond: Vojna 1991, Ukaz RŠTO št. 804‑01/22 z dne 12. 7. 1991 o pričetku načrto‑
vanega postopnega odpuščanja – demobilizacije enot TO.

 32 VMSV, Fond: Vojna 1991, Ukaz Predsedstva SFRJ št. 31 z dne 18. 7. 1991 o umiku po‑
veljstev, enot in ustanov JA iz Republike Slovenije; Zabeležke z razgovorov med komi‑
sijo Predsedstva RS za razreševanje spornih vprašanj v zvezi z Brionsko deklaracijo in 
predstavniki 5. vojaškega območja; Predlog RS za tehnično izvedbo sklepa Predsedstva 
SFRJ o umiku poveljstev, enot in ustanov JA iz RS; Zaključki sestankov med predstavniki 
Ministrstva za obrambo in 5. vojaškega območja; Poročilo generala Slaparja.
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med manevrskim in prostorskim delom je bilo določeno 1 : 2, TO pa naj 
bi štela okrog 45.000 mož.33 

zaključek

V obdobju dveh let, od aprila 1990 do aprila 1992, je bila po dolgih de‑
setletjih, ki so minila od ustanovitve slovenske vojske generala Maistra, ter 
vmesnih, na koncu neuspelih, podobnih poskusih slovenske partizanske in 
slovenske narodne vojske, ustanovljena oborožena sila slovenskega naroda, 
slovenska vojska. Le‑ta se je, v odločilnih in za demokratični razvoj sloven‑
skega naroda usodnih trenutkih preoblikovala iz drugorazredne rezervne 
vojske v sodobne obrambne sile in skupaj s slovensko milico, civilno zaščito 
in ob podpori prebivalstva nastopila proti nasprotni strani samozavestno 
in popolnoma enakovredno ter zavarovala nastajanje in obranila neodvis‑
nost slovenske države. Po vojni se je TO hitro preoblikovala iz rezervne 
v naborniško vojsko s profesionalnim jedrom ter leta 2003 v popolnoma 
profesionalno ter sodobno opremljeno in usposobljeno Slovensko vojsko, 
kredibilno partnerico ostalim vojskam Severnoatlantskega zavezništva in 
Evropske unije. 

GeneRAL mAIsteR AnD foRmAtIon of the sLovene  
ARmeD foRCes In the yeARs 1990–1991  
summary

Values of each nation and hereby of each army are kept and taken care of with adequate 
valuation and respect for the nation’s past, mainly for the past that marks the establish‑
ing of a nationality. We Slovenes won our nationality in 1991. As a symbol of belonging 
to a nation and to an army as well as its duties to, regardless of the victims, preserve the 
autonomy and independence of a state’s territory, we owe it to our ancestors ‑ soldiers that 
we keep the memory of them alive. It should be kept for the young generations as memory 
and as a reminder of the deeds of their ancestors. In the past our ancestors tried to fulfil 
their dream of an independent state and with it of an own army. We Slovenes importantly 
affected the formation and the disintegration of state communities, in which we lived, 
wearing uniforms of different armies and interfering with the historical events in just the 
right time and in this way deciding for the benefits of our nation. 
Although Slovenes depended mostly on the international factors when Austria‑Hungary 
disintegrated, the patriotic deeds of Rudolf Maister and his solders decisively contributed 
to the formation of the Slovene national territory. Rudolf Maister was the first general in 
our nation’s history. It would almost be impossible to find a more suitable personality for 

 33 VMSV, Fond: Razvoj Slovenske vojske, RŠTO, Organizacija Teritorialne obrambe (pre‑
dlog) marec 1992 in Predlog nalog, ki izhajajo iz dokumenta Obseg in struktura TO z 
dne 2. 7. 1992.
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such a historic role. He was distinguished for his wisdom and courage; he had an extreme 
sense for right decisions in fateful moments; he was also a painter and a poet. The decisive 
patriotic deeds of Rudolf Maister and his soldiers are one of basic virtues of the Slovene 
army; these deeds are factors and the driving force on which the decisions and realisation 
of goals and tasks of the Slovene army in national and international fields are based, for 
they derive from common human values and values of the Slovene society.

GeneRAL mAIsteR unD DIe foRmIeRunG DeR sLowenIsChen 
bewAffneten mäChten In Den JAhRen 1990 bIs 1991 
Zusammenfassung

Die Zugehörigkeit und das Wertsystem einer Nation und somit auch ihrer Armee werden 
mit angemessenen Bewertung und Wertschätzung der Nationalgeschichte, vor allem de‑
ren Teil, der den Aufbau ihrer Staatlichkeit, die wir Slowenen erst im Jahre 1991 erringen 
könnten, erhalten und gepflegt. Als Symbol für die Zugehörigkeit der Nation und der 
Armee, sowie ihrer Pflicht, unabhängig von den Opfern für die Unabhängigkeit und Au‑
tonomie des Staatsterritoriums zu sorgen, sind wir unseren Vorfahren – Soldaten schuldig, 
dass wir die Erinnerung an sie als Erinnerung und Ermahnung für die jungen Generatio‑
nen am Leben erhalten. In der Vergangenheit versuchten unsere Vorfahren ihren Traum 
von eigenem Staat und somit von eigener Armee zu realisieren. Auf die Formierung und 
auf den Zerfall der Staatsgemeinschaften, in denen wir lebten, hatten auch wir Slowenen 
in Uniformen verschiedener Armeen einen großen Einfluss, als wir im richtigen Moment 
in die geschichtlichen Ereignisse eingriffen und zur Gunsten unserer Nation entschieden.
Auch wenn wir Slowenen bei dem Zerfall Österreich‑Ungarns vor allem auf die inter‑
nationalen Faktoren angewiesen waren, trug das patriotische Handeln Rudolf Maisters 
und seiner Soldaten entscheidend zur Formierung des slowenischen Nationalterritori‑
ums bei. Rudolf Maister war der erste General in unserer Nationalgeschichte. Nur sehr 
schwer könnte man eine passendere Persönlichkeit für diese geschichtliche Rolle finden. Er 
zeichnete sich für seine Besonnenheit und Tapferkeit aus, er hatte ein ausgezeichnetes Ge‑
spür für richtige Entscheidungen in schicksalhaften Momenten und war zusätzlich noch 
Dichter und Maler. Gerade die entscheidenden patriotischen Taten Rudolf Maisters und 
seiner Soldaten sind einige der Grundwerte der Slowenischen Armee; sie sind Faktoren 
und Triebkraft auf Basis deren die Entscheidungen, Ziel‑ und Aufgabenverwirklichungen 
der Armee in der nationalen und internationalen Umgebung getroffen werden, denn sie 
gehen aus den allgemeinen Werte und somit auch aus dem Wertsystem der slowenischen 
Gesellschaft aus. 
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Maistrovi sodelavci – borci za  
severno slovensko mejo z območja 
Ljutomera, Maribora in Ptuja

R a d o v a n  p u l k o *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.12)"1918":356:929

Radovan Pulko: Maistrovi sodelavci – borci za severno slovensko mejo z območja Lju‑
tomera, Maribora in Ptuja. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 
2–3, str. 86–98
Ob vdoru okupatorjev na slovensko ozemlje leta 1941 so bile evidence predvojnih 
članov Zveze Maistrovih borcev namerno uničene. Tako danes kljub temu, da je od 
bojev za severno slovensko mejo minilo že več kot devetdeset let, nimamo na enem 
mestu zbranih podatkov, iz katerih bi lahko razbrali, kdo so bili borci za severno mejo. 
Zaradi takšnega stanja je s strani Zveze društev general Maister prišla pobuda, da se 
izvede raziskava, katere namen je sestaviti seznam borcev za severno mejo, v katerem 
bi bili vključeni nekdanji borci iz cele Slovenije.
V zadnjih mesecih so potekale raziskave, katerih rezultat je seznam borcev za severno 
mejo z območja Ljutomera, Maribora in Ptuja.
Ključne besede: Maistrovi borci, borci za severno mejo, vojaška zgodovina 

1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(497.12)"1918":356:929

Radovan Pulko: Maister’s Companions – Soldiers from Ljutomer, Maribor and Ptuj, Who 
fought for the Northern Slovene Border. Review for History and Ethnography, Maribor 
82=47(2011), 2–3, pp. 86–98
When the occupying forces invaded the Slovene territory in 1941, all the records of 
the pre‑war members of General Rudolf Maister’s Fighters Union were deliberately 
destroyed. Although it has passed more than 90 years since these men fought for the 
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Slovenia’s northern border, there does not exist a single source today, where one could 
find a complete list of those who defended the northern border. Due to this condition, 
the Union of General Rudolf Maister Societies made an initiative to execute a research 
and set up a list of the defenders of the northern border which would include the sol‑
diers from the entire country. In the last few months, the research was in progress and 
it yielded a list of the soldiers who fought for the northern border, originating from 
Ljutomer, Maribor and Ptuj.
Key words: General Rudolf Maister’s fighter, fighters for Slovenia’s northern border, 
military history1

V letošnjem letu sem na predlog predsednika Zveze društev general 
Maister, Milana Lovrenčiča, začel sestavljati seznam borcev za severno 
slovensko mejo. Kmalu po začetku dela se je izkazalo, da je arhivskega 
gradiva precej več, kot je kdor koli pričakoval. Dodaten problem pa pred‑
stavlja dejstvo, da se gradivo nahaja na različnih lokacijah znotraj Repu‑
blike Slovenije. Nekaj mesecev intenzivnega dela zato ni zadostovalo, da 
bi bil seznam do prvotno predvidenega datuma dokončan. Zato je bilo na 
seji Zveze društev general Maister, ki je potekala v Ljubljani, 13. oktobra 
2010, sklenjeno, da se izdelava seznama izpelje v naslednjem letu. Ker pa je 
dosedanje delo že prineslo določene rezultate, je s strani Zveze prišla tudi 
pobuda, da del seznama predstavim na znanstvenem simpoziju v Maribo‑
ru 19. in 20. novembra 2010.

problematika obstoječih seznamov

Kot je znano, so bile ob pričetku 2. svetovne vojne evidence predvoj‑
nih članov Zveze borcev za severno mejo uničene. Takšna usoda je med 
drugim doletela tudi material za Spominsko knjigo o bojih na severni meji, 
kakor naj bi se imenovala publikacija, ki jo je leta 1939 načrtovala Legi‑
ja koroških borcev, in v kateri naj bi bil tudi seznam vseh padlih borcev 
za severno mejo.2 Seznam, ki ga imamo danes, je tako nastal šele ob 60. 
obletnici bojev za severno slovensko mejo. Izdelal ga je Janko Kuster in je 
objavljen v spominskem zborniku, ki je izšel ob tej priložnosti.3 Seznam je 
bil narejen na podlagi imenskih seznamov članov povojnih Zvez borcev za 

 1 Za prevod sinopsisa in ključnih besed je poskrbel avtor prispevka.
 2 Boj za Maribor 1918–1919, Spominski zbornik ob sedemdesetletnici bojev za Maribor in 

severno mejo na slovenskem Štajerskem. Maribor 1988, str. 10 (navajam: Boj za Maribor 
1918–1919).

 3 Spominski zbornik ob 60‑letnici bojev za severno slovensko mejo 1918–1919. Maribor 1979, 
str. 190–217 (navajam: Spominski zbornik).
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severno mejo v posameznih občinah. Ti pa imajo glede na današnje zah‑
teve precej pomanjkljivosti. Na seznamih so namreč le borci, ki so takrat 
bili člani omenjenih Zvez. Člani pa so bile lahko le osebe, ki so izpolnjevale 
pogoje v skladu Zakonom o borcih za severno mejo v letih 1918–1919 iz leta 
1968. Pogoji so bili sledeči. Za borce so se štele le osebe, ki so v slovenske 
prostovoljne enote vstopile v času od 1. novembra 1918 do najkasneje 1. 
februarja 1919. Osebe, ki so med drugo svetovno vojno sodelovale z oku‑
patorjem, niso bile upravičene do naslova borca za severno mejo in s tem 
tudi niso bile vnesene na seznam. Pravice po tem zakonu so borci lahko 
uveljavljali do 31. 12. 1970.4 Tako osebe, ki so iz kakršnih koli razlogov 
prepozno oddale vlogo, niso mogle dobiti statusa borca in s tem niso bile 
uvrščene na seznam borcev za severno mejo. Kljub temu da je Zakon o 
borcih za severno mejo začel veljati decembra 1968, pa so posamezne zve‑
ze nekatera določila kot pogoj za vstop med člane zahtevale že leta 1965. 
Obstoječi seznam torej odraža le stanje članstva v Zvezi borcev za severno 
mejo na dan 31. 12. 1970. Iz njega pa razen imen in priimkov, občine bi‑
vanja in v nekaterih primerih datumov rojstva ni moč razbrati nobenih 
drugih podatkov, ki bi koristili morebitnim raziskovalcem.

Na obstoječem seznamu tako manjkajo predvsem (1) borci, ki so padli 
v času bojev za severno mejo, (2) člani predvojnih Zvez borcev za severno 
mejo, ki so pomrli pred drugo svetovno vojno, (3) člani Zvez, ki so umrli 
med drugo svetovno vojno, (4) osebe, ki so med drugo svetovno vojno so‑
delovale z okupatorjem, (5) borci, ki so umrli do leta 1968, (6) osebe, ki so 
v prostovoljske enote stopile po 1. februarju 1919, (7) osebe, ki niso pravo‑
časno oddale vloge za uveljavitev pravic borca za severno mejo, (8) osebe, 
ki o obstoju omenjene organizacije niso bile obveščene ali pa iz kakršnih 
koli drugih razlogov niso hotele pristopiti.

Seznam, objavljen leta 1979, bi sicer moral vsebovati 3.344 oseb, kolikor 
naj bi jih po uradnih podatkih bilo leta 1970 tudi včlanjenih.5 Toda zaradi 
napake, ki je verjetno nastala pri tisku, so bili s seznama izpuščeni člani, 
živeči v nekdanji občini Ljubljana‑Vič‑Rudnik, zato je na obravnavanem 
seznamu vsaj 163 imen manj.

 4 Zakon o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919. Uradni list Socialistične republike 
Slovenije, št. 37, 28. 11. 1968, str. 496.

 5 Spominski zbornik, str. 217.
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problematika virov

Doslej je bilo pregledano arhivsko gradivo Zveze prostovoljcev borcev 
za severno mejo Maribor, Ptuj in Ljutomer. Vse navedeno gradivo hrani 
Pokrajinski arhiv Maribor. Najobsežnejše med njimi je gradivo mariborske 
zveze borcev za severno mejo, ki obsega 55 arhivskih škatel.6 Za izdelavo 
seznama pa je pomembnih predvsem 11 škatel s številkami od 17 do 26 
in škatla številka 28. V večini od njih so po abecednem vrstnem redu raz‑
vrščene osebne mape članov Zveze in oseb, ki so v zvezo hotele pristopiti. 
Ohranjene so tudi mape oseb, ki po zakonu iz leta 1968 niso izpolnjeva‑
le pogojev za vstop v Zvezo. V osebnih mapah je tako mogoče zaslediti 
pristopno vprašalno polo, življenjepis borca, odločbo o priznanju statusa 
borca, potrdilo o dodelitvi enkratne priznavalnine, evidenčni kartonček z 
osebnimi podatki, člansko izkaznico, overovljene prepise vojaških knjižic, 
potrdila o odpustu iz vojaške enote ter potrdilo o prejeti spomenici. Seveda 
pa nobena izmed map ne vsebuje vseh navedenih dokumentov. Najpogo‑
steje so v osebnih mapah le različne anketne pole in odločbe o priznanju 
ali zavrnitvi statusa borca. V arhivskih škatlah pa je tudi kar nekaj takšnih 
osebnih map, ki vsebujejo zgolj člansko izkaznico ali potrdilo o dodelitvi 
spomenice, na katerih pa običajno razen imena in priimka ni nobenih 
drugih osebnih podatkov.

Največ podatkov o borcih je bilo moč razbrati ravno iz anketnih pol. 
Med arhivskim gradivom je ohranjenih več različic teh pol. Tako je naj‑
pogosteje moč zaslediti pole, oblikovane v letih 1946, 1960, 1965, 1968, 
ter anketne pole drugih sorodnih organizacij, kot je bila na primer Legija 
koroških borcev v Ljubljani. Najobsežnejša je pola, ki so jo anketiranci 
izpolnjevali v letih od 1965 do 1967. To ni bila pristopna anketa, ampak 
anketa za osebe, ki so že bile člani Sekcije borcev za severno mejo Zveze 
borcev narodnoosvobodilne vojne. V skladu z navodili je bilo potrebno 
anketiranje izpeljati do 31. 3. 1965, vendar jim to ni uspelo. Anketa se je 
delila na tri dele. V prvem delu je moral član navesti svoje osebne podatke, 
podatke o družinskih članih in socialnem položaju. Drugi del je zajemal 
podatke o vojaški službi v vojski Avstro‑Ogrske, Kraljevine Jugoslavije in 
udeležbo v enotah generala Maistra. Navesti je bilo potrebno tudi, ali je 
bila oseba član Zveze že pred drugo svetovno vojno. Tretji del ankete pa 
se je nanašal na obdobje druge svetovne vojne. Ostale anketne pole so bile 
zastavljene podobno, le da so bile z vprašanji manj podrobne. Pristopna 

 6 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), 1277, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo Ma‑
ribor.
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anketa iz leta 1946 pa se je nanašala le na obdobje bojev za severno mejo. 
Dejstvo, da so bila v različnih polah nekatera vprašanja različno oblikova‑
na, in dejstvo, da se vse navedene pole niso ohranile za vse osebe, je precej 
vplivalo na izdelavo novega seznama borcev za severno mejo z območja 
Maribora. Poleg navedenega pa je na končni rezultat vplivalo še dejstvo, 
da številne pole niso bile popolnoma izpolnjene ali pa niso bile natančno 
izpolnjene, in to že pri osnovnih osebnih podatkih. Določene razlike, kot 
so navedba časa služenja vojske, vojaška enota in celo datum rojstva, so se 
v nekaterih primerih pokazale v primerjavi med obravnavanimi anketami 
in navedbami v odločbah o pridobljenem status borca. So pa tudi primeri, 
ko je borec v različne anketne pole vnesel popolnoma različne podatke o 
času udeležbe bojev za severno mejo ali enoti, v kateri je služil.

Precej manj pregledno kot gradivo Zveze prostovoljcev borcev za sever‑
no mejo Maribor je gradivo Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 
Ljutomer. Nahaja se v fondu Občinskega odbora zveze združenj borcev na‑
rodnoosvobodilne vojne Ljutomer, ki zajema 61 arhivskih škatel.7 Na borce 
za severno mejo se nanaša šest škatel s številkami od 39 do 41 ter škatle 49, 
54 in 58. Gradivo žal ni urejeno po osebnih mapah. Med dokumenti z upo‑
rabnimi podatki pa so predvsem anketne pole, ki so jih izpolnjevali največ 
med leti 1965 in 1967, življenjepisi, izjave prič, izpiski iz vojaških knjižic, 
dopisi o umrlih članih, seznami o plačanih članarinah in različna potrdila. 
Pri ljutomerski zvezi so v letih obstoja uporabljali le eno vrsto ankete, ki 
pa se med arhivskim gradivom za dobršen del borcev ni ohranila. Žal so 
se tudi odločbe o dodelitvi statusa borca ohranile le izjemoma. 

Še manj se je ohranilo gradiva o borcih za severno mejo z območja 
Ptuja. To se nahaja v fondu Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 
Ptuj, ki obsega le dve škatli.8 V njih ni anketnih pol in ne odločb o statusu 
borcev. Tako je bilo mogoče seznam rekonstruirati le iz seznama oseb, ki 
so plačale članarino za tekoče leto, seznamov umrlih članov, skopo izpol‑
njenih evidenčnih kartončkov, osmrtnic, jubilejnih objav v dnevnem tisku 
ter redkih zabeleženih pričevanjih.

ugotovitve

Na podlagi pregledanega gradiva je bilo mogoče sestaviti seznam, ki 
poleg osebnih imen vsebuje še podatke o rojstvu in smrti, poklicu osebe, 
vojaški enoti, v kateri je služil, najvišjem doseženem činu ali položaju v 

 7 PAM, 1251, Občinski odbor Zveze združenj borcev narodno osvobodilne vojne Ljutomer.
 8 PAM, 1381, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo Ptuj.
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vojski ter času služenja in morebitnih prejetih odlikovanjih do leta 1940. 
Žal pa za vse osebe, navedene v seznamu, ni bilo mogoče najti vseh žele‑
nih podatkov. Tako recimo ni bilo moč ugotoviti kraja rojstva za osebe, 
ki so anketo izpolnjevale leta 1946, saj v njej ni bilo zastavljenega tega 
vprašanja. Za osebe, ki so izpolnjevale le anketo, oblikovano leta 1968, 
pa v veliki meri ni bilo mogoče natančno ugotoviti poklica, saj je le‑ta 
predvidevala, da anketiranec ustrezno obkroži, ali je zaposlen ali je upo‑
kojenec, kmetovalec, obrtnik ali pa v svobodnem poklicu. Najnatančnejša 
pri tej točki je anketa iz leta 1965, ki sprašuje po poklicu pred in po drugi 
svetovni vojni. Kjer se je pojavila razlika med predvidenima obdobjema, 
sta bila zato za tako anketirane osebe v seznam vnesena oba poklica. 
Za večino oseb tudi ni bilo mogoče ugotoviti, kakšen čin so imele v ča‑
su bojev za severno mejo, saj so navedene ankete v glavnem spraševale 
le po zadnjem činu. Zaradi tako zastavljenega vprašanja so osebe, ki so 
po končanih bojih nadaljevale poklicno pot v enotah Kraljevine SHS v 
anketno polo vpisovale te čine in ne činov, ki so jih imele v času bojev 
za severno mejo. Pri tem se je potrebno tudi zavedati, da zadnji čin za 
neko osebo ne predstavlja nujno tudi najvišjega, ki ga je dosegel v vojaški 
službi. Za osebe, ki so določen čin imele že v vojski Avstro‑Ogrske, pa ni 
razvidno, ali so ga obdržale tudi v vojski generala Maistra. Natančnejša 
pri tem vprašanju je le pola iz leta 1968, kjer so morale osebe izrecno 
navesti, ali so bili poveljniki vojaških enot v času bojev za severno me‑
jo. Zaradi napačno razumljenih vprašanj s strani anketirancev je prišlo 
tudi do zapletov pri dejanskem ugotavljanju časa, ki ga je oseba prebila 
v bojih za severno mejo. Osebe so pogosto navajale ves čas, ki so ga pre‑
bile v vojski Kraljevine SHS, in ne le tistega, ki so ga prebile v boju za 
severno mejo. Največ takšnih napak je bilo opaziti pri polah iz leta 1965. 
Tudi pri podatkih o prejetih odlikovanjih v nekaterih primerih zaradi 
pomanjkljivih opisov ni bilo mogoče natančno ugotoviti, ali je prejemnik 
bil nosilec Avstro‑Ogrske medalje za zasluge med 1. svetovno vojno ali 
medalje Kraljevine Jugoslavije za zasluge med boji za severno mejo ali za 
kakšne druge zasluge, ki jih je imel v času obstoja te države. Zato je bila ta 
rubrika v nastajajočem seznamu poimenovana Odlikovanja do leta 1940. 
Veliko oseb je kasneje prejelo tudi odlikovanja Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, vendar ta v novi seznam zaradi preobsežnosti niso 
bila vnesena. Manjši zaplet predstavljajo poimenovanja enot, ki so jih 
navajali anketiranci. Večina vojaških enot je namreč nastala iz nekda‑
njih avstro‑ogrskih polkov. Številni borci so zato v anketah navajali av‑
stro‑ogrska imena polkov. Tako so v primerih, ko gre za Mariborski polk, 
pogosto navedeni 26. strelski polk, za Ljubljanski 17. polk, 7. in 20. lovski 
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bataljon, za Celjski 87. polk, za Tržaški 97. polk in tako naprej. Pri tem je 
potrebno pripomniti, da so se nekdanja avstro‑ogrska imena določenih 
enot v času bojev za severno mejo uporabljala tudi v dnevnem tisku in 
uradnih dokumentih. Tako na primer v Uradnem listu Kraljevine SHS 
iz leta 1920 Topniški polk št. 7 ali št. 128.9 Razen tega se v anketah pogo‑
sto pojavljajo imena polkov, kakršna so se za te slovenske vojaške enote 
uporabljala po vključitvi v sestavo vojske Kraljevine SHS. Torej 37. polk, 
39. polk, 45. polk in tako naprej. V novem seznamu so bila poimenovanja 
polkov in drugih enot zaradi boljše preglednosti poenotena, in sicer tako, 
da so navedena slovenska imena, kakršna so veljala pred poletjem 1919.10 
Tako na primer: Mariborski polk, Ljubljanski polk, Slovenski planinski 
polk, Celjski polk in tako naprej. Slovenski polki so organizacijsko bili 
sestavljeni iz bataljonov, ti pa iz stotnij.11 Bivši borci so sicer za stotnijo 
prevzeli ime četa.12 Kljub temu sem se odločil, da v seznamu obdržim 
slovensko poimenovanje te vojaške enote, torej stotnija. Za večino oseb, ki 
so bile vključene v Zvezo prostovoljcev borcev za severno mejo Maribor, je 
bilo tako mogoče na podlagi anket ugotoviti polk, v katerem so služile, za 
številne pa tudi bataljon, stotnijo in za nekatere celo vod. Enako velja tudi 
za osebe, ki so se potegovale za članstvo v ljutomerski zvezi. Precej slabše 
pa je s temi podatki za člane ptujske zveze, kjer se ni ohranila ustrezna 
evidenca, in tako je bilo moč le izjemoma ugotoviti, v katerem polku ali 
drugi vojaški enoti je določena oseba služila. Podobno kot s poimeno‑
vanji vojaških enot je tudi s poimenovanjem vojaških činov. V anketah 
tako zasledimo avstro‑ogrsko, slovensko in jugoslovansko poimenovanje 
določenega čina. Tako na primer za slovenski moštveni čin desetnik še 
korporal ali kaplar, za častniški čin stotnik še kapetan in podobno. Do 
konca prve polovice leta 1919 je slovenska vojska ohranila čine, kot jih 
je poznala avstrijska armada. Seveda so bili ti ustrezno slovenjeni.13 Mo‑
štveni in podčastniški čini so tako bili: poddesetnik, desetnik, četovodja, 
narednik, štabni narednik ter častniški namestnik; častniški: praporščak, 
poročnik, nadporočnik, stotnik, major, podpolkovnik in polkovnik. Ge‑
neralski pa: generalmajor in podmaršal.14 Po vključitvi slovenskih vo‑

 9 Objava pripadnikom bivših topniških polkov št. 7 (pozneje št. 128) in št. 3 (pozneje št. 
106) in invalidom prvega krdela, Uradni list deželne vlade za Slovenijo, Kraljestvo Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, letnik 2, Ljubljana, 24. 1. 1920, str. 54.

 10 Janez J. Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev. Ljubljana 1992, str. 146.
 11 Janez J. Švajncer, Slovenska vojska 1918–1919. Ljubljana 1990, str. 82 (navajam: Švajncer, 

Slovenska vojska 1918–1919).
 12 Boj za Maribor 1918–1919, str. 15.
 13 Prav tam, str. 14.
 14 Švajncer, Slovenska vojska 1918–1919, str. 80.
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jaških enot v enote Kraljevine SHS pa so bili čini prilagojeni srbskim.15 
V novem, nastajajočem seznamu so zato vsi čini poenoteni z ustreznim 
slovenskim poimenovanjem. Čin ali položaj v vojski ali vsaj rod vojske 
je bilo moč ugotoviti za večino članov mariborske in ljutomerske zveze, 
medtem ko se za ptujsko podatki niso ohranili.

Pri izdelavi novega seznama borcev za severno mejo je bilo samo za 
območje Maribora potrebno proučiti 911 osebnih map članov ali oseb, ki 
so hoteli postati člani omenjene zveze. Na seznam se je uvrstilo 867 oseb z 
območja Maribora, med katerimi je tudi 11 takšnih, katerih imena se po‑
javljajo samo na seznamu iz leta 1979, in je to edini dokaz, da so bili člani 
omenjene zveze. Pri tem je potrebno povedati, da je bilo na seznamu iz leta 
1979 za občino Maribor navedenih le 435 imen borcev. 55 oseb, za katere 
obstajajo v mariborskem arhivu osebne mape ali vsaj kakšen dokument, na 
seznam ni bilo uvrščenih. Razlogi so sledeči. 9 oseb je bilo le udeležencev 
NOB. Te osebe so bile rojene med leti 1910 in 1926. Navedene osebe so se 
med leti 1947 in 1949 včlanile v Zvezo koroških partizanskih Maistrovih 
borcev krajevne organizacije Maribor. Ta dokumentacija pa je nato ostala 
med dokumentacijo mariborske zveze borcev za severno mejo. 3 osebe 
so stopile k drugim zvezam borcev za severno mejo, zato bodo dodane v 
sezname teh zvez. Za eno osebo se je izkazalo, da je bil pripadnik 1. jugo‑
slovanskega polka Matije Gubca v Tomsku, in zaenkrat ni dovolj dokazov, 
da bi kot pripadnik srbske vojske sodeloval v bojih za severno mejo. Preo‑
stale osebe pa v seznam prav tako niso bile razvrščene zaradi pomanjkanja 
ustreznih dokazov ali pa jim je bilo že ob urejanju statusa borca dokazano, 
da se bojev niso udeležile. V primeru, da bo pri nadaljnjem raziskovanju 
arhivskih virov zasledena ustrezna dokumentacija, bodo te osebe ustrezno 
vnesene na seznam. 

Močno se je podaljšal tudi seznam borcev z območja Ljutomera. Na se‑
znamu iz leta 1979 je bilo na njem le 81 oseb, sedaj pa jih je 196. Poleg teh 
je med arhivskimi dokumenti bilo zaslediti še 8 oseb, za katere pa zaenkrat 
ni zadostnih dokazov, da so dejansko bili borci za severno mejo. Enako kot 
za Maribor in Ljutomer velja tudi za Ptuj, kjer se je seznam s 124 oseb po‑
daljšal na 215. Tako se je seznam borcev samo za obravnavana tri območja 
podaljšal za kar 638 oseb in skupaj obsega 1278. S tem je na novem sezna‑
mu več kot polovica takšnih oseb, ki so bile leta 1979 iz različnih razlogov 
izpuščene. Pričakovati bi bilo, da so leta 1979 bile iz seznamov izpuščene 
osebe, ki so se udeležile bojev za severno mejo po 1. 2. 1919, vendar ni ta‑
ko. Na Ptuju je bilo takšnih oseb le 11, za 19 pa se časa, prebitega v vojski, 

 15 Boj za Maribor 1918–1919, str. 14.
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zaradi pomanjkanja virov ni moglo določiti. Enako velja za Ljutomer, kjer 
se bojev pred 1. 2. 1919 niso udeležili le štirje, medtem ko za 24 oseb ni 
bilo mogoče ugotoviti datuma vstopa v omenjeno vojsko. V Mariboru pa je 
bilo takšnih oseb 47. Število oseb, ki so se bojev za severno mejo udeležile 
po 1. 2. 1919, predstavlja tako le majhen del vseh oseb, ki so po zakonu iz 
leta 1968 izpolnjevale vse pogoje za status borca, pa so bile kljub temu iz‑
puščene s seznama, objavljenega leta 1979. Razlog je tako potrebno iskati 
drugje. Leta 1968 je bila najnižja starost borca za severno mejo približno 
67 let. Zato je bila smrtnost med borci že pred tem datumom velika. Naj‑
starejši član mariborske zveze iz časa po 2. svetovni vojni je tako bil rojen 
leta 1872, se včlanil leta 1946, novega zakona o borcih pa ni več dočakal. 
Takšnih primerov je seveda veliko.

Pred izvedeno raziskavo se je domnevalo, da se v zveze borcev za sever‑
no mejo zaradi neinformiranosti niso vključile osebe iz odročnih krajev, 
kot so recimo bile Haloze. Po pregledu ohranjenih podatkov zveze borcev 
za severno mejo Ptuj je bilo nato ugotovljeno, da je z območja Haloz pri‑
hajalo približno 16 % članov. Iz mesta Ptuj, kjer bi se pričakovala večja 
informiranost, je prav tako prihajalo 16 % članov. Največ članov, 33 %, je 
tako izhajalo s Ptujskega polja, okrog 9 % z Dravskega polja, preostali pa 
iz drugih krajev. K odločitvi posamezne osebe za pristop k organizaciji 
je prav gotovo negativno vplivala tudi določba mariborske sekcije zveze 
borcev za severno mejo zveze borcev NOV iz leta 1965, da morajo vsi novi 
člani iz Maribora ob pristopu poravnati članarino v višini 1000 dinarjev, 
tisti z okoliških krajev pa članarino v višini 500 dinarjev. To so utemelje‑
vali z navedbo, da mariborska organizacija deluje že 20 let in da ima pri 
poslovanju določene stroške.

V zvezi z določilom zakona o borcih za severno mejo iz leta 1968, po 
katerem statusa niso mogle pridobiti osebe, ki so med drugo svetovno voj‑
no sodelovale z okupatorjem, je bilo med arhivskim gradivom zaslediti 
le dve vlogi takšnih oseb. Obe vlogi sta bili oddani leta 1946. Pri tem je 
ena oseba bila med vojno pri Wermanschaftu, druga pa pri Hrvaškem 
domobranstvu. Seveda pa s tem ni rečeno, da takšnih oseb ni bilo več. Pri 
eni izmed oseb se je naknadno ugotovilo, da je med boji za severno mejo 
dezertirala. Ker pa je bila v slovenskih vojaških enotah določen čas, sem jo 
uvrstil na seznam. Tudi pri tej točki je seveda zelo verjetno, da je takšnih 
oseb bilo še vsaj nekaj.

Med člani omenjenih treh zvez je bilo tudi manjše število tujcev, in sicer 
2 Hrvata, Poljak in Čeh. Pri tem je zanimiva zgodba Poljaka Ivana Dubrov‑
skega, ki je prišel na današnje slovensko ozemlje med 1. svetovno vojno kot 
ruski vojni ujetnik. Dubrovski je namreč prihajal iz predelov Poljske, ki so 
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pred 1. svetovno vojno pripadali carski Rusiji. Po končani vojni je vstopil v 
Ljubljanski polk, se pozneje zaposlil pri orožnikih in še po drugi svetovni 
vojni živel v bližini Ljutomera. Kakšen je bil glavni razlog, da se je priklju‑
čil borcem za severno mejo, na podlagi arhivskega gradiva ni bilo mogoče 
ugotoviti. Prav tako med gradivom zaenkrat ni bilo zaslediti, da bi se bojev 
za severno mejo udeležil še kakšen ruski vojni ujetnik.

V mariborsko zvezo borcev za severno mejo je bilo včlanjenih tudi nekaj 
oseb, ki so živele izven Slovenije, in sicer na Hrvaškem, v Srbiji, Vojvodini, 
Bosni in Hercegovini, Makedoniji ter Avstriji. Pri tem je v glavnem šlo za 
odseljene osebe slovenske narodnosti.

Za večino članov zvez borcev za severno mejo z obravnavanih treh ob‑
močij je bilo mogoče ugotoviti, kateri slovenski vojaški enoti so pripadali. 
V primeru mariborske zveze je bilo polk ali drugo večjo vojaško enotno 
možno določiti skoraj za 80 odstotkov vseh članov. Poleg teh je tudi manjše 
število takšnih primerov, ko anketirane osebe niso navedle imena polka, v 
katerem so služile, ampak le številko stotnije ali topničarji številko baterije. 
Žal za te osebe na podlagi obstoječega gradiva ni bilo mogoče natančno 
ugotoviti, kateremu polku so v času bojev za severno slovensko mejo dejan‑
sko pripadali. Pričakovali bi, da je večina oseb z območja Maribora služila 
v Mariborskem polku. Po pregledu podatkov je bilo ugotovljeno, da je v 
Mariborskem polku v času bojev za severno slovensko mejo dejansko bilo 
kar 45 odstotkov vseh članov mariborske zveze, katerim je na podlagi ar‑
hivskega gradiva bilo mogoče natančneje določiti vojaško enoto, v kateri so 
služili. Prisotnost borcev, članov mariborske zveze po drugih polkih je bila 
precej manjša. Tako v Celjskem okoli 6,2 %, v Tržaškem 3 %, Ljubljanskem 
2,5 % in Slovenskem planinskem 2,2 %. Kakšnega večjega števila članov, 
nekdanjih borcev, ni bilo zaslediti niti po drugih vojaških enotah, ki so 
izhajale iz Maribora. Tako sta bila na primer v Mariborskem dragonskem 
polku, ki je nastal iz slovenskega dela nadomestnega eskadrona nekdanjega 
5. dragonskega polka iz Mariboru, le slaba 2 % kasnejših članov mari‑
borske zveze, kar pa je popolnoma razumljivo, saj je šlo za enoto, precej 
manjšo od polka, ki je julija 1919 štela le 383 mož.16

Precej drugačno, bolj pričakovano sliko kažejo rezultati, dobljeni za 
Ljutomer. Tako je bilo mogoče za ljutomersko zvezo borcev za severno 
mejo ugotoviti polk ali drugo večjo vojaško enoto za skoraj 74 odstotkov 
vseh članov. Poleg tega pa je podobno kot pri mariborski zvezi tudi tu najti 
nekaj takšnih primerov, ko so anketirane osebe navedle le številko stotnije. 
Velika večina, kar 74,3 % članov ljutomerske zveze, so kot borci služili v 

 16 Boj za Maribor 1918–1919, str. 163.
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Mariborskem polku. Po ostalih polkih s krajevnimi imeni, razen ljubljan‑
skem, kjer jih je bilo le za 2,8 %, pa jih ni bilo zaslediti. V manjšem številu 
so člani ljutomerske zveze služili še pri topništvu (skoraj 7 %), Pionirskem 
bataljonu Ptuj (2,8 %), Mariborskem dragonskem polku 3,5 % in drugod.

Za ptujsko zvezo pa zaradi neohranjenih arhivskih virov, pri čemer tudi 
obstaja verjetnost, da morda obravnavana evidenca nikdar ni bila ustrezno 
vodena, ni bilo možno izpeljati podobne analize. Vojaške enote so bile v 
obravnavanih virih namreč navedene le za neznatno število oseb. V teh 
redkih primerih se omenjajo: Pionirski bataljon Ptuj, Slovenski planinski 
polk in Ljubljanski polk.

Dokončno izdelan seznam borcev za severno mejo bo seveda omogočil 
še več analiz. Tako bo recimo možno ugotoviti socialno sestavo, povprečno 
starost borca ob vstopu v enoto, povprečni čas služenja v enotah generala 
Maistra in še marsikaj drugega.
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mAIsteR’s CompAnIons – soLDIeRs fRom LJutomeR, 
mARIboR AnD ptuJ, who fouGht foR the noRtheRn 
sLovene boRDeR17 
summary

It has passed more than ninety years since the battles for the northern Slovenia’s border 
began. Regardless of the time distance and the importance of the events, which consid‑
erably influenced the present territorial state of the Republic of Slovenia, there has been 
known very little about the people who joined General Rudolf Maister’s unit. Thus there 
still does not exist a list of these people, which would enable us the access to the basic data 
on the fighters for the Slovenia’s northern border. The existing lists of the pre‑war mem‑
bers of the General Rudolf Maister’s Fighters Union and the related organisations were 
ruined in 1941, when the occupying forces invaded Slovenia. Thus, today, there is only a 
list of the fighters, which was drawn up on the 60th anniversary of defending Slovenia’s 
northern border. This list is incomplete, since it includes only the names of those fighters 
who, between 1918 and 1919, managed to obtain the status of a fighter in compliance with 
the Defenders of Slovenia’s Northern Border Act, which took effect at the end of 1968. 
The research followed the initiative of the Union of General Rudolf Maister Societies. The 
purpose of the research was to draw up a more thorough list of the fighters for the northern 
border. In the last few months, the archives of the Fighters for Slovenia’s Northern Border 
Union from Ljutomer, Maribor and Ptuj, housed by the Regional Archives Maribor, have 
been examined. On the basis of the studied material, it was possible to draw up a list of 
the fighters for the northern border originating from the above mentioned areas. The list 
contains names and surnames of the fighters and also the their dates of births, deaths, oc‑
cupations, the names of war units which they had served in, the rank they had achieved or 
the position they had had in the army, the time of serving the army and the possible medals 
they had received until 1940. The new list comprises 1278 names, which is about twice the 
amount of the names the previous list from 1979 contained. On the basis of the collected 
data, the new list will also enable various analyses, namely, defining the average age of 
the fighters, the average time they served at a certain unit, the units they belonged to, the 
structure of occupations, social origins of the fighters and many more, which will serve the 
future researches and influence our notions of the fighters for Slovenia’s northern border. 

mAIstReRs beGLeIteR – soLDAten Aus LJutomeR/
LuttenbeRG, mARIboR/mARbuRG unD ptuJ/pettAu, DIe um 
DIe sLowenIsChe noRDGRenZe Kämpften  
Zusammenfassung

Seit den Kämpfen um die slowenische Nordgrenze vergingen schon mehr als neunzig 
Jahre. Trotz dem Abstand und der Bedeutung der damaligen Ereignisse, die wesentlich 
die heutige territoriale Ganzheit der Republik Slowenien beeinflussten, ist über die Men‑
schen, die in die Truppen General Maisters eintraten, sehr wenig bekannt. Heute haben wir 
keine Liste, von der wir die Grunddaten der Soldaten, die um die slowenische Nordgrenze 
kämpften, entnehmen könnten. Die Listen der Vorkriegsmitglieder von Zveza Maistrovih 
borcev/Verband der Maister Soldaten und ähnlichen Organisationen wurden beim Ein‑
bruch der Besatzungsmächte im Jahre 1941 vernichtet. Heute haben wir nur eine Liste, 
die anlässlich des 60. Jahrestages der Kämpfe um die slowenische Nordgrenze zusam‑

 17 Za prevod povzetka v angleščino je poskrbel avtor prispevka.
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mengestellt wurde. Diese Liste ist sehr mangelhaft, den sie beinhaltet nur die Namen 
der Personen, die sich laut dem Gesetz über die Soldaten, die um die Nordgrenze in den 
Jahren 1918 und 1919 kämpften das Ende 1968 verabschiedet wurde, einen Soldatenstatus 
beschaffen konnten. Den Status bekamen laut Gesetz nur diejenigen Personen, die den slo‑
wenischen Truppen spätestens am 1. Februar 1919 beitraten, die in dem Zweiten Weltkrieg 
mit den Besatzungsmächten nicht kooperierten und die ihren Anspruch auf den Status 
spätestens bis zum 31. Dezember 1970 einreichten. Deswegen sind die Namen der Soldaten, 
die aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch wegen der Unwissenheit und vor 
allem wegen ihrem Tod vor der Gesetzgebung, nicht auf der oben genannten Liste. Von 
den Soldaten, die auf der Liste aus dem Jahre 1979 sind, sind die Namen, Nachnamen und 
für einige auch Geburtsdaten bekannt. Der Verband von Maister Soldaten schlug deshalb 
vor, dass man eine vollkommenere Liste der Soldaten, die um die Nordgrenze kämpften, 
für ganz Slowenien zusammenstellt. In den letzten Monaten waren die Forschungsarbeiten 
an den Archivmaterialen über die Soldaten aus Ljutomer/Luttenberg, Maribor/Marburg 
und Ptuj/Pettau Gebieten, durchgeführt. Es wurde eine Liste zusammengestellt, die neben 
den Personaldaten noch den Beruf, die in der Militäreinheit verbrachte Zeit, den Namen 
der Einheit, den Rang in der Armee und die eventuellen Auszeichnungen beinhaltet. Auf 
der neuen Liste für diese drei behandelten Gebiete sind jetzt schon 1278 Personen, was 
zweimal so viel ist wie auf der Liste für die gleiche Gebiete aus dem Jahre 1979. 
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Po nekaj neuspelih poskusih je bila 13. avgusta 1933 v Mariboru usta‑
novljena veteranska organizacija borcev, ki so se po končani prvi svetovni 
vojni borili za Maribor in severno mejo pod vodstvom generala Rudolfa 
Maistra. Organizacijo so po svojem poveljniku poimenovali Zveza Mai‑
strovih borcev, generala Maistra pa izvolili za častnega predsednika. Zveza 
je imela redne, izredne, ustanovne, podporne in častne člane. Redni člani 
so lahko postali le prostovoljci, ki so se v Maistrove enote vključili do 22. 
novembra 1918, to je do ustanovitve Mariborskega pehotnega polka. Vsi 
borci, ki so se vključili po 22. novembru in vsi civilisti, ki so sodelovali v 
boju za severno mejo, so lahko postali le izredni člani. Če upoštevamo, da 
so boji za slovensko severno mejo trajali do junija 1919, je bil kriterij za pri‑
dobitev rednega članstva zelo omejevalen. Glavna naloga Zveze Maistrovih 
borcev je bila doseči za člane vsaj majhne ugodnosti. Po smrti generala 
Maistra se je takoj pojavila še zahteva, da mu je treba postaviti spomenik v 
Mariboru. Konec tridesetih let so Maistrovi borci opozarjali na nacistično 
nevarnost in na škodljiva nasprotja med strankami. Na občnem zboru 5. 
februarja 1939 so pozivali k enotnosti in k narodnoobrambnim akcijam. 
V resoluciji so med drugim zapisali: »Maistrovi borci danes z največjo za‑
skrbljenostjo zasledujejo pogubonosni bratomorni strankarski boj v naših 
narodnih vrstah ter obsojajo ta razdor, ki cepi naše gospodarske sile, ovira 
naš kulturni napredek in slabi naše narodno obrambne moči.«1

Druga veteranska organizacija – Legija koroških borcev je bila usta‑
novljena leta 1934 v Trbovljah, a so njen sedež kmalu prenesli v Ljubljano. 
V Legijo koroških borcev so se lahko vključili prostovoljci in mobilizirani 
borci iz Kraljevine Jugoslavije, ki so se borili na Koroškem od novembra 
1818 do 5. junija 1919 (do zasedbe Celovca). Zahtevala je nekaj ugodnosti 
za borce, pripravljala je knjigo o bojih na Koroškem. Njena dejavnost je 
bila usmerjena predvsem na Koroško. Pred drugo svetovno vojno je imela 
Legija glavni odbor v Ljubljani ter 27 krajevnih organizacij, Zveza Maistro‑
vih borcev pa upravni odbor v Mariboru in 6 ali 8 odsekov. Obe sta imeli 
še nekaj poverjeništev.2

V Zagrebu so leta 1935 ustanovili Udruženje ratnih dobrovoljaca bora‑
ca za oslobođenje sjevernih krajeva Jugoslavije (Koruške, Štajerske, Međi‑
murja i Prekomurja). Ker so imele vse tri veteranske organizacije podobne 

 1 Ude, Zveza prostovoljcev. Spominski zbornik, str. 128; Hartman, Rudolf Maister, general 
in pesnik, str. 114; Penič, Veteranska organizacija, str. 14–19; Večernik Jutra, 20. 11. 1934, 
Ustanovitev spomeniškega odbora v Mariboru; PAM, Ukinitveni komisar, šk. 27; PAM, 
ZPBSM, šk. 16, Pravila ZMB.

 2 Ude, ZPBSM, str. 128–130; Penič, n. d., str. 19–23; PAM, Ukinitveni komisar, šk. 27, Pra‑
vila LKB; MNOM, Okrožnica LKB, št. 1, januar 1947.
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cilje, doseči takšne pravice in ugodnosti, kakršne so po Zakonu iz leta 1929 
imeli člani Udruženja vojnih dobrovoljaca (solunski borci, borci alban‑
ske spomenice), so se leta 1936 na sestanku v Zidanem Mostu povezale v 
Zvezo legionarjev Kraljevine Jugoslavije. Združene veteranske organiza‑
cije so dosegle, da je bila 10. oktobra 1938 ustanovljena spomenica na boje 
za osvoboditev severnih krajev Jugoslavije 1918–1919. Spomenico v obliki 
medalje je dobilo le malo slovenskih borcev. Dobili so jo predvsem aktiv‑
ni oficirji. Predajo spomenice borcem je vsaj delno preprečila tudi druga 
svetovna vojna.3

Že v prvih mesecih okupacije sta bili Zveza Maistrovih borcev in Legija 
koroških borcev ukinjeni, njuno premoženje pa zaplenjeno. Veliko borcev 
je bilo aretiranih in izgnanih.4

Ko so se borci po končani vojni vrnili na svoje domove, so že konec leta 
1945 obnovili obe veteranski organizaciji. Zveza Maistrovih borcev je v 
svoja nova pravila med drugim zapisala: »Redni član Zveze lahko postane 
vsak državljan Demokratične federativne Jugoslavije, slovenske narodno‑
sti, ki dokaže, da se je boril leta 1918/19 pod poveljstvom generala Rudolfa 
Maistra za osvoboditev Maribora in severnih meja, če se ni za časa oku‑
pacije pregrešil zoper narodno čast in če ni sodeloval z okupatorjem.« Ob 
sprejemanju članov v organizacijo so prosilce preverjali. Dokazovati so 
morali svoje delovanje z dokumenti in karakteristikami, ki so jih izdajali 
krajevni ljudski odbori ali odbori Osvobodilne fronte.

Legija koroških borcev je v članstvo vabila tudi koroške partizane. V 
pravilih je zapisala: »Legija koroških borcev je organizacija vseh borcev, 
ki so se v letih 1918/19 in v letih 1941/45 borili za osvoboditev koroških 
Slovencev in priključitev slovenske Koroške k Jugoslaviji.«5

Januarja 1947 sta obe organizaciji sprejeli sklep o združitvi. Ustanov‑
ljena je bila Zveza koroških partizanskih Maistrovih borcev (ZKPMB). Vse 
tri ustanovne skupine so želele v skupnem imenu ohraniti bistveni del 
svojega prejšnjega imena. ZKPMB je skupaj z Osvobodilno fronto po Slo‑
veniji organizirala zborovanja za priključitev Koroške k Jugoslaviji. Veliko 
zborovanje je bilo 1. marca 1947 v Celju. Druga večje akcija ZKPMB in 
Osvobodilne fronte je bila ponovna postavitev spomenika Franju Malga‑
ju 11. maja 1947 na Dobrijah pri Guštanju (Ravne). Proslava ob odkritju 

 3 Penič, n. d., str. 23–27; Švajncer, Znaki in odlikovanja 1918–1919. Spominski zbornik, str. 
156; Legionar Jugoslavije, I/1 – 1936, IV/9,10 – 1939 in V/1,2 – 1940, vse v PAM, ZPBSM, 
šk. 34.

 4 PAM, Ukinitveni komisar, šk. 27; Liste der Meisterlegionäre; Penič n. d., str. 27–30.
 5 PAM, ZPBSM, šk. 2, 3, 4, 16; MNOM, Pravila ZMB iz leta 1945.
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spomenika je bila velika manifestacija za priključitev slovenske Koroške k 
Jugoslaviji.

Ob postavitvi spomenika Franju Malgaju in tovarišem so razpravljali 
tudi o spremembi krajevnega imena Guštanj. Borci za severno mejo so 
predlagali preimenovanje v Malgajevo, Malgaj ali Malgajeve Ravni. Osvo‑
bodilna fronta se s tem ni strinjala in kraj je bil preimenovan v Ravne.6

Zveza koroških partizanskih Maistrovih borcev je 28. aprila 1947 po‑
slala pravila v potrditev Ministru za notranje zadeve, odgovora pa dolgo 
ni dobila. Med čakanjem na potrditev pravil se je Zveza preimenovala v 
Zvezo koroških borcev 1918–1945. Leta 1947 je bila ustanovljena Zveza 
borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije (ZB NOV), s tem pa so se 
razmere med veterani spremenile. Koroški partizani niso bili pripravlje‑
ni sodelovati z veterani iz leta 1918. Več so pričakovali od Zveze borcev. 
Namesto vključitve koroških partizanov v veteransko organizacijo so leta 
1948 začeli govoriti o vključitvi borcev iz leta 1918 v ZB NOV Slovenije. 
Na izrednem občnem zboru 21. novembra 1948 so borci za severno me‑
jo soglasno sprejeli sklep, da se Zveza koroških borcev kot sekcija vključi 
v Zvezo borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije. Prišlo je do velikih 
težav in do nejevolje, ker so morali borci ponovno z dokumenti in karakte‑
ristikami dokazovati delovanje v letih 1918–1919 in sodelovanje s partizani 
ali z Osvobodilno fronto med drugo svetovno vojno, da so izpolnili pogoje 
za sprejem v Zvezo borcev. Nekaj borcev je bilo odklonjenih, veliko pa jih 
za sprejem v ZB ni prosilo, zato je število članov močno upadlo. Maribor‑
ska organizacija je pred tem imela 323 članov, leto po vključitvi v ZB pa le 
še 75. V nekaterih drugih krajih sekcij pri ZB niso ustanavljali. Sicer pa za 
vključitev v ZB v statutu ni bilo pravne podlage.7 

Prelomnico v delovanju organizacije je povzročila proslava 40‑letnice 
bojev za severno mejo. Na njo so se v Mariboru pripravljali več let. V na‑
črtu so imeli postavitev spomenika generalu Maistru, pripravo zbornika 
in razstave o bojih za severno mejo, pričakovali so priznanje v obliki spo‑
menice in državnih odlikovanj ter primerno proslavo 40‑letnice bojev. Vse 
želje niso bile uresničene. Pričakovali so spomenik – figuralno plastiko 
generala Maistra, dobili so spomenik borcem za severno mejo v reliefni 
izvedbi. General Maister je med borci komaj prepoznaven. Vendar so bili s 
spomenikom nekaj časa vsaj delno zadovoljni. Zelo so bili razočarani, ko je 
bil prepovedan zbornik razprav in spominov, ki je bil že natisnjen. Direk‑
tor Založbe Obzorja Jože Košar je na seji sekretariata Okrajnega odbora ZB 

 6 PAM, ZPBSM, šk. 4, Sejni zapisniki ZKPMB; MNOM, sejni zapisniki ZMB; Ljudska 
pravica, 12. 5. 1947; Penič, n. d., str. 38–43.

 7 PAM, ZPBSM, šk. 4; Enciklopedija Slovenije, str. 15, 2001; Penič, n. d., str. 42–43.



Lojze Penič, Veteranska organizacija borcev za slovensko severno mejo 1918–1919 103

NOV Maribor konec aprila 1959 dejal, da brez popravkov zbornik ne more 
iziti, da bi bilo treba poudariti množičnost zgodovinske akcije, v zborniku 
pa se zasluge generala Maistra hote precenjujejo. Dejal pa je, da je zbrano 
gradivo zelo pomembno in da ga je treba ohraniti. Če zbornik sedaj ne bo 
izšel, še ni rečeno, da je za vedno pokopan. Seveda pa ni profesor Košar 
prepovedal zbornika.

Po proslavi se je izkazalo, da so bile zelo pomembne spomenice, ki so bi‑
le oštevilčene in so nosile imena prejemnikov. V šestdesetih letih so postale 
pogoj za prejemanje priznavalnin. Borci so se začeli množično vključevati 
v veteransko organizacijo, da so dobili spomenice. Do njih so bili upraviči 
le prostovoljci, ki so se vključili v vojaške enote do 15. februarja 1919, to 
je do Mariborske pogodbe, sklenjene med graško in ljubljansko deželno 
vlado. Število članov se je zelo povečalo in omogočilo ustanovitev sekcij 
pri Zvezi borcev tudi v drugih krajih.8 

Po proslavljanju 40‑letnice bojev so se začeli borci za severno mejo bo‑
riti za podobna priznanja, kakršna so imeli solunski borci, borci albanske 
spomenice, španski borci in partizani. Komisija borcev za severno mejo 
1918–1919 pri Okrajnem odboru Zveze združenj borcev narodnoosvobo‑
dilne vojne (ZZB NOV) Maribor je 27. maja 1963 poslala prošnjo Zveznemu 
sekretariatu za delo, naj borce 1918 pri pravicah in ugodnostih iz pokoj‑
ninskega zavarovanja izenači z borci NOV, aktivnimi pred 9. septembrom 
1943. Imetniki spomenice 1918–1958 v Ljubljani so 15. julija 1963 poslali 
komisiji za izdelavo novega pokojninskega zakona v Beograd prošnjo, naj 
jim v novem pokojninskem zakonu prizna za dva razreda višjo pokojnino. 
Mariborski in ljubljanski veterani so pisali prošnje na različne naslove. 
Mariborski borci so leta 1964 poslali prošnje na 40 naslovov.9

Mariborski borci 1918 so imeli navado, da so obiskali nove funkcionarje 
in jih seznanili s svojimi težavami. Tako so obiskali tudi novega sekretarja 
Okrajnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Toneta Kropuška. Bili so 
prijetno presenečeni. Lepo jih je sprejel in jim odkrito povedal, da v Beo‑
gradu ne bodo nič dosegli, lahko pa bi uspeli v Ljubljani, pa tudi v Mari‑
boru. Že konec leta 1964 so borci za severno mejo iz mariborskega okraja, 
ki je tedaj pokrival tudi Prekmurje in Mežiško dolino, dobili po 10.000 
dinarjev priznavalnine. Naslednje leto so socialno šibki borci v Mariboru 
že dobili mesečne priznavalnine. Občina Maribor Center je 21. decembra 
1965 v Odlok o priznavalninah med dobitnike vnesla tudi borce za severno 

 8 PAM, ZPBSM, šk. 1, 2, zapisniki letnih skupščin Sekcije BSM; PAM, šk. 39, gradivo o 
spomeniku in proslavi; MNOM, seznam izdanih spomenic, Ude, ZPBSM, Spominski 
zbornik, str. 130, Penič n. d., str. 48–57.

 9 PAM, ZPBSM, šk. 4; Ude, ZPBSM, str. 132; Penič, n. d., str. 60–62.
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mejo 1918–1919. S tem jim je na socialnem področju dala enake pravice, 
kakršne so imeli sodelavci narodnoosvobodilne vojne, udeleženci španske 
državljanske vojne in predvojni revolucionarji. V drugih slovenskih obči‑
nah so borci za severno mejo dobili priznavalnine šele v naslednjih letih.10

Uspešno delo mariborskih borcev je ugodno vplivalo na razvoj veteran‑
ske organizacije po Sloveniji. V večjem številu so se vključevali novi borci. 
V Ljubljani so 7. maja 1964 ustanovili Sekcijo 1918–1919 pri Okrajnem 
odboru ZZB NOV Ljubljana. Istega leta so Sekcijo ustanovili še v Celju. 
Mariborska, celjska in ljubljanska Sekcija so 18. oktobra 1964 ustanovile 
Koordinacijski odbor Sekcij 1918–1919 s sedežem v Ljubljani, ki naj bi skr‑
bel za usklajeno delovanje sekcij.11 

Leta 1965 je imela ZZB NOV Jugoslavije kongres v Sarajevu. Tam naj 
bi z dopolnitvijo statuta legalizirali delo borcev za severno mejo pri ZZB. 
Predlog spremembe statuta je bil zavrnjen z utemeljitvijo, da borcev iz prve 
svetovne vojne ne morejo sprejeti v Zvezo združenj borcev. Predsednik 
jugoslovanske borčevske organizacije Aleksander Ranković je svetoval 
slovenskemu predsedniku Francu Leskošku, naj rešijo problem borcev za 
severno mejo v Sloveniji z ustanovitvijo samostojne organizacije. Če bi ga 
reševali v jugoslovanskem okviru, bi se pojavilo okoli 400.000 novih bor‑
cev, tolikim pa država ne more dati ugodnosti.12

Že naslednje leto so v Sloveniji ustanovili samostojno organizacijo Zve‑
zo prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919 (ZPBSM). Ustanovni 
občni zbor je bil 15. maja 1966 v Ljubljani. Za predsednika je bil izvoljen 
dr. Maks Pohar iz Maribora. Republiški odbor Zveze je deloval v Ljublja‑
ni, občinski in mestni odbori pa v krajih, kjer je živelo nad 50 borcev. Po 
ustanovitvi samostojne veteranske organizacije je njeno vodstvo doseglo, 
da so občine po Sloveniji v občinske odloke o priznavalnini vnesle tudi 
borce za severno mejo. S tem je bilo poskrbljeno vsaj za socialno šibke 
borce. Nato je vodstvo Zveze začelo pripravljati Zakon o borcih za severno 
mejo 1918–1919. Skupščina ga je sprejela leta 1968. Status borca so lah‑
ko dobili prostovoljci, ki so se vključili v boj do 1. februarja 1919, to je 
do ustanovitve Dravske divizijske oblasti. Poleg moralnega zadoščenja so 
borci z Zakonom dobili zdravstveno zavarovanje, regres za dopust, prosto 
vozovnico in 75‑odstotni popust za dve vozovnici na železnici, avtobusih 
in ladjah. Pozneje so dosegli, da so bili oproščeni participacije pri zdravilih 
in v lekarnah, dobili so denar za ozimnico. Nekaj manjših ugodnosti so 
si borci zagotovili še v svojih občinah. V Mariboru so bili socialno šibki 

 10 PAM, ZPBSM, šk. 1, 2 in 6; Penič, n. d., str. 62 in 63 ter 67 in 68.
 11 PAM, ZPBSM, šk. 2, zapisnika ustanovnih sestankov v Ljubljani in Celju.
 12 PAM, ZPBSM, šk. 2; Ude, ZPBSM, str. 132; Penič, n. d., str. 68–71.
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borci oproščeni plačevanja prispevka za mestno zemljišče. Oproščeni so 
bili plačila na mestnih avtobusih.

Ob sprejemu Zakona je imela ZPBSM blizu 2000 članov, nato je število 
naraslo na 3344. Delovali so v 28. občinskih ali mestnih organizacijah 
ZPBSM.13 

Borci za severno mejo niso dobili veliko odlikovanj. Ob okroglih oble‑
tnicah je dobilo odlikovanja le nekaj borcev. Za spominske znake ob oble‑
tnicah so poskrbeli borci sami. Nekaj pomembnih priznanj pa so le dobili. 
Leta 1970 je Skupščina občine Maribor podelila borcem za severno mejo 
najvišjo nagrado zlati grb mesta Maribora in 10.000 dinarjev. Borci so 
bili ponosni, da so prav oni dobili prvi zlati grb. Ob 60‑letnici bojev je 
predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito odlikoval ZPBSM z redom zasluge 
za narod z zlato zvezdo. Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan je 
22. decembra 1999 odlikoval Maistrove borce z zlatim častnim znakom 
svobode Republike Slovenije. Od leta 1971 do 1988 je 17 slovenskih občin 
borcem za severno mejo podelilo domicil. Večina podelitev je bila v se‑
demdesetih letih.14

Za proslavljanje okroglih obletnic so poskrbele občine na predlog bor‑
cev. Najbolj svečano so proslavili 50‑letnico bojev. Po Sloveniji je bilo 23 
proslav, v Ljubljani in v Mariboru sta bili republiški proslavi. Veliko zbo‑
rovanje je bilo v Mariboru na Trgu svobode 24. oktobra 1968. Časniki, še 
zlasti Večer, so več mesecev objavljali spomine borcev in članke o boju za 
severno mejo.15 

Proslavljanje 60‑letnice bojev ni potekalo po željah borcev. Kljub temu 
da so borci za 60‑letnico dobili Titovo odlikovanje red zasluge za narod 
z zlato zvezdo, da jim je občina Maribor podelila domicil, da so boje za 
severno mejo obravnavali na zborovanju zgodovinarjev, da so vsi borci 
dobili Spominski zbornik ob 60‑letnici bojev za severno slovensko mejo 
1918– 1919 in spominsko medaljo, so bili razočarani. Ne le da niso dobili 
obljubljenega spomenika generalu Maistru, celo Pirnatov doprsni kip so iz 
občinske avle prenesli pred Osnovno šolo generala Rudolfa Maistra v Šen‑
tilj. Motilo jih je tudi, da na dan proslave 18. novembra 1978 v Mariboru 
ni visela nobena zastava.

 13 PAM, ZPBSM, šk 1 in 7; Ude, ZPBSM, str. 129, 132 in 133; Penič, n. d., str. 79 do 83.
 14 Švajncer, Znaki in odlikovanja. Spominski zbornik, str. 159; Ude, ZPBSM, str. 131; Penič, 

n. d., str. 96–100; Kuster in Ude, Domicili ZPBSM. Spominski zbornik, str. 172 do 185; 
Domicili v slovenskih občinah, Ljubljana 1981.

 15 PAM, ZPBSM, šk. 1, poročilo predsednika dr. Poharja na skupščini RO ZPBSM 9. 3. 1969.
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Za 60‑letnico bojev so borcem obljubili, da bo nova šola na desnem bre‑
gu Drave nosila njihovo ime in da bo pred šolo postavljen spomenik boju 
za severno mejo s posebnim poudarkom na generalu Maistru. Obljuba za 
obletnico ni bila uresničena. Osnovna šola borcev za severno mejo je bila 
odprta 22. aprila 1981. Namesto spomenika na šolskem dvorišču so dobili 
reliefno izvedbo bojev na zunanji steni šole. Na reliefu, ki ga je pripravila 
akademska kiparka Vlasta Zorko, je 16 borcev in med njimi general Mai‑
ster na konju. Borci so bili s spomenikom le delno zadovoljni. Menili so, da 
si general Maister zasluži spomenik v središču Maribora, in to spomenik, 
ki bo njegova realistična portretna upodobitev.16

Proslavljanje 70‑letnice bojev 19. novembra 1988 je bilo že v času srb‑
skih mitingov resnice. Proslave v Mariboru se je zaradi starosti in bolezni 
udeležilo le malo borcev. Ljudem je ostal v spominu govor predsednika 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije Janeza Stanovnika. Za 70‑le‑
tnico je izšel zbornik Boj za Maribor 1918–1919 (Spominski zbornik ob 
sedemdesetletnici bojev za Maribor in severno mejo na slovenskem Štajer‑
skem, imenovan tudi Maistrov zbornik), v katerem je bilo objavljenih tudi 
veliko razprav in člankov, ki so bili pripravljeni za zbornik v letu 1958. Ob 
proslavljanju 70‑letnice je bilo v Mariboru veliko spremljevalnih prireditev 
(razstav, literarnih večerov).17

Leta 1987 je bila uresničena želja Maistrovih borcev, ki so jo prvič izra‑
zili že leta 1934. V Mariboru je bil postavljen spomenik generalu Maistru, 
delo akademske kiparke Vlaste Zorko. Odkril ga je 10. oktobra 1987 Ervin 
Mejak, tedaj najvidnejši član ZPBSM. Pred odkritjem je dejal: »V imenu 
nad 3000 mrtvih in 241 živih Maistrovih borcev odkrivam spomenik naj‑
večjemu slovenskemu možu, njemu v čast, nam vsem pa v večen spomin.«18

V 80. letih je veliko majhnih občinskih odborov ZPBSM prenehalo de‑
lovati. Ponovno so se priključili Zvezi borcev, ki je zanje opravljala razne 
obveznosti. Na občnem zboru Republiškega odbora ZPBSM 2. julija 1980 
v Ljubljani so sklenili, da predsednik mora biti član organizacije, tajnik pa 
je lahko plačan honorarni sodelavec. Na tem občnem zboru je bil Lojze 
Ude izvoljen za dosmrtnega predsednika organizacije. Leta 1982 je umrl.

V 90. letih so nastale organizacijske težave tudi v večjih krajih. Ko je 
junija 1991 umrl predsednik Mestnega odbora Zveze v Mariboru Zma‑
go Porekar, je živelo še sedem borcev, a nobeden ni bil sposoben prevzeti 
predsedniške funkcije. Zato so organizacijo razpustili. Leta 1997 se je to 

 16 PAM, ZPBSM, šk. 3, 10 in 11; Penič, n. d., str. 92–94.
 17 PAM, ZPBSM, šk. 12, Poročilo odbora za pripravo proslave 70‑letnice bojev 9. 12. 1988; 

Večer, 21. 11. 1988; Penič n. d., str. 110 in 111.
 18 Večer, 12. 10. 1987; Penič, n. d., str. 208–211.
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zgodilo z Republiškim odborom Zveze. Tajnik Vinko Jenšterle je obvestil 
ljubljansko upravno enoto, da je Zveza prenehala delovati. Januarja 1998 
je bila Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919 s sedežem v 
Ljubljani izbrisana iz registra društev.19

kratice

BSM – borci za severno mejo

GO – glavni odbor

LKB – Legija koroških borcev

MNOM – Muzej narodne osvoboditve Maribor

NOV – narodno osvobodilna vojna

PAM – Pokrajinski arhiv Maribor

RO – republiški odbor

ZBNOV – Zveza borcev narodno osvobodilne vojne

ZKPMB – Zveza koroških partizanskih Maistrovih borcev 1918–1945

ZMB – Zveza Maistrovih borcev

ZPBSM – Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919

ZZBNOV– Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne

viri

Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Fond Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 
1918–1919.

PAM, Fond Ukinitveni komisar za društva, združenja in zveze na spodnjem Štajerskem.

Muzej narodne osvoboditve Maribor (MNOM), Zbirka Boj za slovensko severno mejo 
1918–1919.

Legionar Jugoslavije; Službeno glasilo Udruženja ratnih dobrovoljaca boraca za oslobođe‑
nje sjevernih krajeva Jugoslavije (Koruške, Štajerske, Međimurja i Prekomurja). Zagreb 
1936–1940 (PAM, ZPBSM, šk. 34 in 40).

 19 PAM, ZPBSM, šk. 3, zapisnik občnega zbora RO ZPBSM 2. 7. 1980; zapis sestanka, ki je 
bil 26. 9. 1991 v pisarni ZPBSM v Mariboru; Delo, 7. 2. 1998, Zveze Maistrovih borcev ni 
več.
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the veteRAns’ oRGAnIsAtIon of the soLDIeRs who 
fouGht foR the sLovene noRtheRn boRDeR 1918–1919 
summary

The Veterans’ Organisation was under different names active from 1933 until its disband‑
ment in 1998. World War II and the conditions after it split its activities into four periods. 
1. In the Kingdom Yugoslavia the Association of Maister’s Soldiers was founded in Mari‑

bor in 1933. It united the veterans who, under the lead of General Maister, fought for 
the Styria border. The veterans, who fought in Koroška, founded The Koroška Soldiers 
Legion in Trbovlje in 1934. Its headquarters were soon moved to Ljubljana. In 1940 it 
had 27 local organisations. Both organisations were abandoned at the beginning of the 
occupation and most of their members were deported. 

2. At the end of 1945 both, the Association of Maister’s Soldiers and The Koroška Soldiers 
Legion, were re‑established, but were in 1947 joined with the Partisans from Koroška 
in the Association of Koroška Partisan Maister’s Soldiers 1918–1945. In the same year 
the organisation was renamed into the Association of Koroška Soldiers 1918–1945.

3. After establishing the Association of Soldiers of the National Liberation War of Slovenia 
at the end of 1948 the Koroška Soldiers Legion joined this institution as the Section of 
Soldiers for the Northern Border (later Section 1918–1919) within the Association of 
Soldiers of the National Liberation War of Slovenia. 

4. In 1966 the veterans established their own independent organisation called the As‑
sociation of Volunteer Soldiers for the Northern Border 1918–1919. On its peak it had 
3344 members in 28 organisations. It was active until it disbandment in 1998. 

In the Kingdom Yugoslavia the soldiers, who fought for the Northern border, felt neglected, 
for they did not get the rights and benefits like the volunteers in the East, mainly the Thes‑
saloniki soldiers. After World War II they expected to get the same rights as Partisans, 
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but they did not get any benefits before the 60ies. The socially weaker soldiers were taken 
care of. In 1968 when the Law of Soldiers for the Northern Border in the Years 1918 and 
1918 was passed, the situation of volunteers got better. In all the other areas the relations 
between the authorities and the veterans were not at their best. With a lot of persistence 
the soldiers gradually managed a lot. 

DIe veteRAnenoRGAnIsAtIon DeR soLDAten, DIe von 1918 
bIs 1919 um DIe sLowenIsChe noRDGRenZe Kämpften 
Zusammenfassung

Die Veteranenorganisation war unter verschieden Namen von 1933 bis zur Auflösung 
im Jahre 1998 aktiv. Der Zweite Weltkrieg und die Situation nach dem Krieg teilten die 
Aktivitäten der Organisation in vier Perioden ein. 
1. Im Königreich Jugoslawien wurde im Jahre 1933 in Maribor/Marburg Zveza Maistrovih 

borcev/Verband der Maister Soldaten gegründet. Er verband die Veteranen, die unter 
der Leitung General Rudolf Maisters um die Grenze in der Steiermark kämpften. Die 
Veteranen, die in Kärnten kämpften, gründeten im Jahre 1934 in Trbovlje/Trifail Legija 
koroških borcev/Die Legion der Kärntner Soldaten. Ihr Sitz wurde bald nach Ljubljana/
Laibach versetzt. Im Jahre 1940 hatte sie 27 Ortsorganisationen. Beide Organisationen 
wurden am Anfang der Okkupation aufgelöst und ihre Mitglieder in großer Zahl hei‑
matvertrieben. 

2. Ende 1945 wurden Zveza Maistrovih borcev/Verband der Maister Soldaten und Legija 
koroških borcev /Die Legion der Kärntner Soldaten wieder ins Leben gerufen, wurden 
aber schon im Jahre 1947 mit den Kärnten Partisanen in Zveza koroških partizanskih 
Maistrovih borcev 1918–1945/Verband der Kärntner Partisanen – Maister Soldaten 
1918–1945 zusammengeschlossen. Noch im selben Jahr wurde die Organisation in Zve‑
za koroških borcev 1918–1945/Verband der Kärntner Soldaten 1918–1945 umbenannt.

3. Nach der Gründung von Zveza borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije/Verein der 
Soldaten im Freiheitskampf Sloweniens schloss sich Ende 1948 Zveza koroških borcev 
/Verein der Kärntner Soldaten dieser Organisation als Sekcija borcev za severno mejo /
Die Sektion der Soldaten, die um die Nordgrenze kämpften, (später Sektion 1918–1919) 
bei Zveza borcev NOV Slovenije/Verein der Soldaten im Freiheitskampf Sloweniens an. 

4. Im Jahre 1966 gründeten die Veteranen eine unabhängige Organisation mit dem Na‑
men Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919/Verein der freiwilligen 
Soldaten, die um die Nordgrenze 1918–1919 kämpften. Am Höhepunkt hatte der Verein 
in 28 Organisationen 3344 Mitglieder. Der Verein war bis zur Auflösung im Jahre 1998 
aktiv. 

Im Königreich Jugoslawien fühlten sich die Soldaten, die um die Nordgrenze kämpften, 
benachteiligt, weil sie nicht die gleichen Rechte und Vergünstigungen wie die Freiwilligen 
aus dem Osten, vor allem die Thessaloniki Kämpfer, hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
erwarteten sie einen Ausgleich mit den Partisanen, aber sie bekamen einige Vergünstigun‑
gen erst in den 60er Jahren. Für die sozial schwächeren Soldaten wurde gesorgt. Als im 
Jahre 1968 das Gesetz über die Soldaten, die um die Nordgrenze in den Jahren 1918 und 
1919 kämpften, verabschiedet wurde, verbesserte sich die Lage der Freiwilligen. Auf den 
anderen Gebieten war das Verhältnis zwischen den Behörden und den Veteranen nicht 
immer gut. Mit Beharrlichkeit erreichten die Soldaten doch einiges. 
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Stane Kocutar: General Rudolf Maister in njegovi soborci v mariborskem časopis‑
ju 1918–1934. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 2–3, str. 
110–116
Prevratno obdobje v Mariboru je odmevalo tudi v slovenskem tisku tedanjega časa. 
Aktualno dogajanje kritičnega obdobja v novembru 1918 povzemajo predvsem kraj‑
ša dopisniška poročila v katerih je čutiti tako vpliv generala Maistra kot osrednje 
osebnosti prevrata in vojaške cenzure. V časovnem odmiku petih do desetih let po 
dogajanju spremljamo prve kronološko popolne in analitično zaokrožene prispevke, 
ki so nastali kot posledica sistematičnega zbiranja in urejanja tako ohranjenih pisnih 
virov kot osebnih pričevanj. 
Ključne besede: general Maister, Maribor, Štajerska, prevrat, časopisi.
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Stane Kocutar: General Rudolf Maister and His Soldiers in the Maribor Newspapers 
1918–1934. Review for History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 2–3, pp. 110–
116
The revolutionary Maribor period was also reflected in the then Slovene newspapers. 
The events of the critical period in November 1918 were mostly summarised in shorter 
correspondent reports in which the influence of General Maister as the main revo‑
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Ilichova 33, 2000 Maribor, Slovenija, stanislav.kocutar@rtvslo.si



Stane Kocutar, General Rudolf Maister in njegovi soborci v mariborskem časopisju 1918–1934 111

lutionary personality and the military censure can be sensed. In the time distance of 
five to ten years after the events one can read the first chronologically complete and 
analytically closed articles that were results of systematic collecting and organising 
preserved written materials and personal statements. 
Key words: General Maister, Maribor, Styria, revolution, newspapers.

uvod

Dnevni tisk je v vsakem obdobju od svojega pojava kronist in s tem 
zrcalo svojega časa. Ta trditev je vse do danes ohranila svojo veljavo. Ko‑
munikacijske možnosti so skrajšale čas od samega dogodka do omembe 
in komentarja v tisku – npr. novica o francoski revoluciji leta 1789 je po‑
trebovala kar nekaj mesecev, da je v natisnjeni podobi izšla v Ljubljani; da‑
nes je kaj takega povsem nemogoče. Razlika med vsebinsko in posledično 
primerljivimi dogajanji nekoč in v sodobnem svetu je praviloma le v tem, 
da danes tudi najbolj usodna vojaška in politična dogajanja s pomočjo 
sodobne medijske tehnologije spremljamo v realnem času, v obravnava‑
nem pa je dogajanje prišlo v časopisje z zamikom enega, dveh ali treh dni. 
Mariborsko in tudi slovensko časopisje je obširno poročalo o dinamičnem 
prevratnem dogajanju v Mariboru in ga soglasno prikazovalo kot slovenski 
nacionalni uspeh.

mariborsko časopisje in maistrov čas

Obdobje neposredno po 1. svetovni vojni je bilo zelo dinamično in zna‑
no po tem, da slovenski mediji takrat še niso zmogli celovito spremljati 
vsega, kar se je dogajalo in o tem sproti ter izčrpno poročati. V časopisih so 
prevladovala le krajša sporočila o številnih dogodkih na slovenski severni 
meji, drugih novinarskih zvrsti (npr. reportaža o prevratnem dogajanju) 
pa skoraj ni bilo. Prvi obsežnejši zapisi so se pojavili šele v določenem ča‑
sovnem zamiku, popolnejše in analitične ocene ter razlage pa šele ob deseti 
obletnici bojev za slovensko severno mejo, ko so bili objavljeni spominski 
zapisi Rudolfa Maistra kot drugih neposrednih udeležencev njegove akcije. 
Pregled zapisov, ki časovno sovpadajo s prevratnim obdobjem, kaže, da 
je šlo za nujna sporočila o razmerah v mestu in okolici (predvsem pred‑
stavitev prizadevanj za vzpostavitev slovenske vojaške sile), saj je tik pred 
koncem prve svetovne vojne prišlo do krepitve organiziranih in vojaško 
utemeljenih zahtev, da mora Maribor postati del Republike nemške Avstri‑
je. Prav ta bitka s časom tedanjim kronistom ni dopuščala celovitega opisa 
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dogajanja.1 Nekaj več pozornosti je bilo namenjeno umiku vojske skozi 
Maribor in stavki železničarjev, predvsem nemških strojevodij, ki so želeli 
prekiniti pomembno prometno povezavo iz Zidanega Mosta do Ljubljane.2

O razorožitvi mestne varnostne straže Schutzwehr je bilo 25. novembra 
1918 zapisano, da je Maister s tem dejanjem prehitel podoben nemški načrt 
– po zbranih obveščevalnih podatkih naj bi Nemci za naslednji dan načr‑
tovali razorožitev njegovih slovenskih sil.3 Časopisne poročevalce je 15. de‑
cembra 1918 pritegnila tudi velika narodna slovesnost ob ustanovitvi nove 
države – dogodek so označili za pomembno manifestacijo osvobo ditve in 
dokaz, da Maribor pripada Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.4 

Časopisje je po uspešni Maistrovi akciji natančno poročalo tudi o zame‑
njavi nemškega uradništva in učiteljev v Mariboru s slovenskim kadrom, 
veliko prostora pa je bilo namenjenega prihodu razmejitvene komisije v 
mesto ter nemškim demonstracijam na Glavnem trgu, ki so 27. januarja 
1919 terjale tudi smrtne žrtve.5 V nadaljevanju sledijo poročila o dogajanju 
na Koroškem.6 

Bolj kot se je čas odmikal od prevratnega obdobja 1918/19, bolj je v 
javnosti rasel ugled generala Rudolfa Maistra – o tem govorijo vzneseni 
zapisi v času, ko je prejemal visoka odlikovanja in sprejemal najrazličnejše 
obiske, pa tudi trpki, ko je bil leta 1921 razrešen dolžnosti komandanta 
mesta Maribor in dve leti pozneje upokojen. 

Osebnost generala Maistra pa v zapisih ne stopa v ospredje le kot vojaški 
lik, ampak se v poročilih pojavljajo njegove druge značilnosti. Že leta 1919 
je predstavljena njegova bogata knjižnica, izpostavljena je njegova vloga 
pri organizaciji prve umetnostne razstave v Mariboru leta 1920, kasneje, 
predvsem ob izidu pesniške zbirke Kitica mojih leta 1929, pa tudi literarna 
dejavnost.

Prvi spominskih zapisi, ki so natančneje predstavili prevratno dogaja‑
nje v Mariboru, so bili objavljeni leta 1923 ob peti obletnici dogodkov, še 
obsežnejši in tudi analitično popolnejši pa so zapisi iz obdobja 1928/29, ko 

 1 K dogodkom v Mariboru. Mariborski delavec 2, 1919, št. 29, str. 1.
 2 Stavke železničarjev ob prevratu v območju Maribora. Mariborski koledar. Maribor 1932, 

str. 85–103.
 3 Desetletnica razorožitve »zelene garde« v Mariboru. Mariborski večernik Jutra 2, 1928, 

št. 268, str. 2.
 4 Praznik narodnega ujedinjenja v Mariboru. Slovenski gospodar 52, 1918, št. 51, str. 1.
 5 Krvave demonstracije v Mariboru. Mariborski delavec 2, 1929, št. 21–23, str. 2.
 6 Ciril‑Metodovo slavje naših junakov v Slovenskem Korotanu. Slovenski gospodar 53, 1919, 

št. 29, str. 4.
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je od dogajanja minilo deset let.7 Med zanimivejše branje sodi zapis Franja 
Baša Boj za našo severno mejo pred desetimi leti v Mariborskem večerniku 
Jutra leta 1929.8 Spominski zapisi poudarjajo pomen Maistrove vojaške 
akcije v Mariboru in usodnost tedanjih odločitev. Slovenski gospodar je 
objavil zapis o dogodkih 1. novembra 1918 iz zapiskov generala Maistra; 
general je želel čim bolj verodostojno predstaviti svojo vojaško akcijo, zato 
je s pomočjo posebnega vprašalnika zbiral gradivo in spomine ter priče‑
vanja svojih najbližjih sodelavcev in drugih, ki so v dogajanju sodelovali 
– mednje zagotovo sodi Jože Malenšek, ki je svoje spomine na prevratne 
dni objavil leta 1937, leto dni kasneje pa je o spominih na prelomni čas 
pisal tudi Anton Dolar.9 

V tem času naletimo na največjo koncentracijo spominskih zapisov o 
Maistrovi akciji. Udeleženci dogodkov in njihovi kronisti so želeli ohra‑
niti spomin na pomembno in veliko slovensko zmago v Mariboru, saj sta 
bila kasnejši koroški plebiscit in določitev državne meje med Kraljevino 
SHS in Kraljevino Italijo veliko manj ugodna za državotvornost Slovencev. 
Zavedali so se, da ohranjanje spomina krepi narodno zavest, hkrati pa 
so se tako na najboljši možni način upirali omalovaževanju dogodkov na 
slovenski štajerski severni meji in odločni Maistrovi akciji. Ob obletnici 
izstopajo tudi zapisi o ustanovitvi Narodne odbrane, organizacije, ki naj bi 
skrbela za varovanje izročila bojev za severno mejo. Maister je postal njen 
predsednik in je vneto ter odgovorno skrbel za uresničevanje njenih ciljev. 

Številni zapisi govorijo tudi o izjemni naklonjenosti borcev in prebival‑
cev Maribora ter okolice do generala Maistra, ki je postal ikona mestnega 
kulturnega življenja, saj ga je pomagal aktivno sooblikovati – iz vojaka 
in generala se je spremenil v kulturnika, ki se je zavzemal za vse izrazne 
možnosti kulture v mestu, ki ga je vojaško priključil k Sloveniji, hkrati pa 
je tudi sam literarno ustvarjal in dosegel svoj vrhunec z objavo pesniške 
zbirke Kitice mojih leta 1929. Janko Glazer je tedaj zapisal, da Maistrovo 
pesniško delo ni bogato, toda z najboljšim, kar je ustvaril Maister‑pesnik 
(predvsem s slavospevi slovenski zemlji), bo prav tako živel nesmrtno, ka‑
kor bo nesmrtno živel z zgodovinskim delom, ki ga je izvršil Maister‑vojak.

S svojim vojaškim uspehom ter literarnim ustvarjanjem je tudi za mlaj‑
šo generacijo postal občudovanja vredna osebnost, mož, ki je simboliziral 
upornega duha in narodni vzpon. Ta duh je prevzel tudi njegove soborce. 

 7 Kako je bil Maribor iztrgan iz nemške oblasti. Mariborski večernik Jutra 2, 1928, št. 248–
251, str. 1.

 8 Franjo Baš, Boj za našo severno mejo pred desetimi leti. Mariborski večernik Jutra 3, 1929, 
št. 45, str. 2.

 9 Jože Malenšek, Spomini na generala Maistra. Večernik 13, 1939, št. 167, str. 2. 
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Mnogi so se v svojem okolju izpostavili kot vneti narodnjaki. Tudi zato jih 
je mariborski Kulturbund uvrstil na listo Maistrovih legionarjev, kar je ob 
nacistični okupaciji leta 1941 Gestapu olajšalo delo pri njihovih aretacijah 
in izgonih. Prav čas druge svetovne vojne je usodno zarezal med Maistrove 
borce. Mnogi so zaradi nasilnih okupatorjevih deportacij zavrgli ali zaradi 
osebne varnosti uničili dragocena arhivska gradiva, zato so jim kasneje 
ostali le spomini in pričevanja. Pri njihovem zbiranju in objavljanju se je 
v sedemdesetih in osmedesetih letih posebej izkazal mariborski Večer s 
tedaj tedensko prilogo 7D. Med zanimivejše prispevke gotovo sodi priče‑
vanje Maistrovega častnika Benedikta Zeilhoferja. Zvočni zapis pogovora 
nastalega leta 1977 je avtor Janez J. Švajncer ljubeznivo poklonil arhivu 
Radia Maribor.10 

Pred koncem življenja je Maister doživel še posebno čast, saj je bil 11. 
maja 1933 razglašen za prvega častnega občana slovenskega Maribora. Tu‑
di takrat je časopisje poudarilo njegovo vojaško vlogo in pomen ter bilo 
soglasno, da si je tako priznanje tudi zaslužil. 

Leta 1934 se je zvrstilo več spominskih zapisov ob Maistrovi 60‑letnici, 
ki pa so, žal, tiste pomladi tudi že napovedovali, da se generalova življenj‑
ska pot počasi izteka. Štiri mesece pozneje so vznesene hvalnice zamenjali 
nekrologi, v katerih so se pisci poslavljali od človeka, ki je postal simbol 
svojega časa.11 Še enkrat (poslednjič) so se ob njegovem imenu pojavljali 
sami presežniki, Maribor pa je doživel najbrž najdaljši in najbolj sveča‑
ni pogrebni sprevod v svoji zgodovini. 25.000 pogrebcev se je še zadnjič 
poslovilo od generala Maistra – njihova žalost se je prepletala z iskreno 
hvaležnostjo za vse, kar je Rudolf Maister storil za Maribor in slovensko 
severno mejo.12

zaključek

Mariborsko slovensko časopisje je generala Maistra in njegove borce 
spremljalo od začetka prevratnega obdobja z aktualnimi novičarskimi 
prispevki, ki pa so imeli praviloma skromen informativni obseg. Današnji 
bralec si z njihovo pomočjo (brez širšega zgodovinskega vedenja) le težko 

 10 Janez J. Švajncer, Beli orel Radgone. 7D (1978) 11, str. 18–19. (zvočni zapis pogovora, ki 
traja 38 minut v digitalni obliki hrani arhiv Regionalnega centra RTV Slovenija v Mari‑
boru, Radia Maribor)

 11 Zadnja pot generala Maistra po slovenski zemlji. Mariborski večernik Jutra 8, 1934, št. 
169, str. 3.

 12 Iz življenja in delovanja pokojnega generala Rudolfa Maistra. Mariborski večernik Jutra 
8, 1934, št. 175, str. 4.
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ustvari celovito sliko dogajanja v mestu in okolici neposredno po prvi sve‑
tovni vojni. Šele dejstvo, da je Maister neposredno po upokojitvi leta 1923 s 
posebnimi vprašalniki pozval k sistematičnemu zbiranju gradiva o boju za 
Maribor, to sliko počasi dopolnjuje. Izid prvih celovitih analitičnih zapisov 
v veliki meri sovpada z deseto obletnico dogajanja leta 1928. V dnevnem 
časopisju do Maistrove smrti 26. julija 1934 naletimo na vrsto odličnih 
zapisov, ki kličejo po zaokroženem monografskem projektu – žal se to 
pred drugo svetovno vojno ni zgodilo, pa tudi po njej je do takega zapisa 
moralo miniti (pre)več časa; dolg do generala Maistra in njegovih sobor‑
cev sta poravnala šele novinar in publicist Janez J. Švajncer kot glavni in 
odgovorni urednik zbornika Boj za Maribor 1918–1919, ki je izšel leta 1988 
in seveda Bruno Hartman kot avtor monografije Rudolf Maister – general 
in pesnik, izšla je leta 1998.

GeneRAL RuDoLf mAIsteR AnD hIs soLDIeRs  
In the mARIboR newspApeRs 1918–1934  
summary

Daily newspapers are chroniclers of each period and later on mirrors of their own time. 
This was no different in the revolutionary times in Maribor. The difference between the 
contents and consequently comparable events in the modern and the then world is mainly 
that today we can, with the help of modern technologies, follow even the most crucial 
military and political events in a real time, whereas in the past the news were published 
in newspapers with a day to a three days delay. The then Maribor and also other Slovene 
newspapers substantially reported on dynamic revolutionary events in Maribor and pre‑
sented them as the Slovene national historical success. Later on reports and comments of 
slovenisation of individual institutions in the city and surroundings as well as on the fights 
in Koroška followed. The more the revolutionary period 1918/19 was a thing of the past, 
the more the public reputation of General Rudolf Maister grew. Records report on how he 
received high awards, welcomed guests and how in 1933 he was named Maribor’s Citizen 
of Honour. Synchronously with records that celebrated and glorified Maister’s role, and the 
one of his soldiers, there were also some records which were more of interpretation. The 
newspapers also responded to General Maisters death in 1934 with numerous overviews, 
correspondent records and memoirs.

GeneRAL RuDoLf mAIsteR unD seIne soLDAten In DeR 
mARIboReR/mARbuRGeR peRIoDIKA von 1918 bIs 1934 
Zusammenfassung

Die Tageszeitungen sind in jeder Periode Chronisten und später Spiegelbilder ihrer Zeit. 
Nicht anders war es in der Mariborer/Marburger Revolutionszeit. Der Unterschied zwi‑
schen dem inhaltlich und folgevergleichbaren Geschehen in der modernen Welt und da‑
mals ist in der Regel nur darin, dass wir heute mit der Hilfe der modernen Technologie 
auch die schicksalhaftesten militärischen und politischen Ereignisse in einer realen Zeit 
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sehen, in der behandelten Zeit aber berichteten die Zeitungen mit einer ein‑ bis dreitägiger 
Verspätung. Die Mariborer/Marburger und auch andere slowenische Periodika aus der 
damaligen Zeit berichtete dynamisch über die revolutionären Geschehnisse in Maribor/
Marburg und stellte sie als slowenischen nationalhistorischen Erfolg dar. In den folgenden 
Berichten und Kommentaren stand die Slowenisierung verschiedener Institutionen in der 
Stadt und in der Umgebung im Vordergrund, später berichtete man über die Kämpfe in 
Kärnten. Je länger die Revolutionszeit 1918/19 vorbei war, desto größer war das Ansehen 
des Generals Rudolf Maister. Davon berichteten Zeitungsartikel aus der Zeit, als er hohe 
Auszeichnungen verliehen bekam, Gäste empfing und im Jahre 1933 zum Ehrenbürger 
Maribors/Marburgs ernannt wurde. Gleichzeitig mit den Artikeln, die die Rolle Rudolf 
Maisters und seiner Soldaten ehrten und verherrlichten, entstanden auch einige Notizen, 
die man eher als Interpretationskampf bezeichnen könnte. Die Zeitungen reagierten auch 
auf den Tod von General Rudolf Maister im Jahre 1934 mit zahlreichen Übersichts‑, Kor‑
respondenz‑ und Gedenkschriften.
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Davorin Polič, zamolčani Maistrov 
podpornik, sokolski vaditelj, 
narodno‑politični in kulturni delavec 
pri Lenartu v Slovenskih goricah

m a r j a n  to š *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 323.1(497.12Sv. Lenart v Slov. Goricah):929Polič D.

Marjan Toš: Davorin Polič, zamolčani Maistrov podpornik, sokolski vaditelj, narodno‑po‑
litični in kulturni delavec pri Lenartu v Slovenskih goricah. Časopis za zgodovino in 
narodopisje, Maribor 82=47(2011), 2–3, str. 117–135
V desetletju pred prvo svetovno vojno v minulem stoletju je trg Sv. Lenart v Sloven‑
skih goricah veljal za primer kraja, ki so ga odlikovali zanimivi narodnostni boji med 
Nemci in Slovenci. Čeprav je na zunaj kazal nemško lice, je bil slovenski. Tudi okolica 
je bila povsem slovenska. V narodnostno življenje je prinesel veliko svežine Sokol, ki 
so ga ustanovili leta 1908. V njem je bila vidna vloga liberalnega odvetnika dr. Milana 
Goriška in njegovega zvestega pisarniškega uradnika Davorina Poliča. Ta je bil pri dr. 
Gorišku izjemno cenjen in se je uveljavil kot odličen sokolski vaditelj in organizator. 
Temu delu je bil povsem predan. Kronisti ga opisujejo kot skrajno racionalnega člove‑
ka, ki je bil slovenstvu in narodnostni politiki do kraja predan. Bil je odločen Maistrov 
podpornik in je sodeloval v aktivnostih za slovenski prevzem Lenarta v prevratnem 
letu 1918.
Ključne besede: Polič, Gorišek, Maister, Rosina, Ilaunig, prevratna leta, borci za se‑
verno mejo, slovenski Maribor, država SHS, sokoli, Narodni svet

1.01 Original Scientific Article 
UDC 323.1(497.12Sv. Lenart v Slov. Goricah):929Polič D.

Marjan Toš: Davorin Polič, a Forgotten Maister’s Supporter, “Sokol” Instructor, National, 
Political and Cultural Worker in Lenart v Slovenskih goricah. Review for History and 
Ethnography, Maribor 82=47(2011), 2–3, pp. 117–135
In the decade before World War I in the last century the market town Sv. Lenart in 
Slovenske gorice was a place noted for its interesting national fights between Germans 

 * Marjan Toš, doktor zgodovinskih znanosti, višji kustos, vodja Sinagoge Maribor, Ži‑
dovska ulica 4, 2000 Maribor, Slovenija, uprava@sinagogamaribor.si
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and Slovenes. Although it showed a German face on the outside, it was Slovene on the 
inside. Its surroundings were totally Slovene as well. The “Sokol” society, which was 
established in 1908, brought fresh energy into the national life. The liberal lawyer, 
Milan Gorišek, PhD and his official Davorin Polič played an important role in “Sokol”. 
Milan Gorišek thought highly of Davorin Polič, who was also an excellent “Sokol” 
instructor and organiser. He was very devoted to this work. Chroniclers describe him 
as a highly rational man, who was totally devoted to Slovenehood and to the national 
politics. He was an extraordinary Maister’s supporter and he took part in actions for 
taking over the authorities in Lenart in the revolutionary year 1918. 
Key words: Polič, Gorišek, Maister, Rosina, Ilaunig, revolutionary years, soldiers for 
the Northern border, Slovene Maribor, State of Serbs, Croats and Slovenes, National 
Board 

Če v onem času ne bilo bi nas 
še večji kos slovenske zemlje 
bi odtrgal tuji plaz (Miha Klinar)

V zadnjih petindvajsetih letih so pri Lenartu v Slovenskih goricah s 
pomočjo Maistrovih spominskih prireditev na Zavrhu iztrgali iz pozabe 
več skoraj pozabljenih ali celo docela zamolčanih Maistrovih sodelavcev in 
podpornikov.1 V prevratnih letih 1918/1919 je namreč imel general Rudolf 
Maister pri Lenartu in v sosednjih slovenskogoriških krajih veliko zvestih 
privržencev in odločnih podpornikov, ki so njegovim borcem‑prostovolj‑
cem pomagali tako z denarjem kot z živežem. Osrednja osebnost je bil 

 1 Na Zavrhu v Slovenskih goricah so že leta 1961 ustanovili Turistično društvo in ga po‑
imenovali po generalu Maistru. Leta 1963 so Maistru v čast zgradili razgledni stolp in ob 
njem odkrili spominsko ploščo. Od leta 1985 se vsako jesen na Zavrhu odvijajo Maistrove 
spominske prireditve. Njihov glavni pobudnik je bil Aleš Arih iz Maribora, zdaj direk‑
tor Pokrajinskega muzeja Ptuj. Leta 1986 so na Zavrhu v nekdanji Štupičevi vili odprli 
Maistrovo spominsko sobo, leta 1988 pa je takratna občina Lenart podelila Zvezi pro‑
stovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919 domicil občine Lenart. V okviru završkih 
Maistrovih prireditev so od leta 1991 dalje predstavili mnoge zaslužne lenarške rojake 
in zveste Maistrove podpornike v Lenartu in bližnjem Mariboru. Posebne pozornosti 
sta bila deležna Milan Gorišek in Franjo Rosina. Predstavili so tudi dva znana lenarška 
Maistrova sodobnika in podpornika, notarja Frana Štupico in sodnika Ožbalta Ilauniga 
ter ožji krog njihovih sodelavcev. Sredi 80‑tih let minulega stoletja se je v bistvu začelo 
pravo gibanje za priznanje Maistrovega dela in njegovih zaslug za Slovenijo, in čeprav 
je bil Zavrh nekako na obrobju tega dogajanja, je v njem odigral vidno in odločilno vlo‑
go. Zlasti še zaradi historičnega izročila negovanja zgodovinskega spomina na generala 
Maistra, ki sega še v čas kmalu po Maistrovi smrti sredi 30‑tih let minulega stoletja in v 
začetek 60‑tih let, ko je Zavrh mimo politike začel javno negovati spomin na Maistra n 
njegove borce za severno slovensko mejo. V tem je veličina Zavrha in dragocen prispevek 
Maistrovih prireditev k objektivnejšemu zgodovinskemu in družbenemu vrednotenju 
generala in pesnika Rudolfa Maistra‑Vojanova.
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znani lenarški odvetnik in narodno‑politični delavec Milan Gorišek,2 s 
katerim je tesno sodeloval tudi Davorin Polič. Bila sta neločljiva službena 
sodelavca in dobra prijatelja, ki sta se široko razdajala za slovenstvo že v 
desetletju pred prvo svetovno vojno. Milan Gorišek kot osrednji organi‑
zator in gonilna sila lenarškega narodnostnega življenja je Poliču izjemno 
zaupal, zato ne preseneča podatek, da je prav Polič kot vesten in natančen 
uradnik v Goriškovi odvetniški pisarni skrbel za vse finančno‑materialne 
zadeve, vodil je družinsko knjigovodstvo, nadziral izdatke v družini in 
bil vedno na tekočem s predpisi.3 Davorin Polič je bil izjemno razgledan 
Lenartčan in je razpolagal z bogato knjižnico, ki jo je skupaj z osebnim 
arhivom zapustil Knjižnici Lenart. Žal je ta ustanova šele letos pričela s 
postopnim urejanjem Poličeve zapuščine, v kateri je veliko dragocenega 
gradiva, pomembnega za celovitejše poznavanje lenarške krajevne zgodo‑
vine iz prve polovice minulega stoletja. Še posebej bogata je njegova sokol‑
ska zapuščina, saj je bil eden najvidnejših in najboljših lenarških sokolov, 
dolgoletni vaditelj in organizator sokolstva pri Lenartu in v Slovenskih 
goricah nasploh.

Davorin Polič je bil rojen 22. septembra 1886 v Jablancah pri Sveti Bar‑
bari v Slovenskih goricah.4 Krščen je bil kot Martin, vendar tega imena 
v glavnem ni uporabljal. Umrl je 13. aprila 1980 v Ljubljani. Otroštvo je 
preživljal na očetovem posestvu, kjer je tudi pasel živino. Ljudsko šolo je 
obiskoval pri Sv. Barbari, gimnazijo pa v Mariboru. Gibal se je med naro‑
dno naprednimi in revolucionarno nastrojenimi dijaki in imel zaradi tega 
precej težav. Gimnazijsko šolanje je končal v petem razredu, ko je moral 
šolo tudi zapustiti. Brez dovoljenja in opravičila se je namreč udeležil od‑
kritja Prešernovega spomenika v Ljubljani, zaradi česar je bil disciplinsko 
kaznovan in je moral začeti plačevati visoko šolnino. Plačevanju šolnine 
se je uprl oče, ki ni imel razumevanja za narodnostne in prevratniške ideje 

 2 Milan Gorišek je izhajal iz znane meščanske družine, rodil se je 1. septembra 1878 v Celju. 
Umrl je leta 1957 in je pokopan na pokopališču v Rušah. Bil je poročen s hčerko sloven‑
skega deželnega poslanca Franja Robiča iz Limbuša. Pravo je študiral v Pragi, kjer je leta 
1902 tudi promoviral. Poklicno pot je začel v Mariboru, a je kmalu odšel v Lenart, kjer je 
ostal vse do aprilske okupacije Jugoslavije leta 1941. V Lenart je prinesel mnoge napredne 
ideje in se je nenehno zavzemal za krepitev slovenstva ter za slovenski značaj trga. Bil 
je med vodilnimi sokolskimi delavci pri Lenartu in pomemben funkcionar mariborske 
sokolske župe. Nekaj časa je bil tudi lenarški župan in je skrbel za gospodarski napredek 
trga in okolice. Vidno vlogo je odigral v prevratnih letih 1918/1919, ko je generalu Maistru 
in njegovi slovenski vojski pomagal z živežem in predvsem z denarjem iz lenarške hra‑
nilnice (prim. Marjan Toš, Sokolsko društvo Lenart. V: Zbornik ob 100‑letnici sokolstva 
v Lenartu. Lenart 2008, str. 13–14). 

 3 Izjava Majde Dougan, roj. Gorišek iz Maribora.
 4 Zdaj Korena v Slovenskih goricah.
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mladega gimnazijca. Ker ni imel denarja za nadaljevanje gimnazijskega 
šolanja, se je vrnil domov v Slovenske gorice na očetovo posestvo. A ni 
imel namena kmetovati, temveč je že leta 1907 začel delati kot pisarniški 
uradnik v odvetniški pisarni Janka Leščnika pri Lenartu.5 Tam se je srečal 
z dr. Milanom Goriškom in postala sta nerazdružljiva sodelavca. Davorin 
Polič je bil Gorišku izjemno zvest, predan delu in nalogam, ki jih je dobival 
od Goriška. Bil je izvrsten in natančen uradnik, včasih celo preveč natan‑
čen in pikolovski. Tekoče je spremljal in študiral zakonodajo, uradne liste 
in predpise na vseh ravneh. Podčrtaval je člene v uradnih listih in drugih 
predpisih ter na vse važnejše spremembe in novosti redno opozarjal odve‑
tnika Goriška. Bil je zelo pošten človek, vesten pri vseh opravilih in lojalen 
do predpostavljenih. Odlikovala ga je tudi osebna urejenost, red in racio‑
nalnost pri delu na vseh področjih. Zaradi vseh teh odlik se je navezal na 
Goriška in njegovo družino in v vseh pogledih so si medsebojno izjemno 
zaupali. Celo do te mere, da je Polič v bistvu vodil Goriškovo družinsko 
knjigovodstvo, bdel nad prihodki in izdatki in skrbno vodil preglede go‑
spodarjenja v odvetniški pisarni in na družinskem posestvu Goriškovih 
v Lenartu. Pod nadzorom je imel vse družinske izdatke, celo izdatke za 
frizerja.6 Vse naloge je vestno izpolnjeval, a v glavnem po nareku drugih, 
običajno predstojnika Goriška. Na zunaj je bil dokaj skromen mož, skrbel 
je za družino in v zahvalo za stanovanje v Sokolskem domu delal v Glavni 
hranilnici in posojilnici Slovenskih goric v Lenartu. Njegova žena Marija 
je bila vzorna gospodinja in skrbna mati hčerke in dveh sinov.

Z Davorinom Poličem je tesno povezan nastanek in razvoj Sokolskega 
društva Lenart.7 Bil je med prvimi in najbolj aktivnimi člani tega društva, 
ki ima nemalo zaslug za krepitev slovenske narodne zavesti pri Lenartu 
in v okoliških krajih. Kot sokolski vaditelj se je Davorin Polič izjemno 
izkazal in to poslanstvo uspešno opravljal več desetletij. Natančno in do‑

 5 Janko Leščnik, odvetnik v Lenartu in nato v Mariboru, kjer se je leta 1927 odpovedal 
izvrševanju odvetništva (prim. Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, letnik IX, 
Ljubljana z dne 3. 2. 1927, str. 75.). Njegovo odvetniško delo je pri Lenartu nadaljeval 
Milan Gorišek, ki je po letu 1910 odprl samostojno odvetniško pisarno in postal gonilna 
sila narodnostnega življenja v središču Slovenskih goric.

 6 Majda Dougan, roj. Gorišek iz Maribora, izjava avtorju.
 7 Pobudo za ustanovitev društva je dal notar Franjo Štupica že leta 1906, a se je ustanovitev 

zavlekla vse do leta 1908. Ustanovni občni zbor Sokolskega društva Lenart je bil sklican 
9. avgusta 1908 leta v dvorani Posojilnice pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah. Udeležila 
sta se ga tudi odposlanca mariborskega Sokola dr. Leopold Poljanec in načelnik Ema‑
nuel Ilich. Prvemu Upravnemu odboru Sokolskega društva Lenarta je predsedoval notar 
Franjo Štupica, kasneje pa je vso pobudo in vodenje društva prevzel dr. Milan Gorišek. Z 
njim je v društvu najtesneje sodeloval Davorin Polič, ki je bil tudi prvi vaditelj lenarških 
sokolov. Sokolski ideji je ostal zvest do konca življenja.
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sledno se je lotil teoretičnega in praktičnega študija telovadbe in telesne 
vzgoje nasploh. Obiskoval je različne strokovne tečaje in druge oblike 
strokovnega izobraževanja in usposabljanja, sledil je strokovni literaturi 
in spremljal razvoj sokolskega gibanja v širšem prostoru. Zelo dejaven 
je bil tudi pri širjenju sokolske ideje v osrednjih Slovenskih goricah.8 V 
desetletju pred prvo svetovno vojno je bila ustanovitev Sokolskega dru‑
štva nadgradnja živahnega delovanja za utrjevanje slovenstva v trgu, ki 
je sicer na zunaj kazal nemško lice, čeprav je bil skoraj docela slovenski. 
Večina tržanov je bila slovenskega rodu, četudi se je štela med Nemce, ker 
je bilo to imenitnejše in je pomenilo v primerjavi s slovenskim ljudstvom 
višjo socialno stopnjo. In to je tržan poudarjal predvsem z nemštvom.9 
Po ljudskem štetju iz leta 1900 so pri Lenartu našteli 306 Nemcev in 297 
Slovencev, leta 1910 so našteli 323 Nemcev in 302 Slovenca. Okolica je 
bila povsem slovenska, saj je štel lenarški sodni okraj po ljudskem štetju 
iz leta 1900 samo 380 Nemcev in 17.115 Slovencev. Za narodnostne raz‑
mere pri Lenartu je bilo pomembno predvsem to, kako so bili usmerjeni 
uradniki v posameznih uradih in pripadniki svobodnih poklicev. Močna 
opora Slovencev je postajala Ljudska šola, še zlasti po letu 1895, ko je 
bilo v središču Slovenskih goric zgrajeno mogočno šolsko poslopje, eno 
najlepših in največjih v Slovenskih goricah in na slovenskem Štajerskem. 
Manj zanimive kot pri Lenartu so bile narodnostne razmere v okoliških 
krajih, kjer narodnostnih bojev med Nemci in Slovenci tako rekoč ni bilo. 
Med intelektualnimi poklici so igrali važno vlogo zdravniki, med kateri‑
mi je najbolj izstopal dr. Alojz Kraigher iz Sv. Trojice.10 Slovenstvo je kot 
sokolski vaditelj in tesen Goriškov sodelavec izjemno podpiral Davorin 
Polič, ki pa ni nikoli dobival vidnejših funkcij ali vodilnega položaja, saj 
mu tega ni dovoljeval njegov socialni oz. družbeni položaj. Kljub temu je 
bil v slovenstvu naklonjenih lenarških krogih spoštovan in cenjen. Zaradi 
odločnega slovenskega prepričanja in pokončne narodnostne drže, ki jo 

 8 Marjan Toš, Davorin Polič. V: Zbornik ob 100‑letnici sokolstva v Lenartu. Lenart 2008, 
str. 26.

 9 Bogo Teplý, Narodnostni in politični boji pri Lenartu v desetletju pred prvo svetovno 
vojno. V: Svet med Muro in Dravo. Maribor 1968, str. 497.

 10 Alojz Kraigher je poznan kot naturalistični pisatelj, ki je zaslovel z romanom Kontrolor 
Škrobar. Pri tem knjižnem delu gre za asimilacijsko‑genocidno in narodnoobrambno 
komponento romana, ki je dvignil veliko prahu. Kraigher je z njim testiral odpornost 
slovenskega uradnika in kmeta do narodnostnih roparjev (slovenski uradnik je državno 
lojalen, oblast mu da mir, dokler ne pokaže narodne zavesti; vsak najmanjši izraz narodne 
zavesti pa se ovrednoti za izdajstvo, za napadalni panslavizem (prim. Franc Zadravec, 
Spremno besedilo Kontrolorja Škrobarja. Maribor 1973, str. 485, 503). Pri Kraigherju je od 
jeseni 1910 do spomladi 1911 živel pisatelj Ivan Cankar, ki je v svojih pismih prijateljem 
v Ljubljano pisal o »narodnostni mizeriji« v tem delu Slovenskih goric.
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je s prihodom v Goriškovo pisarno dodatno okrepil, je bil pogosto tarča 
kritik vplivnih nemških krogov. Kritike in pritiski so se pred izbruhom 
prve svetovne vojne samo še krepili in po 28. juniju 1914 prišli do polnega 
izraza. Življenje v lenarškem trgu in njegovi okolici je pred sarajevskim 
atentatom teklo mirno. Bolj živahno je bilo pri okrajnem sodišču v Lenar‑
tu, saj so se ljudje radi tožili, predvsem zaradi zemljišč in zemljiških zadev. 
Tožbe so začele hitreje naraščati po letu 1910, ko je Milan Gorišek pri Le‑
nartu odprl samostojno odvetniško pisarno in se specializiral za te pravne 
zadeve. V kazenskih zadevah je bil namreč redko angažiran. Veliko tožb 
je bilo tudi zaradi žaljenja časti, ki so se izredno namnožile in jih je bilo 
včasih tedensko tudi po 15 ali celo 20. Običajno so se te pravde končale 
s poravnavo. To je bil celo poseben pojav, ki je povzročil veliko nespora‑
zumov med sosedi in ljudi tudi materialno oškodoval.11 Relativno mirno 
življenje so presekali dogodki v Sarajevu 28. junija 1914 in vojna napoved 
Avstro‑Ogrske Srbiji. Mobilizacija mož in fantov je bila le še vprašanje 
časa in že 26. julija 1914 so navsezgodaj zjutraj prišli v Lenart uradniki iz 
Maribora in objavili delno mobilizacijo, po kateri je čez nekaj dni sledi‑
la splošna mobilizacija. Najprej je bilo v trgu čutiti razburjenje, nato pa 
navdušenje. Veliko je bilo glasnih klicev: »Hoch Österraich – nie der mit 
Serbien«. Veliko je bilo popivanja, psovk in kletvic na račun slovenstva.12 
Mobilizacija v Slovenskih goricah je bila obsežna, saj so celo noč korakali 
mladeniči skozi Lenart. Večja skupina mobilizirancev se je zbrala 26. julija 
1914, na čelu kolone, ki jo je spremljala pihalna godba, je bil Ferdinand 
Golob iz Sv. Trojice. Na veliko so prepevali in vriskali, godba pa je večkrat 
zaigrala tudi cesarsko himno. In takrat se nekateri navzoči niso odkrili, 
kar je pri nemških tržanih povzročalo jezo in ogorčenje. Glasno jezo je 
na mnoge slovensko zavedne tržane trosil župan Hen rick Sollag. Zoper 
njega je zaradi takšnega obnašanja vložil tožbo poštar Vladimir Fabiani, 
a je bil seveda župan Sollag oproščen. Veliko visokih uradnikov in tu‑

 11 Ožbalt Ilaunig, Kronika sodnije pri Sv. Lenartu. Rokopis I.–II; zvezek I., Pokrajinski arhiv 
Maribor, 1937045/2‑Ilaunig Ožbalt 1923–1944. Ilaunig se je rodil 26. julija 1876 leta v vasi 
Rebrca na Koroškem, umrl pa 8. februarja 1945 v Lenartu, kjer je tudi pokopan. Leta 1908 
je prišel za sodnika k Sv. Lenartu in je kot vesten uradnik naglo napredoval. Že med prvo 
svetovno vojno leta 1917 je postal okrajni sodnik in je leta 1920 prevzel vodenje lenarške‑
ga sodišča. To odgovorno dolžnost je opravljal do 31. januarja 1940, ko je bil upokojen. Je 
zelo znan kot pisec zgodovinskih povesti, sodni starešina in kronist lenarškega dogajanja 
(prim. Marjan Toš, Dr. Ožbalt Ilaunig. Sokolsko društvo Lenart v Slov. goricah 1908–1998. 
Lenart 1998, str. 63–66). 

 12 Ibid. Znan je primer novomašnika Martina Kozarja od Sv. Ane v Slovenskih goricah, 
ki se je s svojimi gosti pripeljal v Lenart na vozu, okrašenem s slovenskimi zastavicami. 
Razburjeni nemško čuteči tržani so to smatrali za izzivanje in so iz voza potrgali zastavice 
in sramotili mirne goste novomašnika Kozarja.
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di sodnikov je bilo mobiliziranih, tudi sodni starešina oz. predstojnik, 
ki ga je nadomestil Ožbalt Ilaunig. Kmalu po začetku vojne in vojaški 
mobilizaciji so tudi pri Lenartu začeli zapirati zavedne slovenske tržane, 
med katerimi so bili predvsem člani in pristaši Sokola. Oblast je iskala 
najmanjše razloge in povode, da je lahko zapirala ljudi, ki jim je očita‑
la sovraštvo do monarhije in privrženost slovanstvu oz. Srbiji. Umetno 
so vsepovsod širili sovraštvo do Srbije, vsak Slovenec pri trgu, ki je le 
omenil Srbijo, je bil takoj razglašen za izdajalca.13 Najhujša je bila nem‑
ška gonja proti slovenskemu odvetniku dr. Milanu Gorišku in njegovim 
uslužbencem.14 To je na svoji koži okusil tudi Davorin Polič. Podtaknili 
so mu krajo v Goriškovi pisarni. Znano je, da je po izbruhu vojne nek‑
do vlomil v Goriškovo odvetniško pisarno in ukradel denar. Vlom se je 
ponovil še 8. in 9. avgusta 1914. Davorin Polič je kot vesten uradnik in 
skrben računovodja Goriškovega premoženja od orožnikov odločno zah‑
teval uvedbo preiskave. To pa je bil razlog, da so nekateri tržani razširili 
novico, da je Polič vlom le fingiral in zato so orožniki Poliča aretirali ter 
zaprli v sodne zapore. Orožnike je takrat vodil Franc Jurše. Zoper Poliča 
so spisali ovadbo, v kateri so mu med drugim očitali oviranje oblasti pri 
izvajanju mobilizacije, s čimer je zakrivil veleizdajstvo. Šlo je za umetni 
konstrukt, ki so ga kmalu sprevideli, a Poliču to ni pomagalo. Bil je zaprt 
in iz Lenarta odpeljan v Gradec.15 Poliča je poskušal rešiti sodnik Ožbalt 
Ilaunig, a mu ni uspelo. Ilaunig je bil prepričan, da je Polič nedolžen. »Če 
se izkaže, da ni kriv, imam kot Slovenec zadoščenje, ker bodo tiho vsi 
tisti, ki so kričali »Polič je to tatvino fingiral, bi nas Nemce osumničil««. 
Šele 18. decembra 1914 je prišel Polič iz graškega zapora. Postopek zoper 
njega zaradi suma hudodelstva in vohunstva je bil namreč ustavljen. »V 

 13 Ibid. Med prvimi takšnimi »izdajalci« je bil zaprt Alojz Belšak, upokojeni davčni upravi‑
telj iz Maribora. Bil je na obisku v Lenartu in v Aublovi gostilni v pogovoru z lenarškimi 
tržani omenjal tudi Srbe. Iz lenarških zaporov so ga po nekaj dneh 13. avgusta 1914 
odpeljali v Gradec.

 14 Prva žrtev med Goriškovimi sodelavci je bil dr. Janko Leskovec. Pred vojno je veliko 
potoval, bil je v Egiptu in tudi v Srbiji. Po izbruhu vojne ni imel posebnega dela, zato je 
pogosto ribaril ob reki Pesnici, tam kadil cigarete in na veliko prebiral knjige. In to je 
postalo nemškim oblastem sumljivo in oseba iz neke pravde ga je ovadila orožnikom, češ 
»da sedi ob potoku in dela načrte za Srbe, kako bi mogli prekoračiti reko. Dr. Leskovec 
je torej vohun«. 18. avgusta 1914 so ga zaprli v lenarške sodne zapore.

 15 Poleg njega so bili zaprti še učitelj Alojz Kristl iz Sv. Barbare (danes Korena v Slovenskih 
goricah), lenarški nadučitej Jakob Kopič, poštar Vladimir Fabiani, državni in deželni 
poslanec Ivan Rošker iz Malne pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah, zdravnik Weixl iz Sv. 
Trojice in Rajmund Glaser iz Lenarta. Vse so obtožili veleizdaje in naklonjenosti Srbiji. 
V lenarških zaporih jih je pogosto obiskal sodni starešina Ožbalt Ilaunig, ki mu je prav 
tako grozila aretacija. Do nje ni prišlo. Je pa bil Ilaunig 3. maja 1915 potrjen na naboru, 
a je bil mobilizacije oproščen, ker je primanjkovalo sodnikov.
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zadoščenje mi je, da je bil na podlagi po meni zaslišanih prič izpuščen iz 
ječe. Ni mi za osebo, kar izrecno poudarjam, a bilo mi je na tem, da se 
doseže objektivna resnica«.16 

Štirimesečno zaporniško življenje je načelo Poličevo zdravje. Oblasti v 
Gradcu so šele čez čas spoznale, da je šlo za absurdne obtožbe in nedoka‑
zano izdajstvo. Bil je med tistimi, ki so bili zaprti po nedolžnem, za kar 
niso prejeli nobenega opravičila ali odškodnine. Bili so izpuščeni domov, 
duševno in telesno izmučeni. Zaporniško življenje je na vseh pustilo posle‑
dice, ki jih kasneje niso mogli skriti. A v javnosti je sčasoma le prevladalo 
mnenje, da so bili obtoženi po krivici in niso zagrešili nikakršnih kaznivih 
dejanj izdajstva. Tudi po izpustu iz graških zaporov so bili aretirani pod 
stalnim nadzorom oblasti, ki se ga niso otresli vse do konca vojne 1918. Bili 
so deležni tudi občasnih verbalnih napadov. Zlasti Davorin Polič, ki so ga 
večkrat zmerjali: »Srb, srbski pes«. »Čakaj ti Polič!«17 Vojna se je nadaljeva‑
la in terjala veliko odrekanja. Sorodniki mobiliziranih so dobivali pravno 
pomoč na sodišču, zlasti v zvezi prošenj za dopuste, za iskanje pogrešanih, 
padlih in za preskrbo beguncev. V štirih letih vojne je bilo na lenarškem so‑
dišču 2925 takšnih opravil. Lenarški sodni okraj je bil teritorialno obsežen, 
zaradi vpoklicev pa je primanjkovalo kadra. To se je pokazalo tudi pri izva‑
janju vojnega posojila. Treba je bilo skrbeti, da je prišel denar od posojila v 
prave roke. V treh letih je bilo razdeljenih 184.600 kron. Zbirali so se tudi 
prispevki za Rdeči križ. Proti koncu vojne je bilo vse večje pomanjkanje 
živeža. Na kmetih se je čutilo pomanjkanje delovne sile, vprežne živine, 
volov in seveda‑konj. Posebne težave je povzročalo pomanjkanje zrnja, ne 
zgolj za prehrano ljudi in živali, pač pa tudi za setev. Oddaja pšenice je bila 
hud udarec za kmete, ki so zrnje tudi skrivali in bili zaradi tega prignani 
pred sodišče. Kazni so bile stroge, ovajali pa so jih predvsem sosedje. Naj‑

 16 Ožbalt Ilaunig, Moje življenje. Rokopis, IV. zvezek, Pokrajinski arhiv Maribor. Iz zapi‑
sanega lahko povzamemo tudi osebni odnos Ilauniga do Poliča, kateremu sodnik Ilu‑
nig osebno ni bil naklonjen, zlasti ne zaradi močnega Poličevega vpliva pri Sokolskem 
društvu Lenart, kateremu Ilaunig tudi ni bil nikoli posebej naklonjen. Kljub temu je 
občasno podrl kakšno njegovo aktivnost. Sodnik Ilaunig kot lenarški krajevni kronist v 
svojih spominih piše, kako seje Polič po prihodu iz graškega zapora oglasil pri njemu in 
mi pripovedoval o vsem, kar se mu je zgodilo v Gradcu. »Veselilo me je, da se mi je javil, 
zanimalo me je njegovo pripovedovanje. Doumel sem, da je bilo postopanje proti Poliču 
pristransko«.

 17 Davorin Polič je zoper enega od storilcev verbalnega napada Franca Lešnika, sicer pekov‑
skega pomočnika, vložil ovadbo in se v njej skliceval tudi na tatvino, ki je bila storjena 
leta 1914 v Goriškovi pisarni in zaradi katere je bil po krivem zaprt. Ta tatvina je bila v 
navezi s Kajetanom Heiberjem. Aretirani Franc Lešnik je še v zaporu kričal, da »bo Poliču 
nekaj storil«.
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deno zrnje so zasegli, plačati je bilo treba še denarno kazen.18 Vojna je vse 
bolj pritiskala in pomanjkanje je bilo tudi pri Lenartu veliko. A bolj kot 
to je v zraku viselo pričakovanje, da bo vojne morije slej ko prej konec in 
da bo tudi velika monarhija razpadla. Lenarški Nemci so se precej umirili 
in z javnim delovanjem niso želeli preveč izstopati. Čakali so namreč na 
razplet dogodkov, zlasti potem, ko je tudi lenarški del Slovenskih goric 
zajelo deklaracijsko gibanje.19 Društvene dejavnosti med vojno ni bilo, pač 
pa so redki člani lenarškega Sokola, ki niso bili vpoklicano v avstro‑ogrsko 
vojsko, med ljudmi zbirali prispevke za Ciril‑Metodovo družbo v Ljubljani, 
ki ji je kot edini slovenski organizaciji oblast spet dovolila delovanje.20 Ko‑
nec prve svetovne vojne so tudi pri Lenartu dočakali z velikim olajšanjem. 
Tik pred kapitulacijo in razpadom avstro‑ogrske vojske so postali lenarški 
Nemci prijaznejši do Slovencev. Že 2. novembra 1918 so se začeli v Lenart 
vračati prvi vojaki s front, v trg so prispeli tudi tovornjaki, ki jih je v Slo‑
venske gorice iz Kotorja poslal Milan Gorišek – tam je kot avstro‑ogrski 
kapetan dočakal konec prve svetovne vojne.21

3. novembra 1918 je bil v poslopju lenarške ljudske šole ustanovljen Na‑
rodni svet za trg Sv. Lenart. Za predsednika so izvolili Milana Goriška, ki 
pa ga še ni bilo v Lenartu, saj se je moral v Slovenske gorice vrniti iz Kotor‑
ja. Podpredsednik Narodnega sveta je postal župnik Jožef Janžekovič, ki je 
še isti večer priredil svečani sprejem za lenarške slovenske intelektualce.22 
Na sprejemu je ob napitnici izrekel besede: »Ki so nas hoteli ponižati, so 
ponižani, mi trpini pa smo povišani«. Besede so bile namenjene trškim 
Nemcem, ki so bili v prevratnih dnevih zelo zbegani in negotovi. Med 
Slovenci je bilo čutiti močan narodnostni naboj, ki ga je ustanovitev Naro‑

 18 Zanimiv je primer lenarškega župnika in zavednega Slovenca, Jožefa Janžekoviča, ki mu 
je Ivan Pajtler, tudi župnik, dal pšenično zrnje za setev. A bilo je slabše kakovosti in še 
zaseženo povrh. To je nekdo sporočil okrajnemu glavarstvu in oba sta bila poklicana na 
odgovornost in kaznovana zaradi neopravičenega razpolaganja z zaseženo pšenico. A 
nato sta bila oba krivde oproščena, saj so oblasti ocenile, da nista imela namena prepro‑
dajati zrnje, pač pa je šlo za posodo oz. izmenjavo semenske pšenice.

 19 Pri Lenartu je bilo zbranih veliko podpisov, za katere so agitirali zavedni Slovenci. Pri 
tem Davorin Polič ni posebej izstopal in tudi v njegovi zapuščini ni mogoče zaslediti nič 
konkretnejših podatkov o tem dogajanju.

 20 Marjan Toš, Sokolsko društvo Lenart 1908–1998. Lenart 1998, str. 20.
 21 Goriškovi tovornjaki so iz Slovenskih goric vozili živež in druge potrebščine za Maistrovo 

slovensko vojsko v Mariboru. Pri organizaciji teh transportov je sodeloval tudi Davorin 
Polič, ki je vestno vodil Goriškovo odvetniško pisarno in zasebno knjigovodstvo.

 22 Jožef Janžekovič, župnik, dekan 1905–1932. Doma je bil s Polenšaka. Ko je trtna uš na‑
padla in uničila vinograde, jih je župnik v letih 1905–1915 vse prenovil. Popravljal in 
urejal je cerkev, uvedel Marijino družbo in bratovščini Srca Jezusovega in Srca Marijinega 
(prim. Viljem Pangerl, Župnija sv. Lenarta v zadnjih 200 letih. V: Zbornik občine Lenart. 
Lenart 1996, str. 73).
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dnega sveta le še okrepila. Lenarški Nemci so začeli zapuščati urade, v trg 
se je vrnil Milan Gorišek in prevzel vodenje Narodnega sveta. Prisotnost 
vojaške enote in velika Goriškova avtoriteta sta pripomogli k urejenosti 
javnega življenja v trgu, okrepilo pa se je tudi splošno zaupanje prebival‑
stva do nastajajoče slovenske oblasti. Ta se je izgrajevala postopoma. Pri 
organizaciji javnega delovanja je aktivno sodeloval Davorin Polič, ki pa 
tudi zaradi svojih značajskih potez pri vsem ni želel posebej izstopati. Je 
pa zelo natančno beležil vse stroške, dohodke in prihodke in bil pomem‑
ben organizacijski člen pri organizaciji pomoči za Maistrovo slovensko 
vojsko v Mariboru. General Maister je našel v Milanu Gorišku velikega 
podpornika, kar se je poznalo tako pri zbiranju živeža kot tudi denarja. Pri 
organizaciji slednjega pa je bila zelo vplivna vloga Davorina Poliča, ki je bil 
kot natančen in vesten uradnik v Goriškovi pisarni in lenarški posojilnici 
vnet Maistrov podpornik. Milan Gorišek in Davorin Polič sta pri zbiranju 
denarja za Maistrovo vojsko sodelovala z Franjem Rosino iz Maribora, ki je 
bil eden najpomembnejših Maistrovih sodelavcev in vplivni član Narodne‑
ga sveta za Štajersko v Mariboru.23 Maister je imel pri Lenartu tudi prijate‑
lja iz mladih let in sicer notarja Franja Štupico.24 Že 20. novembra 1918 je 
bil trg Sv. Lenart dokončno in povsem v slovenskih rokah. Temu v čast so iz 
cerkvenega zvonika izobesili mogočno slovensko trobojnico. 3. decembra 

 23 Fran (Franjo) Rosina, odvetnik in politik, je bil rojen 29. septembra 1863 v Leskovici 
blizu Šmartnega pri Litiji, umrl pa je 15. oktobra 1924 na Dunaju. Od leta 1901 je imel v 
Mariboru odvetniško pisarno, bil je predsednik Čitalnice in v letih 1905–1924 načelnik 
Posojilnice. Že leta 1896 je bil v Ljutomeru izvoljen za poslanca v štajerski deželni zbor. V 
prevratnih letih 1918–1919 je dr. Rosina kot podpredsednik Narodnega sveta za Štajersko 
skupaj s predsednikom Karlom Verstovškom z odločnostjo veliko pripomogel k uspehu 
generala Maistra. Za potrebe Maistrove vojske je zagotovil 2 milijona kron in tudi sicer 
vsestransko podpiral akcijo za slovensko Štajersko in Maribor. Zato so ga mnogi poi‑
menovali »Maistrova desna roka« (prim. Marjan Toš, Dr. Fran (Franjo) Rosina – trden 
Slovenec in pošten rodoljub, pokončni sokol in Maistrova desna roka. V: ČZN, št. 2–3, 
2009, str. 9–33).

 24 Obe družini sta dolga leta prijateljevali, v dobrih osebnih odnosih sta bili tudi Maistrova 
in Štupičeva soproga. Franjo Štupica, ki se po končani prvi svetovni vojni ni več politično 
udejstvoval, pač pa skrbel za svojo notarsko pisarno in še zlasti za vinograde na Zavrhu, 
je generala Maistra po njegovi upokojitvi tudi povabil na oddih na Zavrh. Tam se je Ma‑
ister mudil v letih 1924, 1925 in 1929. Fran (Franjo) Štupica se je rodil 14. avgusta 1873 
v Ribnici na Dolenjskem, umrl pa 24. marca 1937 v Lenartu, kjer je tudi pokopan. Pravo 
je študiral na Dunaju in je bil pred prihodom v Lenart do leta 1905 notar v Tržiču na 
Gorenjskem. Notarsko službo je pri Lenartu opravljal vse do smrti leta 1937 in to v hiši 
na zdajšnji Jurovski cesti 3, ki jo je kupil leta 1906 in kasneje dozidal. Zelo rad je zahajal 
v Zavrh, kjer je imel prostrane vinograde, v katerih je prideloval grozdje za kakovostno 
vino (prim. Marjan Toš, Fran Štupica – lenarški notar in Maistrov gostitelj na Zavrhu. 
V: ČZN, št. 1–2, 2005, str. 221–226).
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1918 so v trgu javno razglasili, da je treba odstraniti vse nemške napise.25 
Nemški uradniki so trg več ali manj zapustili, 14. in 15. decembra sta bili 
pri Lenartu veliki slovesnosti v čast ustanovitve nove jugoslovanske države 
SHS. Organizirana je bila celo manjša vojaška parada pod vodstvom dr. 
Milana Goriška, 15. decembra pa je bila v lenarški župnijski cerkvi svečana 
maša s pridigo. Organizacijsko so vse manifestacije uspele, saj so jih vodili 
vplivni posamezniki, zlasti Milan Gorišek in v njegovi senci tudi Davorin 
Polič. Kljub siceršnjemu navdušenju nad novo državo, ki ga je mogoče za‑
slediti v nekaterih Poličevih zabeležkah, pa je bilo pri Lenartu ob prevratu 
novembra in decembra 1918 tudi precej zadržanosti in dvomov. Še vedno je 
bilo na podeželju občutiti veliko pomanjkanje zaradi vojne, svoje je dodala 
tudi propaganda, ki ni zaobšla določenega odpora zoper Srbe. Celo javno 
so nekateri pri Lenartu poudarjali, da za Slovence so, za Srbe pa ne. To je 
prihajalo iz zmernih nemških krogov, ki so pri Lenartu negotovo čakali 
na končni razplet dogodkov. Vpliv nemške propagande je bil večji zaradi 
bližnjega dogajanja v Mariboru. Proti novi državi SHS je bilo uperjeno tudi 
širjenje vznemirljivih vesti o tem, da je prišlo v Ljubljani do upora vojaštva, 
da je general Maister pobegnil in da je vojaška oblast ukazala evakuacijo 
Maribora in postojank severno od Drave. Propaganda je sejala negotovost 
tudi zaradi širjenja lažnih vesti o propadu mariborske »posojilnice«, ki je 
po zaslugi Franja Rosine na veliko pomagala Maistru z denarjem.26 Začela 
se je ostra gonja proti »krvoločnim Srbom« in proti srbski vojski, ki so jo 
obdolžili različnih hudodelstev. Čeprav se Lenartčani s to propagando niso 
preveč obremenjevali, pa le ni bilo čutiti pretiranega navdušenja nad novo 
državo. Ob tem je še najbolj zgovorna kasnejša pripomba dr. Ilauiga, »da 
je sreča, da tu ni prišlo do plebiscita – Slovenske gorice bile bi izgubljene 
kakor divni Korotan«.27 Novi državi so bili najbolj naklonjeni lenarški in‑
telektualci, zlasti predstavniki svobodnih poklicev in pripadniki Sokola, 
med katerimi je imel velik vpliv Davorin Polič. Na sodišču v Lenartu je bil 
prevratu sicer naklonjen Ožbalt Ilaunig, ki je kljub vsemu ohranil previdno 
javno držo in se v teh dogodkih ni izpostavljal. Je pa vestno sledil ukazom 
predpostavljenih in dosledno spoštoval nove predpise o uradovanju v slo‑
venskem jeziku. Pri lenarškem sodišču se je to zgodilo 16. novembra 1918.28 
Slovensko uradovanje je povzročalo nekaj težav, zlasti zaradi nekaterih 

 25 O tem je tržane javno obveščal in razglašal po celem Lenartu občinski sluga Vinko Gor‑
jup. 2. decembra 1918 je bilo tudi konec pouka v lenarški nemški šoli.

 26 Marjan Toš, Prevratni dnevi 1918/1919 pri Lenartu v Slovenskih goricah. V: ČZN, št. 2, 
1997, str. 70.

 27 Ožbalt Ilaunig, Dogodki pri Sv. Lenartu za časa prevrata. Rokopis, Knjižnica Lenart.
 28 Ožbalt Ilaunig, Kronika sodnije pri Sv. Lenartu, I. zvezek. Pokrajinski arhiv Maribor, fond 

Ilaunig Ožbalt 1923–1944, 1937045/2.
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izrazov, ki so jih bili predvsem na sodišču vajeni le v nemščini. A so ta 
problem kmalu premostili. Sodišče je kmalu tudi na zunaj dobilo »jugoslo‑
vansko lice«, saj so na pročelju sodne zgradbe namestili tablo s slovenskim 
napisom te ustanove. Lenart je s tem dejansko prešel mirno v slovenske 
roke. V zvezi s tem prehodom je zanimiva ugotovitev, da je okoli prevzema 
sodišča z generalom Maistrom osebno kontaktiral Ožbat Ilaunig. Doslej 
to dejstvo ni bilo znano in Ilaunig ni bil ocenjen kot Maistrov podpornik 
ali sodelavec. A očitno sta kontaktirala tudi še v kasnejših letih, ko je Mai‑
ster zbiral gradivo za različne prispevke in knjige. V Ilaunigovi zapuščini 
se je namreč ohranilo pismo z dne 2. februarja 1932, v katerem lenarški 
sodni starešina dr. Ožbalt Ulaunig piše Maistru o dogodkih na sodišču v 
prevratnem letu in o zaobljubah za Jugoslavijo 16. novembra 1918, ki sta 
jo dala sodna uslužbenca Franc Krajnc in Franc Pernek. V pismu se Ilau‑
nig dotakne tudi razmer na Koroškem in piše, da »se je Reberca žal čisto 
ponemčila, tovarna veliko vliva, tudi ni pravega človeka, ki bi vzpodbujal 
narodno zavest. Rokoljub gospej soprogi in srčnimi pozdravi, Vam vedno 
vdani Ilaunig«.29 Ilaunig je bil očitno v povezavah z nekaterimi tesnejšimi 
Maistrovimi sodelavci, predvsem z Voglarjem,30 ki ga je vabil k ustanavlja‑
nju odbora Jugoslovanske demokratske stranke pri Lenartu in ga prosil, 
da mu sporoči imena »zanesljivih naprednjakov«. Ilaunig mu je predlagal 
peterico in v ta krog uvrstil Tušaka, Murka, Petriča, Weixla in Poliča.31 
Še enkrat se je pokazala Poličeva odločna narodnostna drža, ki je bila ce‑
njena in spoštovana tudi v krogih, ki mu sicer niso bili vedno naklonjeni. 

 29 Pismo Ožbolta Ilauniga generalu Maistru z dne 2. februarja 1932, Ilaunig, 1937045/2, 
Pokrajinski arhiv Maribor. Pismo je eden od odgovorov generalu Maistru na njegov poziv 
sodiščem v območju Okrožnega sodišča Maribor, »ki jih je novembra in decembra 1918 
zasedlo poverjeništvo za pravosodje v Ljubljani in ki so kljub težkim razmeram vzorno 
uradovala. Zato bi v svoji knjigi, ki bo pričala o takratnem času, opisal tui prevrat na teh 
sodiščih. O nekaterih imam že zadeve podatke, ne pa še o Vašem«, je pisal Maister Ilau‑
nigu, ki mu je nato v dveh odgovorih zelo podrobno opisal razmere na lenarškem sodišču 
in deloma tudi v trgu Sv. Lenart v prevratnem času 1918/1919. Še enkrat se je pokazala 
objektivnost Ilauniga, ki je veljal za verodostojnega kronista lenarškega dogajanja in je 
očitno bil povezan tudi z generalom Maistrom. In najbrž tudi z nekaterimi njegovimi 
najtesnejšimi sodelavci v Mariboru, ki so se nanj obračali med pripravami na ustanovitev 
Jugoslovanske demokratske stranke. Bil je med zaupniki te stranke v Lenartu in naj se je 
obračal tudi tajnik Narodnega sveta v Mariboru prof. Franjo Voglar.

 30 Prof. Franjo Voglar je bil tajnik Narodnega sveta za Štajersko v Mariboru. Narodni svet za 
Štajersko je bil ustanovljen 26. septembra 1918. Za predsednika je bil imenovan deželni in 
državni poslanec Karel Verstovšek, za podpredsednika odvetnik Franjo Rosina, za tajni‑
ka Franjo Voglar in za blagajnika teolog in zgodovinar Fran Kovačič (prim. Lojze Penič, 
Priprave na prevrat leta 1918. General Maister, Zbornik referatov s simpozija. Maribor 
2002, str. 20).

 31 Ilaunig, 1937045, Pokrajinski arhiv Maribor, pismo tajnika Narodnega sveta Voglarja 
Ožbaltu Ilaunigu z dne 17. oktobra 1918.
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Med Poličem in Ilaunigom namreč ni prihajalo do tesnejšega sodelovanja 
ali trdnejših prijateljskih povezav. Polič je dosledno sledil svojim načelom 
in pokončni sokolski drži, ki ji Ilaunig ni bil najbolj naklonjen. Hkrati je 
bil seveda Polič najtesnejši sodelavec in izjemen podpornik Milana Gori‑
ška, ki je bil steber dogajanja ob prevratu pri Lenartu v letih 1918/1919 in 
eden najzvestejših Maistrovih podpornikov med Dravo in Muro. A očitno 
kljub občasnemu razhajanju z Ilaunigom njuno sodelovanje za slovensko 
stvar ni bilo ogroženo. Zadnja spoznanja dajejo jasnejšo sliko nekaterih 
medosebnih odnosov med najvplivnejšimi akterji lenarškega prevrata leta 
1918, med katerimi bi kljub pregovorni skromnosti veljalo poleg Goriška in 
Ilauniga zagotovo izpostaviti še tihega, a marljivega in načelnega Davorina 
Poliča.

Po prevratu leta 1918 je Davorin Polič vse do aprilske okupacije sil osi 
leta 1941 delal kot pisarniški uradnik v odvetniški pisarni Milana Goriška 
v Lenartu. Poleg tega se je razdajal še v lenarškem sokolskem društvu in 
sokolski župi Maribor. Med leti 1933 in 1941 je bil Davorin Polič podnačel‑
nik mariborske sokolske župe in zelo energično si je prizadeval ustanoviti 
sokolske čete v manjših krajih po podeželju, zlasti v Slovenskih goricah. 
»Lenarško sokolsko društvo je bilo po njegovi zaslugi eno najagilnejših in 
uspešnih društev naše župe. Sokolski nastopi in druge povezavne priredi‑
tve so bile vedno na izrednem nivoju. Brat Davorin Polič je imel vodstvo 
nas telovadcev v prostih vajah in to elegantno in kvalitetno izpeljal. Lenar‑
ški Sokol je bil našim društvom vzor odlične organiziranosti in tudi kot 
splošno kulturna in prosvetna organizacija«.32 Takoj po nemški okupaciji 
je bil izgnan v Srbijo in dobil že 3. julija 1941 legitimacijo izgnanca v Vi‑
šegradu. Iz Guče se je družina preselila v Beograd, kjer je dočakal konec 
2. svetovne vojne.33 V Beogradu so Poličevi živeli v Loznički ulici 9. Dovo‑
ljenje za preselitev v Beograd so dobili s posebno odločbo 10. julija 1941. 
Davorin je tam dobival rento v znesku 1.561 dinarjev mesečno, ponujeno 
mu je bilo tudi delo v živinorejsko‑mlekarski centrali Beograd, kjer bi vršil 
nadzor nad osebjem za mesečno plačo 2.500 dinarjev. V rodne Slovenske 
gorice se je vrnil junija 1945 in dobil potrdilo komisije mariborskega voj‑
nega področja za repatriacijo vojnih ujetnikov in internirancev.34 Živel je 
v Lenartu, Ptujska cesta 27 in se takoj vključil v delovanje nove oblasti. Bil 
je član Ljudske fronte Jugoslavije, član Zveze sindikatov Jugoslavije, član 

 32 Friderik Degen, Moji spomini na lenarškega Sokola. Rokopis, 1998.
 33 Dovoljenje št. 807/1943, Beograd 1943. Iz zapuščine Davorina Poliča, ki jo hrani Knjižni‑

ca Lenart. Slovenski izseljenci Davorin, Marija in Vida Polič so prispeli v Gučo v Srbiji 5. 
julija 1941 leta v IX. transportu iz Štajerske.

 34 Potrdilo št. 2/361 z dne 21. 6. 1945. Iz zapuščine Davorina Poliča, Knjižnica Lenart.
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Zveze prijateljev mladine, Jugoslovanskega Rdečega križa, deloval je kot 
član Izvršnega odbora KLO Lenart in bil poverjenik za komunane zadeve v 
Lenartu. Sodeloval je tudi v OLO Lenart, v Zvezi borcev NOB in v številnih 
drugih društvih. Leta 1945 je bil udeleženec udarniških akcij, po vojni pa je 
aktivno delal predvsem v lenarški zadrugi in občini. V svojih koledarčkih, 
ki jih je vodil za čas 1940–1964 je beležil informacije ekonomskega zna‑
čaja, malo ali skoraj nič pa ni zabeležb o lenarškem povojnem političnem 
dogajanju. Nekaj malega je pribeležil o nastajanju nekdanje velike občine 
Lenart leta 1955 in o težavah zadrug. Prav tako je skrbno beležil vse važnej‑
še dogodke na kmetiji v Jablancah, ki jo je obdeloval in zanjo skrbel. Med 
drugim je tekoče beležil vreme, začetek snežnih padavin v koledarskem 
letu, začetek rezi v vinogradu in druga važnejša opravila. Kot vesten in na‑
tančen uradnik je vodil točne evidence osebne porabe, urnik društvenih in 
osebnih obveznosti, razna plačila in stanje razmer v trgovini in komunali 
pri Lenartu. Dalj časa je bil predsednik KZ Lenart, delal je tudi na kasnejši 
Občini Lenart vse do leta 1963. Vključeval se je v delo Partizana, ki je bil 
naslednik predvojnega Sokola in bil celo honorarni učitelj na strokovni na‑
daljevalni šoli v Lenartu. Dobršen del življenja je imel težave z vidom, ki se 
mu je leta 1968 tako poslabšal, da ni mogel več brati in pisati. Bil je poslan 
na operacijo v mariborsko bolnišnico.35 Že v mladosti je bil kratkoviden 
in je nosil očala, leta 1912 seje zdravil v očesni kliniki v Gradcu. Težave z 
vidom so ga sicer spremljale vse življenje, a ga to ni odvračalo od izjemno 
aktivnega delovanja zlasti med sokolskimi telovadci.

Davorin Polič je tudi po vrnitvi iz izgnanstva v Beogradu junija 1945 
ostal je pregovorno skromen, a vesten in pošten uradnik, ki se je nadvse 
aktivno vključeval v dejavnosti različnih društev, organizacij in tudi obla‑
stnih organov. Bil je dober poznavalec zadružništva in je tudi v svojih 
rokovnikih natančno beležil finančno‑materialne vidike poslovanja KZ 
Lenart. Kmetijsko zadrugo Lenart je vodil v letih 1945–1949.36 Vodil je 
natančne evidence dolgov, posojil in stanja obresti. Bil je celo predsednik 
komisije za reorganizacijo (likvidacijo) Kmetijske delovne zadruge Zamar‑
kova. Lenartčani se ga spominjajo tudi kot vestnega občinskega uradni‑
ka, saj je sodeloval pri oblikovanju velikih občin‑komun leta 1955 in nato 
aktivno pomagal pri vzpostavitvi takratnega sistema lokalne samoupra‑
ve v osrednjih Slovenskih goricah. Nikoli ni silil v ospredje, a kljub temu 

 35 Sprejemni list Očesnega oddelka Splošne bolnišnice Maribor, zapuščina Davorina Poliča, 
Knjižnica Lenart.

 36 Zapuščina Davorina Poliča, Knjižnica Lenart. Med pomembnejšimi dolžnostmi najdemo 
med leti 1955–1963 funkcijo podpredsednika občine Lenart. O tej njegovi vlogi je doslej 
malo znanega.
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pomembno sooblikoval mnoge odločitve, zlasti na področju komunalne 
infrastrukture. Našel je čas za članstvo v mnogih društvih in organizaci‑
jah, predvsem v SZDL.37 V njegovi bogati, a žal še neurejeni zapuščini, je 
tudi več zvezkov s šahovsko statistiko. Polič je bil namreč strasten šahist 
in ljubitelj šaha in je skrbno vodil posebne dnevnike z vsemi analizami 
šahovskih partij. Žal pa v zapuščini nismo našli pričevanj ali dnevniških 
zapiskov o dogajanju v medvojnem in povojnem času pri Lenartu v mi‑
nulem stoletju. Na voljo nimamo njegove korespondence s predvojnimi 
sokolskimi sodelavci in prijatelji, zlasti ne z Goriškom, na katerega je bil 
Polič izjemno navezan. V njegovi zapuščini je veliko drobnega gradiva, 
med korespondenco pa pisma, povezana z ožjo družino in se nanašajo na 
vojni čas 1941–1945, ki ga je Polič skupaj s soprogo Marijo, prav tako vneto 
in odločno slovensko podpornico, preživel v izgnanstvu v Srbiji. Iz njego‑
vih ohranjenih rokovnikov je mogoče razbrati veliko skrb za posestvo v 
Jablancah, ki ga je podedoval po starših in za katerega je po vojni osebno 
skrbel. V njih je pribeležil tudi občasne obiske otrok, zlasti sina Zorana.38 
V zakonu z ženo Marijo so se jima rodili trije otroci, sinova Branko in 
Zoran ter hči Vida. Sin Davorin Branko Polič se je med drugim strokovno 
izpopolnjeval na Poljskem, nato pa je živel v Beogradu, kjer je treniral ka‑
snejšega jugoslovanskega kralja Petra. V Beogradu je tudi umrl. Hči Vida 
Polič je bila aktivna telovadka v Sokolu, vadila je otroke, ki so jo nadvse 
cenili. Poročila se je v Maribor, kjer je tudi umrla. Drugače pa o njegovem 
delovanju še ni nimamo celovitega vedenja, niti ne analitične znanstvene 
razprave, ki bi bila nadvse dobrodošla za celovitejše vrednotenje Poličeve 
vloge v lenarškem lokalnem okolju. Če je za Franja Rosino obveljala ocena, 
da je bil nesporna Maistrova desna roka v Mariboru, lahko nekaj podob‑
nega rečemo za Davorina Poliča v odnosu do Maistrovega najtesnejšega 

 37 SZDL – Socialistična zveza delovnega ljudstva. Z delo v tej organizaciji je leta 1970 dobil 
priznanje Osvobodilne fronte (OF); za vsestransko angažiranje pa mu je bilo leta 1977 
izročeno tudi visoko državno odlikovanje, ki mu ga je podelil predsednik takratne ob‑
činske skupščine Lenart Božo Tuš.

 38 Zoran Polič, pravnik in politik. Bil je član vodstva sokolske skupine v OF in udeleženec 
drugega zasedanja AVNOJ v Jajcu. Po vojni je bil med leti 1945–1955 član slovenske vlade, 
najprej notranji in nato finančni minister. Deloval je tudi v zveznih organih jugoslovan‑
ske federacije v Beogradu, bil je predsednik zbora republik in pokrajin jugoslovanske 
zvezne skupščine in v letih 1982–1986 član predsedstva SR Slovenije (prim. Enciklopedija 
Slovenije. Ljubljana 1995, str. 74). Lenartčani so mu zamerili, da se po letu 1945 ni bolj 
angažiral za hitrejši razvoj in napredek domačega kraja. Tudi sam je bil predvojni sokol‑
ski delavec v Ljubljani in je vzdrževal stike z domačim društvom pri Lenartu. Cenil je 
delovanje dr. Goriška, ki je leta 1935 podprl prizadevanja ljubljanske sokolske župe za čim 
večjo samostojnost slovenskega sokolstva. Prav tako je Gorišek kot starosta mariborske 
sokolske župe podprl izhajanja samostojnega glasila sokolske župe Ljubljana (pismo Zo‑
rana Poliča Marjanu Tošu iz leta 1998). 
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podpornika pri Lenartu Milan Goriška. Polič sicer po izobrazbi in po po‑
ložaju na družbeni lestvici ni sodil v najožji krog lenarških intelektualcev, 
ki so bili nosilci slovenstva že v desetletju pred prvo svetovno vojno, a je z 
vestnostjo, požrtvovalnim delom in neizmerno predanostjo narodnostnim 
ciljem prekosil mnoge od njih. Bil je zanesljiv, natančen in preudaren mož, 
ki ni silil v ospredje, pač pa vdano in predvsem odgovorno izpolnjeval 
naloge, ki so mu bile zaupane. Maister je imel v njem zanesljivega, prera‑
čunljivega in marljivega podpornika, ki mu ni bilo pretežko nobeno delo, 
ko je šlo za slovensko stvar v prevratnih letih 1918–1919. Zanimivo je, da se 
Polič zaradi tega nikoli ni tolkel po prsih ali dajal na veliki zvon, da je bil 
v krogu ljudi, ki so podprli Maistra in njegove sodelavce v bojih za sever‑
no slovensko mejo in slovenski Maribor. Po nastanku nove jugoslovanske 
države SHS decembra 1918 je bil še naprej velik podpornik jugoslovanske 
in slovanske ideje nasploh, kar je dokazoval z aktivnim in predanim de‑
lom v lenarškem Sokolskem društvu in v mariborski sokolski župi. Po 
ustanovitvi Sokola kraljevine Jugoslavije je podpiral prizadevanja za večjo 
avtonomijo slovenskih sokolov in bil vse do aprilske okupacije Jugoslavije 
leta 1941 načelnik lenarškega Sokola. Bil je zveden Slovenec in skupaj z 
ženo med prvimi lenarškimi izgnanci v Srbijo, po vrnitvi pa znova zvest in 
natančen uradnik, zaljubljen v šah, predan kulturi, zatopljen v knjige in v 
šport, zvest domačemu kraju in spoštovani sokrajan. Tako kot si ni general 
Maister nikoli lastil svojstva osvoboditelja Maribora in severne slovenske 
meje, čeprav je bil za oboje nesporno najbolj zaslužen, se tudi Lenartčan 
Davorin Polič ni nikoli kitil s slavo Maistrovega podpornika in aktivnega 
udeleženca v prevratnih letih 1918–1919 pri Lenartu. Tudi sicer je ves čas 
ostajal nekoliko odrinjen na obrobje, rahlo pozabljen in premalo cenjen. 
Njegova dejanja, četudi drobna in včasih za koga nepomembna, so bila še 
kako dragocen prispevek slovenstvu v usodnih trenutkih, zato dobivajo 
zasluženo težo v zgodovinskem spominu na skoraj pozabljene vnete in od‑
ločne Maistrove podpornike. Z njimi in s pogumnimi borci – prostovoljci 
za severno mejo je bilo mogoče doseči uspeh v bojih za severno mejo in 
slovenski Maribor. Strinjamo se torej lahko z mislijo dr. Maksa Šnuderla, 
da so bili »osvoboditelji Maribora in vse severne meje 1918–1919 vse slo‑
vensko ljudstvo na severni meji s svojimi borci in zaslužnimi voditelji na 
čelu – nobenih drugih posamičnih ali skupinskih osvoboditeljev ni bilo«.39

 39 Makso Šnuderl, Osvoboditelji severne Slovenije 1918–1919. Spominski zbornik ob 60‑le‑
tnici bojev za severno slovensko mejo 1918–1919. Maribor 1979, str. 10. General Maister 
ni nikoli poudarjal svoje vodilne vloge v bojih za severno mejo, saj je preveč cenil prosto‑
voljce in politične sodelavce ter vedno poudarjal, kako so bili takrat vsi Slovenci enotni, 
od delavca do kmeta in izobražencev. 
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DAvoRIn poLIČ, A foRGotten mAIsteR’s suppoRteR, 
“soKoL” InstRuCtoR, nAtIonAL, poLItICAL AnD CuLtuRAL 
woRKeR In LenARt v sLovensKIh GoRICAh 
summary

Davorin Polič was born on 22nd September 1886 in Jablanice near St. Barbara in Slovenske 
gorice and he died on 13th April 1980 in Ljubljana. He went to public school in St. Bar‑
bara and to gymnasium in Maribor. Because he did not have money to pay for the school 
tuition he could not finish the school and had to return to Slovenske gorice. Already in 
1907 he started working as official by Janko Leščnik, PhD. in Lenart, where he met Milan 
Gorišek, PhD. When Gorišek opened his own independent law office in 1910, Polič started 
working with him as the head of his office until the April attack of the Axis powers on 
the Kingdom Yugoslavia in 1941. He was a quite modest man, an extremely precise and 
conscientious official. It is also his merit that the „Sokol“society was very powerful and 
he was very much involved in reinforcing the Slovenehood already before World War I. 
At the beginning of World War I he was imprisoned in Graz and after he was released he 
lived under constant authority supervision. He was a highly rational man, who was totally 
devoted to Slovenehood and to the national politics. The National Board was established 
on 3rd November 1918 in Lenart and Davorin Polič took an active part in organising the 
authority takeover and as a conscientious official helped with collecting help for Maister’s 
Slovene army in Maribor. He was a kind of “silent man in the background”, a hardworking 
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“right hand” Milan Gorišek’s, who was the president of the Lenart National Board and 
who, together with a group of supporters, took care that in November 1918 the market 
town St. Lenart in Slovenske gorice came peacefully in Slovene hands. After the overthrow 
Davorin Polič started working with great zeal in the “Sokol” society, where he was highly 
valued instructor and official. He helped with spreading the “Sokol” ideas and with es‑
tablishing “Sokol” companies in Lenart surroundings and in Maribor “Sokol” “župa”. He 
was especially interested in the development of the “Sokol” library and in flowering of the 
cultural life in Lenart. Immediately after the April occupation in 1941 he and his family 
were deported to Serbia. They lived in Belgrade throughout the war. After returning to 
Lenart in June 1945 he joined different organisations and authorities and was very active 
in Lenart Agricultural Cooperative. 
He participated in KLO (Krajevni ljudski odbor/Local People’s Board) and in OLO 
(Okranji ljudski odbor/Distirct People’s Board) as well as in 1955 in establishing the in 
that times big municipality Lenart. He was a member of many societies and associations 
in the market town. His rich legacy was after his death given to the then Matična knjižnica 
Lenart (Central Library Lenart). They named a smaller reading room after him and they 
started collecting local history materials. The legacy Davorin Polič’s was until now almost 
unprocessed, but this year the Knjižnica Lenart (Lenart Library) started with planned 
and gradual professional processing. The most interesting and rich is his “Sokol” legacy, 
for Davorin Polič was one of the most outstanding and best Lenart “sokol”, a long‑time 
instructor and organiser of the “Sokol” society in Lenart and in Slovenske gorice. But the 
most important fact is that he, together with many other Lenart patriots, was between 1918 
and 1919 an eager Maister’s supporter and co‑worker for collecting help for his soldiers – 
volunteers in the fights for the Northern Slovene border. 

DAvoRIn poLIČ, DeR veRGessene unteRstütZeR RuDoLf 
mAIstRs, „soKoL“ tRAIneR, nAtIonALpoLItIsCheR unD 
KuLtuRAKtIvIst In LenARt v sLovensKIh GoRICAh/sAnKt 
LeonhARD In wInDIsCh büheLn  
Zusammenfassung

Davorin Polič wurde am 22.9. 1886 in Jablance pri sveti Barbari v Slovenskih goricah/
Jablanach bei St. Barbara in Windisch Bühel geboren, und starb am 13.4. 1980 in Ljubljana/
Laibach. Er besuchte die Volkschule in Sv. Barbara/St. Barbara und das Gymnasium in Ma‑
ribor/Marburg. Da er kein Geld hatte, um das Schulgeld zu bezahlen, beendete er das Gym‑
nasium nicht und ging nach Slovenske gorice /Windisch Büheln zurück. Schon im Jahre 
1907 begann er als Büroangestellter bei Dr. Janko Leščnik in Lenart/Sankt Leonhard zu 
arbeiten, wo er Dr. Milan Gorišek traf. Als dieser im Jahre 1910 seine eigene Anwaltskanz‑
lei eröffnete, fing Polič bei ihm als Kanzleileiter an und arbeitete dort bis zum Aprilangriff 
der Achsenmächte auf das Königreich Jugoslawien im Jahre 1941. Äußerlich war er ein 
bescheidener Mann, ein außerordentlich präziser und verantwortungsvoller Angestellter. 
Er hatte große Verdienste für die Stärkung von Lenart/Sankt Leonhard „Sokol“ Bewegung 
und des Slowenentums schon vor dem Ersten Weltkrieg. Gleich nach dem Kriegsausbruch 
wurde er in Gradec/Graz festgenommen und nach der Entlassung aus dem Gefängnis lebte 
er unter ständiger Bewachung der Behörden. Er war ein äußerst rationaler Mensch, dem 
Slownenetum und der Nationalpolitik völlig ergeben. Als am 3. November 1918 in Le‑
nart/St. Leonhard der Nationalrat gegründet wurde, arbeitete Davorin Polič aktiv bei der 
Organisierung der Machtübernahme mit. Vor allem war er aber als präziser Angestellter 
beim Sammeln von Hilfsmitteln für die slowenische Armee Rudolf Maisters in Maribor/
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Marburg aktiv. Er war eine Art „leiser Mann im Hintergrund“, die fleißige „rechte Hand“ 
von Dr. Milan Gorišek, der Präsident des Lenart/St. Leonhard Nationalrates war und mit 
einer Gruppe von Gleichgesinnten und Fördern dafür sorgte, dass Sv. Lenart v Slovenskih 
goricah/ Sankt Leonhard in Windisch Büheln im November 1918 friedlich in die slo‑
wenische Hände kam. Davorin Polič wurde nach der Wende mit großem Eifer in dem 
„Sokol“ Verein tätig, in dem er ein angesehener Trainer und Funktionär war. Er half bei 
der Verbreitung der „Sokol“ Ideen und bei den Gründungen der „Sokol“ Truppen in der 
Umgebung von Lenart/St. Leonhard und in der Maribor/Mariborer „župa“. Davorin Polič 
setzte sich für die Entwicklung der „Sokol“ Bibliothek und des kulturellen Lebens in Len‑
art/St. Leonhard ein. Gleich nach der Aprilokkupation im Jahre 1941 wurde er mit seiner 
Familie nach Serbien deportiert und lebte die ganze Kriegszeit über in Beograd/Belgrad. 
Nach der Rückkehr nach Lenart/St. Leonhard im Juni 1946 nahm er an der Arbeit in den 
damaligen Organisationen und Behörden teil und war auch in der Landwirtschaftsgenos‑
senschaft in Lenart/St. Leonhard aktiv. Er arbeitete auch in KLO (Ortsvolksausschuss) und 
OLO (Bezirksvolksausschuss) und bei der Gründung der damals großen Stadtgemeinde 
Lenart/St. Leonhard im Jahre 1955 mit. Er war Mitglied in vielen örtlichen Vereinen und 
Organisationen. Seinen reichen Nachlass bekam nach seinem Tod die damalige Hauptbi‑
bliothek Lenart/St. Leonhard, die einen kleinen Lesesaal nach ihm benannte und wo man 
die heimatkundlichen Materialen zu sammeln begann. Der umfangreiche Nachlass von 
Davorin Polič blieb bis jetzt unbearbeitet, dieses Jahr begann aber die Bibliothek Lenart/
St. Leonhard sich mit ihm systematisch und fachlich auseinanderzusetzen. Am reichsten 
und interessantesten ist sein „Sokol“ Nachlass, weil Davorin Polič einer der angesehensten 
und besten „Sokol“ aus Lenart/St. Leonhard, langjähriger Trainer und Organisator des 
„Sokol“ Lebens in Lenart v osrednjih Slovenskih goricah/ Sankt Leonhard in Windisch 
Büheln war. Vor allem war er aber zusammen mit vielen anderen Patrioten aus Lenart/St. 
Leonhard in den Jahren 1918 und 1919 ein eifriger Unterstützer von General Maister und 
Mitarbeiter bei dem Sammeln von Hilfsmitteln für seine Soldaten – für Freiwilligen, die 
um die slowenische Nordgrenze kämpften. 
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procesih Evropske unije, in pobude akademika dr. Trstenjaka za postavitev spomenika 
prvemu slovenskemu generalu Rudolfu Maistru. Povzema tudi programska izhodišča 
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Dvajset let je že od tega, ko sem se redno srečeval z akademikom Anto‑
nom Trstenjakom. Poznano je, da je bil pronicljiv mislec, psiholog in izjem‑
no dovzeten domoljub. Bil je zaskrbljen nad našim odnosom do lastnega 
naroda in njegovih zgodovinskih, kulturnih, gospodarskih in drugih da‑
nosti. Čeprav je kot psiholog nenehno iskal vrline slovenskega naroda, pa je 
včasih vendarle tudi kritično posvaril pred napakami, ki jih v vsakdanjem 
delu in življenju ponavljamo. Večkrat je kritično izpostavil naš odnos do 
zaslužnih mož in žena, od katerih so mnogi tudi za ceno svoje eksisten‑
ce prispevali svoj delež k razvoju in ohranjanju slovenstva. Med temi je 
izpostavljal generala Rudolfa Maistra. Njegovo prepričanje je, da je bil to 
prvi slovenski general, ki je dvignil meč za svoj narod. Imeli smo sicer v 
zgodovini mnogo uglednih vojaških poveljnikov, ki pa se niso borili za svoj 
narod, ampak za prevlado tujih prestolov.

Akademik Trstenjak je bil prepričan, da je sramota za Ljubljano, glav‑
no mesto Slovenije, ker se ni znala primerno oddolžiti generalu Maistru 
z veličastnim spomenikom. Ljubljana tudi po skoraj sto letih od delova‑
nja generala Maistra ni pokazala državotvorne zavesti, da je glavno mesto 
slovenskega naroda. Ob mnogih razpravah in izmenjavi mnenj z akade‑
mikom Trstenjakom smo začeli razmišljati, kako bi vendarle v Ljubljani 
postavili spomenik generalu Maistru. K temu nas je še posebej motivirala 
aktivnost argentinskih povratnikov in takratne slovenske vlade, da bi po‑
stavili spomenik argentinskemu generalu.

Zbrala se nas je skupina enako mislečih in predanih misli akademika 
Trstenjaka ter smo začeli z aktivnostmi za postavitev spomenika. K temu 
je v dobršni meri pripomogel takratni ljubljanski župan Dimitrij Rupel, 
ki je angažiral mestno upravo, da nam je pomagala pri udejanjanju idejne 
zasnove. Želeli smo, da bi bil spomenik postavljen ob 80. obletnici Mai‑
strovih dogodkov v Mariboru. Toda pojavile so se nepredvidene težave 
in delo za postavitev spomenika je zastalo. V skrbi za pravočasno posta‑
vitev smo se združili najbolj aktivni zagovorniki postavitve in osnovali 
Društvo generala Maistra Slovenije. Ker Mestna občina Ljubljana ni dala 
naročila za izdelavo spomenika prvoizbranemu kiparju Jakovu Brvarju, se 
je Društvo generala Maistra odločilo za neposredno naročilo izdelave kipa 
akademskemu kiparju Boštjanu Putrihu. Ko je bil kip že končan, se je tudi 
Mestna občina Ljubljana odločila za naročilo, vendar kip ni bil izdelan do 
novembra 1998, ko je bila osrednja slovesnost ob 80. obletnici dogodkov 
v Mariboru in na severni meji. Čeprav je bildo takrat že vlit Putrihov kip, 
ga Mestna občina Ljubljana ni sprejela, zato smo ga želeli postaviti v Celju. 
Tam pa je bila prav leta 1998 katastrofalna poplava, zato je Mestna občina 
Celje preklicala pripravljenost za postavitev spomenika. Kipa nismo v ce‑



138 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/2–3 • razprave – studies

loti plačali, zato ga je kipar Putrih odpeljal na svoje dvorišče in ga kasneje 
prodal Slovenski vojski za dvakrat višjo ceno, kot smo bili dogovorjeni mi, 
ne da bi nam kdajkoli vrnil že plačani del kupnine.

Ob vseh neugodnih dogodkih novo nastalega Društva generala Maistra 
smo na pobudo Antona Beblerja začeli razglabljati o problemih domoljubja 
in na splošno o identiteti Slovencev do svoje države. V nas se je prebudilo 
spoznanje, da postavitev spomenika v Ljubljani ne bo rešila našega po‑
manjkljivega vedenja in odnosa do države nasploh. Zato smo izdelali statut 
Društva in zapisali, da: 

 – je društvo pravna oseba civilnega prava, ki deluje na osnovi Zakona o 
društvih; 

 – društvo združuje fizične osebe, potomce Maistrovih borcev in zainte‑
resirane državljane Republike Slovenije, ki želijo ohraniti spomin na 
zgodovinsko delo in domoljubno sporočilnost generala Rudolfa Maistra 
in njegovih borcev za severno mejo, kot tudi tiste, ki so delovali za na‑
stanek samostojne Slovenije in delujejo v negovanju domoljubja; 

 – člani Društva delujejo na zgodovinskem, kulturnem, umetniškem, izo‑
braževalnem, znanstvenem in športnem področju na ozemlju Republi‑
ke Slovenije, vse z namenom razširjanja in utrjevanja domoljubja.

Društvo uresničuje navedena načela in smotre delovanja na povsem 
nepridobitni osnovi z naslednjim načinom delovanja: 

 – s širjenjem društev in članstva na vsem ozemlju Republike Slovenije, 
 – pripravlja dokumentacijo in finančne pogoje za postavitev spomenikov 
in spominskih obeležij generalu Maistru in njegovim borcem; 

 – postavitev in ohranjanje spominskih obeležij ljudem in organizacijam, 
ki so pomembno delovali na programu Zedinjene Slovenije, borbi za 
severno mejo, proti fašizmu in nacizmu in za samostojno Slovenijo; 

 – raziskovalno delo za zbiranje in publiciranje dejstev o življenju in delu 
generala Rudolfa Maistra, borcev za severno mejo ter drugih ljudi in 
organizacij, ki so delovali na programu Zedinjene Slovenije ter borcev 
za severno mejo, proti fašizmu in nacizmu in za samostojno Slovenijo; 

 – evidentiranje glasbenih, knjižnih ter drugih umetniških del o generalu 
Maistru in drugih ljudi, ki so povezani z domoljubjem; 

 – spodbujanje ustvarjalcev za ustvarjanje avtorskih del na temo domo‑
ljubja in dogodkov v zvezi s slovensko samostojnostjo; 

 – sodelovanje pri šolskih aktivnostih v zvezi s proučevanjem tistega dela 
politične in kulturne zgodovine, ki je vezana na sporočilnost in delo 
Rudolfa Maistra; 
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 – spodbujanje in utrjevanje domoljubja pri vseh državljanih Republike 
Slovenije, posebno pri mladini, Slovenski vojski in profesionalnih orga‑
nizacijah, pri katerih je primarna naloga obramba domovine.

Med pomembne naloge članov društev, ki so se leta 2007 povezale v 
Zvezo društev Generala Maistra, so izpostavljene še naslednje naloge: 

 – spodbujanje narodne zavesti Slovencev; 
 – preučevanje vojaške zgodovine – tradicije Slovencev od bojev za severno 
mejo, bojev proti fašizmu in nacizmu in bojev za samostojno Slovenijo; 

 – vzgoja mladih rodov Slovenije v obliki domoljubnega delovanja po sek‑
cijah (kvizi med osnovnošolsko in srednješolsko mladino, sodelovanje 
z občani itd.); 

 – organiziranje proslav v spomin na generala Maistra in drugih zaslužnih 
borcev za severno mejo ter samostojno Slovenijo; (5) sodelovanje s Slo‑
vensko vojsko ter vsemi veteranskimi in domoljubnimi zvezami

S ciljem izpolnjevanja zastavljenih in zapisanih načel in nalog je no‑
vonastala Zveza društev generala Maistra pristopila k širitvi organizacije, 
tako da danes deluje že 20 društev, ki vključujejo okrog 2500 članov. Ta‑
ko društva kot Zveza delujejo v izjemno težkih materialnih pogojih, saj 
vsa dela financirajo izključno z lastnimi prispevki. Zveza društev generala 
Maistra ima sicer status delovanja v javnem interesu. Tega so mu podelili 
Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, toda sistem de‑
lovanja je tak, da Zveza ne more konkurirati na nobenem razpisu teh mi‑
nistrstev, izključena pa je tudi iz direktnega sofinanciranja Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve, ki sicer financira posamezne veteranske 
zveze, toda le‑te bolj po političnih kriterijih in predvsem brez pravil za 
delitev teh sredstev.

Ne glede na probleme financiranja, ki jih Zveza sicer nekaj let ni imela, 
ker nas je reševal dogovor s Slovensko vojsko (ki pa ga je sedaj Slovenska 
vojska odpovedala), je naše delovanje precej aktivno. Predvsem nas skrbi 
vzgoja mladine, saj v vzgojno‑izobraževalnih programih osnovno‑ in sre‑
dnješolske mladine ni primernega mesta za vzgojo aktivnega državljana. V 
ta namen smo izdelali predlog vzgojno‑izobraževalnega programa domo‑
ljubja za osnovne in srednje šole. Imeli smo več pogovorov z Ministrstvom 
za šolstvo in šport. Posebnega uspeha pri naših prizadevanjih za uvedbo 
teh vsebin v curriculum nismo imeli, ker Ministrstvo za šolstvo in šport 
meni, da bo ta problem rešilo s t. i. belo knjigo.
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Da bi izpostavili problem domoljubja v naši družbi, smo skupaj s pred‑
sednikom Republike Slovenije Danilom Türkom organizirali posvet o pro‑
blematiki identitete. Povabili smo večje število uglednih javnih delavcev, 
ki so podali svoje mnenje o problemih domoljubja v naši družbi – mnenja 
so strnjena v brošuri, ki smo jo pripravili in natisnili.

S proučevanjem vprašanja pripadnosti smo pripravili in organizirali 
posvet, ki je ponovno potekal pod pokroviteljstvom predsednika Republi‑
ke Slovenije, na njem pa so sodelovali predstavniki osnovnih in srednjih 
šol. Želeli smo izvedeti, kako mladi dojemajo in čutijo domovino. Tudi to 
gradivo smo zbrali in objavili v zborniku.

Ocenjujemo, da je vprašanje identitete preslabo prisotno v slovenskih 
medijih. Deloma je to razumljivo, ker je pri nas splošno razširjeno mnenje, 
da domoljubja ni treba posebej preučevati, širiti in utrjevati. Tu bi se morali 
zgledovati po sosednjih narodih in velikih nacijah, ki vlagajo ogromno 
sredstev in napora, da svoje državljane indoktrinirajo s pripadnostjo do 
svoje države. Janko Prunk navaja, da npr. Nemci namenjajo veliko sred‑
stev za preučevanje in utrjevanje domoljubja pod geslom Ljubimo Nemčijo; 
podobno se dogaja povsod okoli nas, ponekod celo že čez mero okusnega 
(Hrvaška), čeprav se zdi, da je vsekakor boljše več kot manj. Naša brezbri‑
žnost do vse prevelikega poveličevanja vsega tujega (kultura, jezik, blago, 
navade, običaji) nas lahko privede do tega, da bomo povsem zanemarili na‑
šo identiteto in se utopili v konglomeratu kultur drugih narodov. V dobri 
meri je to že danes opazno, če spremljamo nekritično sprejemanje drugih 
jezikov, druge kulture, predvsem glasbe, tuja imena firm, tuje navade in 
običaje trošenja ter pridobivanja sredstev – vedno več je med nami tujega 
in vedno manj tistega, kar je izvirno našega.

Slovenci se ne zavedamo, kakšna usoda naš čaka, ker ne negujemo in 
ne utrjujemo domoljubja. V druščini evropskih narodov bomo ustrezno 
upoštevani le, če bomo sami spoštovali in negovali svoj jezik, kulturo, zgo‑
dovino, državo, naravne danosti. Spoštovati je treba tudi kulturo drugih 
narodov, toda ne smemo se z njihovimi vrednotami poistovetiti. Moti se 
tisti Slovenec, ki misli, da je pomemben, če zapoje ameriško pesem ali 
zapleše ob ameriški glasbi. Najprej moraš pripadati svojemu narodu, šele 
potem si lahko Evropejec ali svetovljan. Poveličevanje tujih vrednot posle‑
dično izvira iz dejstva, da Slovenci nismo bili deležni domovinske vzgoje 
niti v družini niti v šoli.

Kaj pojmujemo pod predmetom Domovinska vzgoja? To je najprej po‑
znavanje naroda in države, njune zgodovine, socialne in kulturne razsež‑
nosti ter poznavanje pristojnosti države. V tem je treba spoznati javno in 
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zasebno korist in slogo kot temelj skupnosti v uresničevanju in uveljavlja‑
nju nacionalnega interesa (problem hlapčevstva, izdajanje v vojni …).

Poznavanje slovenske države, njenega zgodovinskega nastanka, zemlje‑
pisne in kulturne danosti so ena od osnovnih znanj za narodnostno iden‑
tifikacijo. Sočasno je treba poznati ustavo, ustroj in pristojnosti državnih 
institucij, simbole slovenske države in odnos do zastave, grba, himne in 
pomena ter vloge Slovenije v mednarodnih institucijah, posebno v Evrop‑
ski zvezi. Pomembno je poznavanje Evropske zveze, njenih inštitucij, nje‑
nega zgodovinskega razvoja, njene ustavne pogodbe in vloge naše države v 
Evropski zvezi ter razumevanje evropske identitete, povezane z evropskimi 
vrednotami.

Poudariti je potrebno, da moraš biti najprej Slovenec, šele nato pa Evro‑
pejec ali svetovljan. Pri tem je bistveno, kakšen odnos imamo do svoje 
države, kaj od nje pričakujemo in kaj smo za njo pripravljeni storiti. Ali 
je država vedno dežurni krivec za vse naše težave? Sem nad svojo državo 
navdušen in ponosen? Kaj lahko naredimo, da bo njeno delovanje še uspeš‑
nejše?

Navedena razmišljanja o domoljubju so naš nenehni izziv za delovanje 
civilne družbe, tudi te, ki deluje v sklopu Zveze in društev generala Mai‑
stra. Kot poznavalci in posnemovalci dejanj generala Maistra in njegovih 
sodelavcev povzemamo sporočilnost in jo po svojih močeh prenašamo 
med sodržavljane. 

Želimo pa tudi tesneje sodelovati s Slovensko vojsko. V ta namen smo 
soorganizatorji posveta Pomen civilne družbe v obrambi domovine, s kate‑
rim želimo poudariti nujnost sodelovanja, saj je obramba domovine pra‑
vica in dolžnost vsakega državljana Republike Slovenije, to pa je Slovenska 
vojska dolžna opravljati glede na namen svojega delovanja.
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the puRpose of estAbLIshInG AnD funCtIonInG  
of GeneRAL mAIsteR soCIetIes  
summary2

This paper discusses the significance of the national identity and the initiative of the 
academic dr. Trstenjak to erect a monument to the first Slovene general Rudolf Maister 
who was the first general who stood in defense of the Slovene territory. It summarizes 
the platform of the fundamental operation of members of societies General Maister. The 
federation of the societies and all the members, in accordance with their statute and pro‑
grammes, aspire in consolidation of patriotism, both in educational institutes as well as 
in public activities.
The national identity is most important in integration processes within European Union. 
One cannot be an European or a cosmopolitan if not primarily a member of his nation.

DeR ZweCK DeR GRünDunGen unD AKtIvItäten von 
GeneRAL-mAsIteR-veReIne  
Zusammenfassung

Das Referat behandelt die Bedeutung der Nationalidentität und der Initiative des Aka‑
demikers Dr. Trstenjak für die Aufstellung eines Denkmals für den ersten slowenischen 
General, für den General Rudolf Maister, der sich zur Wehr des slowenischen Landes 
einsetzte. Es fast auch die Programmausgangspunkte für die Aktivitäten der Mitglieder 
in den General‑Maister‑Vereinen zusammen. Ihr Verband und die Mitglieder bemühen 
sich, gemäß dem Statut und dem Programm, den Patriotismus in den Schulen und in der 
Öffentlichkeit zu fördern. Die Nationalidentität ist vor allem in den Integrationsprozes‑
sen der Europäischen Union von großer Bedeutung. Man kann kein Europäer und kein 
Kosmopolit sein, wenn man seiner eigenen Nation nicht zugehörig ist. 

 2 Za prevod povzetka v angleščino je poskrbel avtor prispevka.
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General Rudolf Maister in  
domoljubje pri pouku zgodovine

D r a g a n  p o t o č n i k *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 37.091.3:94(497.12):929Maister R.

Dragan Potočnik: General Rudolf Maister in domoljubje pri pouku zgodovine. Časopis 
za zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 2–3, str. 143–155
Pri pouku zgodovine bi moral biti večji poudarek na ključnih dogodkih in osebnostih 
iz slovenske zgodovine, tako npr. na prevratnih dogodkih leta 1918/19 in na delova‑
nju generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev za severno mejo. To bi pomagalo k 
boljšemu poznavanju lastne preteklosti in s tem lastne kulture. Tako bomo tudi bolj 
odprti do drugih kultur. Zavest o nacionalni identiteti predstavlja tudi osnovo širši 
evropski identiteti, kjer je za globlje razumevanje pripadnosti enotnemu evropskemu 
kulturnemu prostoru še kako potrebno zavedanje lastnega naroda. 
Ključne besede: Rudolf Maister, rodoljubje, pouk zgodovine, državljanska vzgoja, do‑
movinska vzgoja, slovenstvo, identiteta

1.01 Original Scientific Article 
UDC 37.091.3:94(497.12):929Maister R.

Dragan Potočnik: General Rudolf Maister and Patriotism in History Lessons. Review for 
History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 2–3, pp. 143–155
In History lessons there should be a greater emphasis on the key moments and per‑
sonalities from the Slovene history; i.e. on revolutionary events in 1918/19 and on the 
actions of General Rudolf Maister and his soldiers who fought for the Northern bor‑
der. This would help with understanding one’s own past and consequently one’s own 
culture. In this way we could be more open towards other cultures. The consciousness 
of a single national identity is also the basis for the wider European identity, where 
the own national awareness is crucial to a broader understanding of belonging to the 
united European cultural space. 
Key words: Rudolf Maister, patriotism, History lessons, civil education, patriotic edu‑
cation, Slovenehood, identity

 * Dr. Dragan Potočnik, docent za didaktiko zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze 
v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija, dragan.potocnik@uni‑mb.si
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Naprej

Bratje! V Triglavu ognji gore:
žarki kresovi, krvavi plameni,
kakor silni meči ognjeni,
ki jih sami arhanglji vihte.
Bratje! Naša pomlad gre iz tal,
bistra ko burja, močna ko val:
v naša domovja se je zagnala,
tmò razklala, sonce skovala,
sonce – kralja Matjaža dan.

Bratje, v sedlo, vajeti v dlan;
Drava nas zove, Jadran rjove,
vranci naj skrešejo trde podkove,
bratje – naprej!
(Rudolf Maister Vojanov, Kitica mojih, Ljubljana 2003, str. 19).

V slovenskem prostoru je v zadnjem času precej govora o državljanski 
in domovinski vzgoji, ki bi naj mlade pripravila na to, da se bodo glo‑
blje zavedali svojih korenin. Ob tem se postavljajo naslednja vprašanja: (1) 
Kakšen bi moral biti odnos med zgodovino in drugimi družboslovnimi 
predmeti? (2) Kako je z domovinsko vzgojo pri pouku zgodovine? (3) Ali 
nekaj ur zgodovine v srednji šoli nameniti predmetu državljanska in do‑
movinska vzgoja?

Učenci si oblikujejo prve elemente družbene zavesti ob stikih s člani 
družine, z ljudmi v kraju, s sošolci in drugimi. V mestih obstajajo raznovr‑
stne vezi in dejavniki izven družine in šole, ki vplivajo na vzgojno usmerja‑
nje in socializacijo mladih. Ker so socializacijski vplivi raznovrstni, imajo 
družboslovni učni predmeti pomembno vzgojno‑izobraževalno vlogo pri 
napredni in humani orientaciji mladih. Družboslovni predmeti odpirajo 
učencu duhovna obzorja, hkrati pa mu dajejo življenjsko orientacijo. S pe‑
dagoškim procesom pa vplivajo tudi na obnašanje. Na usmeritev mladih 
vpliva tudi pozitivna in negativna družbena praksa in ravnanje ljudi v 
neposrednem družbenem okolju.1

Konec 19. stoletja se je poleg tradicionalnih družbenih znanosti pojavilo 
več novih osamosvojenih družbenih ved. Najbolj znane so bile politična 

 1 Štefan Trojar, Metodološke in didaktične strukture učnega načrta zgodovine v SVIO in 
njihov vpliv na zasnovo in potek pouka. Doktorska disertacija. Ljubljana 1990, str. 84–90.
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ekonomija, psihologija in sociologija. Pojavile so se tudi težnje po uvedbi 
državoznanstva oziroma političnega pouka, ki naj bi celo nadomestil pouk 
zgodovine. Pouk državljanske vzgoje pa bi naj po mnenju teoretikov obli‑
koval odgovorne in predvsem predane državljane.

Ob koncu 19. stoletja se je osamosvojila tudi sociologija, ki je bila 
usmerjena v strukturo medčloveških odnosov in v oblike združevanja 
ljudi. Učenci naj bi si pri pouku sociologije izoblikovali sistem moralnih 
norm v duhu meščanskega humanizma.

Radikalno so se lotili reforme šolstva v ZDA. V duhu pragmatizma je 
bil v letih 1912–1915 izdelan projekt širokega, interdisciplinarnega druž‑
boslovnega predmeta, imenovanega Social Studies. Ta okvirni predmet 
družboslovnega pouka je povezoval posamezne družboslovne predmete. 
Šolska organizacija in metode pouka naj bi odražale metode dela v go‑
spodarstvu in zagotavljale tesno povezanost med prakso in teorijo. Šolski 
demokratični organizmi naj bi vzgajali učence za življenje v demokratični 
družbi. Prevlada naj vzpodbujanje k aktivnemu življenju namesto kopiče‑
nja informacij. V učencih pa naj vzpodbuja samostojnost in ustvarjalnost. 
Vzgojna vloga zgodovine v okviru Social Studies je osredotočena v ameri‑
ški demokratični moralizem (angažiranje za demokracijo, boj za človekove 
pravice, demokracija je pogoj za svobodo, mir, blaginjo in napredek).

Glavni družboslovni splošno izobraževalni učni predmeti v evropskih 
državah so zgodovina, geografija, sociologija, politična ekonomija, polito‑
logija, državoznanstvo, pravo in drugi.

Politični pouk temelji na več znanstvenih strokah (sociologija, polito‑
logija, ekonomija …) in omogoča poleg znanstvenih spoznanj tudi reali‑
zacijo vzgojnih ciljev.

Politična in zgodovinska vzgoja si nista alternativni, marveč medseboj‑
no pogojeni. Politični pouk razvija družbeno politično zavest, usposablja 
učence, da kritično in kvalitetno spoznavajo družbene odnose, daje jim 
orientacijo za odgovornost. Politični pouk povezuje sociološko obravnavo 
s historično genezo, zgodovina pa naj povezuje prikaz preteklosti z aktua‑
lizacijo.

Tudi geografija ima v okviru družboslovja važno vzgojno vlogo. V sre‑
dišču pozornosti naj bi bil človek kot dejavno bitje v prostoru in v odnosu 
do okolja. Medtem ko drugi družboslovni predmeti zanemarjajo prostor, je 
geografija osredotočena prav na odnos med družbo in naravnim okoljem.2

 2 Dragan Potočnik, Družboslovni predmeti v osnovni šoli in njihova vzgojna funkcija. 
Kvaliteta u odgoju i obrazovanju. Mednarodni znanstveni simpozij. Rijeka 1998, str. 
424–427.
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problem obravnave državljanske in domovinske vzgoje v osnovni 
in srednji šoli

Zakaj državljanska in domovinska vzgoja v naših šolah? Zgodovinar 
Stane Granda v svojem članku Državljanska ali domovinska vzgoja med 
drugim piše: »Dejstvo, da mnogi učitelji ne ločijo knežjega kamna od voj‑
vodskega prestola, da hodijo v Legoland, za Oglej pa ne vedo, da ne poznajo 
vloge Trsta, da so prepričani, da so koroški Slovenci potomci slovenskih 
emigrantov po II. svetovni vojni, so zastrašujoče …«.3 Kaj je potrebno spre‑
meniti v slovenski šoli? 

Potrebno je krepiti ponos in ljubezen do domovine, treba je dojeti lepoto 
in bogastvo materinega jezika. Tudi za evropski duhovni prostor je visoka 
raven civilne in domovinske zavesti samoumevna. Evropska zavest namreč 
ni tekmica, ampak širši okvir civilne in domovinske zavesti v posameznih 
državah. Potrebna je vzgoja odgovornega državljana: ozaveščanje učencev 
oz. dijakov na področju temeljnih vrednot, ki morajo opredeljevati življenje 
v družbi, varstvo človekovih pravic … In ne nazadnje: državljanska in do‑
movinska vzgoja je potrebna še toliko bolj, ker živimo v času globoke krize 
vrednot, v času izgubljenega smisla za kulturne vrednote, vse močnejše 
vloge tehnokracije in potrošniške miselnosti.

odnos med zgodovino in državljansko ter domovinsko vzgojo

V kurikularnih dokumentnih slovenskega šolstva sta državljanska 
in domovinska vzgoja zagotovljena na naslednje načine: (1) Z obveznim 
predmetom državljanska vzgoja in etika v 7. in 8. razredu osnovne šole, 
z izbirnim predmetom državljanska kultura v 9. razredu osnovne šole ter 
s predmeti sociologija in zgodovina v gimnazijah in srednjih strokovnih 
šolah ter s predmetom družboslovje v poklicnih šolah. (2) V okviru dnev‑
nih dejavnosti in projektov, ki jih izvajajo šole. (3) S posredovanjem t. i. 
medpredmetnih vsebin pri predmetih, kot so zgodovina, slovenščina, ge‑
ografija, spoznavanje okolja.4 

Ker sta državljanska in domovinska vzgoja že prisotna v predmetni‑
kih in učnih načrtih v osnovni šoli, nas seveda zanima, kako zapolnit 
praznino v srednjih šolah. Ideja, da bi nadomestili zgodovino s splošnim 

 3 Stane Granda, Državljanska ali domovinska vzgoja? Zbornik posveta državljanska in do‑
movinska vzgoja. Ur. Andreja Barle Lakota, Erika Rustja. Ljubljana 2006, str. 35, 36.

 4 Milan Zver, Da ne bi bili tujci v lastni kulturi. Zbornik posveta državljanska in domovin‑
ska vzgoja. Ur. Andreja Barle Lakota, Erika Rustja. Ljubljana 2006, str. 19.
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družboslovnim predmetom oz. z državljansko in domovinsko vzgojo, je 
nesprejemljiva. Edini način je, da se lotimo državljanske in domovinske 
vzgoje interdisciplinarno. 

Kako se lotiti državljanske in domovinske vzgoje interdisciplinarno?

državljanska in domovinska vzgoja pri pouku zgodovine

Učni načrti zgodovine tako v osnovni kot v srednji šoli bi morali večjo 
pozornost nameniti vprašanjem državljanske in domovinske vzgoje.5 

Večji poudarek ključnih momentov in osebnosti iz slovenske zgodovine 
bi gotovo pomagal k boljšemu poznavanju lastne preteklosti in s tem lastne 
kulture. Le tako bomo tudi bolj odprti do drugih kultur. Sploh zavest o 
nacionalni identiteti predstavlja tudi osnovo širši evropski identiteti, kjer 
je za globlje razumevanje pripadnosti enotnemu evropskemu kulturnemu 
prostoru še kako potrebno zavedanje lastnega naroda.6 

Če naj bi danes šola mlade ljudi pripravila na to, da se bodo globlje za‑
vedali svojih korenin, kakšno poučevanje zgodovine potrebujemo? 

Pri pouku zgodovine bi morali več storiti za ohranjanje kulturne dedi‑
ščine naših prednikov. Sodobni učni načrti bi morali več prostora nameniti 
običajem, šegam, praznikom, ki predstavljajo kulturno in duhovno izročilo 
naroda, hkrati pa izražajo duhovno stanje in razvoj človeka v preteklosti 
in danes. Še »živi« obredi in običaji pomagajo približati narodovo kulturo 
in tradicijo, hkrati pa pripomorejo k temu, da je pouk zgodovine zanimiv 
in življenjski. Tudi to je način, da se bo narod bolj zavedal bogastva svoje‑
ga sporočila, kar je še posebej pomembno v času globalizacije. Zavedanje 
lastnih korenin skupaj z razvojem samostojnega mišljenja je temelj za kre‑
ativno sodelovanje v družbi prihodnosti. Hkrati pa bi pouk zgodovine tudi 
poskrbel za ohranitev bogate tradicije naroda, saj se v poplavi potrošništva 
vse bolj izgubljajo vsebina in izvor praznikov oz. obredov. Vse prevečkrat 
pozabljamo, da je današnje duhovno stanje slovenskega naroda rezultat 
slovanskega izročila, krščanskega verovanja in tudi antičnega sporočila. 

V učnih načrtih bi moralo biti tudi več poudarka na ključnih dogodkih 
slovenske zgodovine. V nacionalni zgodovini je namreč mnogo primerov, 
ki bi pomagali graditi bolj samozavestno nacionalno identiteto. Veliko 
je primerov značajnih in odločnih posameznikov za narodovo stvar, za 

 5 Janko Prunk, Državljanska in domovinska vzgoja. Zbornik posveta državljanska in do‑
movinska vzgoja. Ur. Andreja Barle Lakota, Erika Rustja. Ljubljana 2006, str. 12–16.

 6 Robert Stradling, Teaching 20th‑century European history. Council of Europe. Stras‑
bourg 2001, str. 25–33.
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znanstveno resnico in kulturni napredek. Naj navedem nekaj pomembnih 
dogodkov: (1) demokracija (pojem in zgodovinski razvoj), (2) nacionalno 
prebujanje v drugi polovici 19. stoletja, kjer je še vedno premalo poudarka 
na delovanju posameznikov, ki so pripomogli k temu, da se je v teh od‑
ločilnih časih oblikovala slovenska narodna zavest (boj za uveljavljanje 
materinega jezika), (3) patriotizem in domoljubje kot pozitivni vrednoti 
(konkretni primeri iz preteklosti in sedanjosti), (4) – vloga žensk v družbi,7 
(5) Rudolf Maister in borci za severno mejo zaslužijo večjo pozornost, (6) 
pomen Kraljevine SHS oz. Jugoslavije v oblikovanju slovenske identitete, 
(7) preganjanje slovenskega človeka v času v dobi okupacije, (8) pomen na‑
rodnoosvobodilnega boja, (9) dogodki po drugi svetovni vojni, (10) naro‑
dne manjšine in odnos do njih, (11) slovenski državljani drugih narodnosti 
(načelo enakopravnosti in spoštovanja, lojalnost do slovenske države), (12) 
pojav množične kulture, (13) kulturna in umetniška gibanja, (14) urba‑
nizacija, (15) migracije, (16) spremenjen položaj narodnostnih in drugih 
manjšin v Evropi, (17) človekove pravice, (18) osamosvojitev Slovenije, (19) 
Evropska unija: zgodovinski razvoj, (20) Slovenija v Evropski zvezi.

Hkrati velja opozoriti, da je prav, da na konkretnih zgodovinskih pri‑
merih označimo primer odpadništva, brezbrižnosti do narodovih vrednot 
ipd.

Učenci naj bi tako tudi čustveno, ne le razumsko, doumeli veličino do‑
movine, take, kakršno nam prikazuje naš največji pisatelj Ivan Cankar.

Več prostora pa bi morali nameniti tudi krajevni zgodovini, iz katere 
bi morali večkrat izhajati, da bi bolj učinkovito razložili določene pojave. 
Ob tem pa moramo upoštevati, da mnoga poročila različnih projektov 
Sveta Evrope sestavljalcem učnih načrtov priporočajo, naj v učne načr‑
te posamez nih držav poleg nacionalne zgodovine (domovinske vzgoje), 
vključijo čim več evropske zgodovine, saj naj bi s tem razvijali večji občutek 
evropske identitete med mladimi in razumevanje evropske kulturne dedi‑
ščine. Učni načrti za zgodovino naj bi torej odsevali bogastvo in različnost 
zgodovine posameznih narodov v Evropi. Poleg teh ciljev pa je nujno tudi 
upoštevanje spoznavanja in razumevanja pomembnih dogajanj, pojavov in 
procesov iz svetovne in evropske zgodovine.

Na kratko še nekaj misli, kakšen je pomen sociologije, slovenskega jezi‑
ka in geografije pri državljanski in domovinski vzgoji

 7 Ruth Tudor, Teaching 20th century women΄s history: a classroom approach (Learning 
and teaching about the history of Europe in the 20th century). Council of Europe. Stras‑
bourg 2000.
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državljanska in domovinska vzgoja pri pouku sociologije

Vsebine, ki se oz. bi se morale obravnavati pri pouku sociologije pove‑
zane z državljansko in domovinsko vzgojo: pojem naroda in države, zgo‑
dovinske razsežnosti (razvoj ideje, naroda, narod in nacija …), socialne 
razsežnosti (pojem solidarnosti, različne povezave v družbi, družina rod, 
lokalna skupnost, interesne povezave, država …), kulturne razsežnosti (je‑
zik kot sredstvo sporazumevanja in kot prvina samobitnosti …), država in 
njene pristojnosti, pojem nacionalnega interesa in njegovega uveljavljanja 
(izdaja nacionalnih interesov, izdaje v vojni …), vpliv nadnacionalnih in‑
tegracij na suverenost države …, simboli slovenske države in odnos do njih 
(zastava, grb, himna …, vloga slovenske države v EU in v mednarodnih or‑
ganizacijah, Evropska zveza (EU), institucije EU, ustavna pogodba (značil‑
nosti, novosti …), Slovenija v posameznih institucijah, možnost vplivanja, 
pravice in obveznosti Slovenije …), evropska identiteta, evropske vrednote, 
spoštovanje človekovih pravic kot temelj sodobne demokratične družbe, 
pojem in zgodovinski razvoj človekovih pravic, splošna deklaracija o člo‑
vekovih pravicah, evropska konvencija o človekovih pravicah, ureditev v 
Sloveniji (ustava, sodišča …), evropsko sodišče v Strasbourgu, socialna 
pravičnost in njen vpliv na odnose v družbi.

državljanska in domovinska vzgoja pri pouku slovenskega jezika 
in književnosti

Vsebine, ki se oz. bi se morale obravnavati pri pouku slovenskega jezika 
povezane z državljansko in domovinsko vzgojo: dojeti lepoto in bogastvo 
slovenskega jezika in pomen ohranitve jezika v Eevropski zvezi.

državljanska in domovinska vzgoja pri pouku geografije

Vsebine, ki se oz. bi se morale obravnavati pri pouku geografije poveza‑
ne z državljansko in domovinsko vzgojo: slovenska država – zemljepisne 
in gospodarske danosti.

general rudolf maister in domoljubje

Praznovanje dneva Rudolfa Maistra ni le priložnost, da ohranjamo zgo‑
dovinski spomin, ampak je tudi priložnost za krepitev ponosa in ljubezni 
do domovine. Zavest o nacionalni identiteti namreč predstavlja osnovo 
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širši evropski identiteti, kjer je za globlje razumevanje pripadnosti enotne‑
mu evropskemu kulturnemu prostoru še kako potrebno zavedanje lastnega 
naroda. 

Žal smo v polnoletnosti naše mlade države le malo storili za zavedanje 
o lastni državnosti. Tudi zaradi tega je vrednota domoljubja na dnu med 
vrednotami mladih. 

Domoljubje smo Slovenci znali velikokrat v naši preteklosti jasno poka‑
zati. Prav domoljubje je omogočalo preživetje naroda v najtežjih obdobjih 
narodove zgodovine. 

Jasno je, da je danes nemogoče ohranjati domoljubje na tako visoki rav‑
ni, saj na domoljubje vplivajo tudi vse vrste kriz, gospodarska, družbena, 
politična, in s tem povezano počutje ljudi v domačem okolju. 

Zavedati se moramo, da pomemben del vzgajanja mladih v duhu do‑
moljubja poteka v šoli, zato je treba več pozornosti nameniti prav osnov‑
no in srednješolskem izobraževalnem sistemu ter opozoriti na morebitne 
pomanjkljivosti. 

Začeti pa je potrebno pri vlogi šole in učiteljev. Ti imajo pomembno 
vlogo pri vzgoji domoljubja. V naših šolah je mnogo takih učiteljev, ki s 
srčnostjo predajajo naprej svojo ljubezen do naroda in otrokom privzgajajo 
spoštovanje do narodove preteklosti, spoštovanje do sebe in drugih. 

Le taki učitelji bodo npr. iz slovenske književnosti ali iz poglavij naro‑
dove zgodovine navdušili učence, da bodo ponosni na svoje prednike. Zdi 
se, da učitelji vse preveč krat poudarjajo le razumsko plat dojemanja domo‑
vine, učenci pa bi morali dojemati domovino tudi čustveno, kot nekaj, kar 
je intimno povezano s človekovo identiteto, recimo takšno domovino, ka‑
kršno nam prikazujejo veliki slovenski pisatelji, kot sta Cankar in Voranc. 

V narodovi zgodovini je veliko primerov, ki bi pomagali graditi bolj 
samozavestno nacionalno identiteto. Tega žal velikokrat ne vidimo. Na‑
vsezadnje je čudež, da smo obstali v tem trikotniku med romanskim, ger‑
manskim in južnoslovanskim prostorom. Zgodovina nas ni izbrisala. Prav 
nasprotno. Iz zgodovine smo izšli kot zmagovalci. Imamo svojo državo.

Slovenska narodna zavest se je skozi zgodovino oblikovala iz pripadno‑
sti jeziku in kulturi. Poglejte npr. ta naš čudoviti jezik, ko se nam ni po‑
trebno zatekati v množino, kadar rečemo midva se ljubiva. In zaradi besede 
in po besedi smo obstali in stojimo. V tem je čar. To so temelji državnosti. 
Mladi morajo dojeti lepoto in bogastvo slovenskega jezika in pomen ohra‑
nitve jezika v Evropski skupnosti. 
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Zavedanje lastnih korenin, domoljubja, identitete naroda se začne pri 
samemu sebi. Rad imeti narod se začne pri rad imeti samega sebe in svoje 
drage.8 

Pomembno ni le, da ohranimo zgodovinski spomin, ampak je pomem‑
ben tudi zgled, kaj zmore odločnost in pogum posameznika oz. skupine 
ljudi. Hkrati pa so prevratni dogodki leta 1918 tudi priložnost, da ob tako 
pomembnem dogodku iz nacionalne zgodovine krepimo ponos in ljubezen 
do domovine. 

Moč podravskega slovenstva se je pokazala ob razsulu Avstrije leta 1918, 
ko sta general Rudolf Maister in Narodni svet za Štajersko na čelu s Kar‑
lom Verstovškom, v pravem trenutku in s potrebno odločnostjo, ustvarila 
pogoje za priključitev Maribora k Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov in 
nato h Kraljevini SHS. 

Narodni svet za Slovensko Štajersko, ki je imel sedež v Mariboru, je tako 
prevzel oblast na svojem območju. Slovenski Maribor je v zgodovinskem 
trenutku odločil svojo usodo sam, iz svoje moči brez Ljubljane, z lastnim 
vojaštvom, uradništvom, političnim vodstvom in tudi denarjem. 

Odločilen je bil 23. november 1918, ko je general Rudolf Maister s svo‑
jimi borci v vojaški akciji razorožil nemško Zeleno gardo, prevzel voja‑
ško oblast v mestu in postavil temelje tudi za slovensko politično oblast v 
mestu. Spominski dan, ki je zapisan v slovenski zgodovini in v zgodovini 
mesta kot eden najpomembnejših dni, spominski dan, ki utrjuje samoza‑
vest in samospoštovanje vseh Mariborčanov, dan, ki združuje vse narodno 
zavedne Slovence.9

Z odločnim dejanjem je general Maister dokončno utrdil narodno‑po‑
litično in državno mejo tam, kjer jo je škof Anton Martin Slomšek zako‑
ličil leta 1859 s prav tako odločnim dejanjem, ko je uspel prestaviti sedež 
Lavantinske škofije v Maribor. 

Odločnost generala Maistra in borcev za severno mejo je navdajala tudi 
borce narodnoosvobodilne vojske v drugi svetovni vojni in tudi tiste posa‑
meznike, ki so se skozi več kot devetdeset minulih let trudili za ohranjanje 
sporočila generala Maistra in borcev za severno mejo. 

Ko govorimo o generalu Maistru, govorimo o slovenskem častniku, 
prvem slovenskem generalu, razumniku, pa tudi o umetniku. Razumeti 
ga je mogoče na podlagi različnih človeških vrlin: vojaške drznosti, neu‑

 8 Iz slavnostnega nagovora Dragana Potočnika na državni proslavi 23. novembra 2010, 
državnem prazniku – dnevu Rudolfa Maistra.

 9 Dragan Potočnik, Zgodovinske okoliščine delovanja generala Rudolfa Maistra na Štajer‑
skem, Koroškem in v Prekmurju. Ljubljana 2008, str. 54–117.
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strašnosti, globoke narodne zavesti, samozavesti enkratnega dejanja, ki 
postavi vse na kocko, dejanja, ki odloča o uspehu ali propadu naroda. Nje‑
govi odločilni načrti za prihodnost Slovenije ga kažejo kot enega največjih 
mož v narodovi zgodovini. 

Kar pa ima po mojem mnenju še posebno vrednost je to, da je v sebi 
združil poleg discipline vojaka tudi čisto subtilni svet pesnika in slikarja. 
Prav s tem je kazal na to, da je za uravnoteženo življenje potrebna skladnost 
med razumom in srcem. Žal je naše življenje danes velikokrat v popolnem 
neskladju med razumom in srcem. Vse preveč živimo in izhajamo le iz 
glave. Iz razuma. 

General Rudolf Maister se je zavedal, da zmage slovenstva v Mariboru 
ni moč utrditi samo z orožjem, marveč je treba pot do zmage tlakovati s 
kulturo. Prav na njegovo pobudo in pobudo slikarja Viktorja Cotiča je bila 
v kazinskih prostorih 8. decembra 1920 odprta prva slovenska razstava 
likovne umetnosti na Štajerskem. Navzoče goste je pozdravil predsednik 
pripravljalnega odbora Rudolf Maister. Iz njegovega nagovora spoznamo 
globino in srčnost njegove biti. Med drugim je dejal: 

»Potem pa je prišel preobrat in z njim v te kraje nova doba – vsa svetla 
in gorka. Duše naših kulturnih delavcev so zavriskale, v Pohorju je zaje‑
kal hrast, je zašumela bukev, zvonko so zapele Slovenske gorice, tiste lepe 
slovenske gorice, v katerih čepi za vsakim grmom pesmica in steza ročici 
proti samcatemu potniku in ga vabi, da jo dvigne iz zatišja. In kar samo iz 
sebe je vzkipelo to življenje, kakor vrelec in niti nihče ni vprašal zakaj in 
od kod. Saj je ves ta naš zeleni Štajer tako hrepeneče in tako komaj čakal 
tega duševnega preobrata in poleta, kakor nestrpno čaka spomladi bujno 
cvetno popje, da sme bušniti iz svoje zakopljene posteljce in vzkipeti proti 
zlatim živim solnčnim žarkom. Tako se nam je razšopirila duša, da je kar 
sijalo iz nje …« Govor je zaključil z besedami: »Naj ta razstava doseže svoj 
vzvišeni cilj in naj iz Prekmurja, iz Štajerja pa tja do Karavank pritegne vse 
naše obmejne upodabljajoče umetnike k drugi umetniški razstavi v našem 
kulturnem Mariboru, ki bo v doglednem času izpremenil svoj grb tako, da 
bo njegov golobček k tlom obrnjeno glavico dvignil in se vzpel kot kulturni 
naš feniks k žarečemu solncu.«10 

Kako bi general Maister danes gledal na našo državo? Kaj bi si želel za 
Slovence na začetku 21 stoletja? 

Politični interesi in sebičnost posameznikov velikokrat dajejo vtis, kot 
da naša mlada država ne ve, kam bi sama s seboj. Maister se je s svojimi 

 10 Iz nagovora generala Rudolfa Maistra ob slavnostni otvoritvi I. umetniške razstave v 
Mariboru, Tabor, 15. 12. 1920, str. 1.
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pogumnimi dejanji zavzemal za dostojanstvo vseh, ne le nekaterih. Svoje 
delovanje je temeljil na spoštovanju do človeka, njegove identitete. Sloveni‑
ja se je na začetku 21. stoletja znašla v mogočnih tokovih svetovne globali‑
zacije, kjer se zdi da je neenakost med ljudmi navidez gonilo in univerzalna 
prvina družbe. Maister bi se zavedal, da je za tako občutjiv narod kot je 
slovenski narod bistvenega pomena, da ohrani tkivo, ki povezuje vse sloje 
ljudi in vsem omogoča dostojanstveno življenje. Frustracije ponižanih in 
razžaljenih in aroganca na hitro obogatelih lahko v družbi povzročijo ne‑
popravljive razpoke. 

Tako kot pred več kot 90 leti bi si tudi danes Maister za nas želel »du‑
ševnega preobrata in poleta, kakor nestrpno čaka spomladi bujno cvetno 
popje, da sme bušniti iz svoje zakopljene posteljce in vzkipeti proti zlatim 
živim solnčnim žarkom.«

V Maistrovem duhu bi morali svoje delovanje usmeriti v skupne cilje, 
saj lahko le skupaj kljubujemo težavam sodobnega časa, saj le enotnost in 
medsebojno spoštovanje lahko sprosti ustvarjalno in pozitivno energijo, 
ki bo dala odgovore na vprašanja prihodnosti.

Ob zaključku lahko ugotovimo, da bi se morala slovenska šola 21. sto‑
letja prilagoditi spremembam in potrebam v sodobni družbi. Sploh bi ve‑
ljalo več pozornosti nameniti njeni vzgojni vlogi. Vsebine državljanske in 
domovinske vzgoje pa bi morali obravnavati interdisciplinarno.

Domoljubje pomeni pozitivno čustveno razmerje do domovine in ljudi, 
ki ji pripadajo ter je kot takšno naklonjeno tudi pripadnikom drugih naro‑
dov, kultur in ras. Za razliko od nacionalizma, ki se lahko kaže v različnih 
oblikah, od pozitivnih do popolnoma nesprejemljivih (nacionalni šovini‑
zem, ekstremna ksenofobija).

Domoljubje smo Slovenci znali velikokrat v naši preteklosti jasno poka‑
zati. Prav domoljubje je omogočalo preživetje naroda v skrajnih obdobjih 
nacionalne zgodovine.

Čeprav smo bili Slovenci pri razpadanju Avstro‑ogrske odvisni pretežno 
od mednarodnih dejavnikov, so domoljubna dejanja Rudolfa Maistra in 
njegovih borcev odločilno prispevala k oblikovanju slovenskega narodnega 
ozemlja. 

Maister je bil prvi general v zgodovini našega naroda. Odlikoval se je 
po preudarnosti in pogumu. Imel je izjemen občutek za pravilne odločitve 
v usodnih trenutkih. Kar pa ima po mojem mnenju še posebno vrednost 
je to, da je v sebi združeval tudi čisto subtilni svet pesnika in slikarja. Prav 
s tem je kazal na to, kar v današnjem času pozabljamo, da oplemenitimo 
um s srčnostjo. 
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Naj zaključim z mislijo:
Če hočeš biti Evropejec moraš biti najprej Slovenec. Če torej izgubiš 

svojo nacionalnost, izgubiš tudi svojo evropskost. 

GeneRAL RuDoLf mAIsteR AnD pAtRIotIsm  
In hIstoRy Lessons 
summary 

The Slovene national awareness was built throughout the history from language and cul‑
tural belonging and it is therefore necessary to realise that the patriotic contents are not 
just the matter of subjects such as Civil and Patriotic Education and Ethics, but that these 
contents should also be dealt with in other subjects, like for example History. In History 
lessons one should do more for cultural heritage conservation. The contemporary cur‑
riculum should dedicate more space for traditions, customs and holidays that represent 
the nation’s cultural and spiritual tradition and men’s development in the past and present. 
In this way the History lessons would be more interesting and worldly. A nation would be 
more aware of richness of its tradition which is very important in the times of globalisa‑
tion. The awareness of one’s roots together with the independent thinking is the basis for 
a creative cooperation in the society of the future. 
The curriculum should concentrate more on the key events from the Slovene history. There 
are many examples in our national history that could help building a more self‑confident 
national identity. There are many cases of upright and decisive persons who fought for the 
national cause, for the scientific truth and cultural development. 
From the point of view of patriotic themes General Rudolf Maister and his soldiers de‑
serve a greater attention. Maister was the first general in our nation’s history. He was 
distinguished for his wisdom and courage. He had the extreme feeling for right decisions 
in crucial moments. When we talk about General Maister we talk about a Slovene officer, 
intellectual and artist. He can be described on the basis of different personal virtues: 
military boldness, fearlessness, deep national awareness, self‑confidence in the action that 
jeopardised whether the Slovene nation will survive or decay. His determined plans for the 
Slovenia’s future present him as one of the greatest men in the national history. General 
Maister was also a very subtle poet and painter. 

GeneRAL RuDoLf mAIsteR unD DAs pAtRIotIsmus beIm 
GesChIChteunteRRICht  
Zusammenfassung

Das slowenische Nationalbewusstsein entwickelte sich in der Geschichte aus der sprach‑
lichen und kulturellen Zugehörigkeit und deswegen sollte man sich noch bewusster sein, 
dass die patriotischen Inhalte nicht nur die Sache von einigen Fächern wie Bürgererzie‑
hung und Ethik sind, sondern dass sie auch in anderen Fächern, wie z.B. in Geschichte, 
berücksichtigt werden sollten. 
Beim Geschichteunterricht sollte man viel mehr für die Erhaltung des Kulturerbes un‑
serer Vorväter tun. Die zeitgenössischen Kurrikula sollten viel mehr Platz einplanen für 
die Bräuche, Sitten und Feiertage, die die kulturelle und geistliche Volksüberlieferung 
darstellen und gleichzeitig die geistige Situation und die Entwicklung der Menschen in 
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der Vergangenheit und Heute schildern. So wäre auch der Geschichtsunterricht viel in‑
teressanter und realistischer. Eine Nation ist sich auf diese Weise ihres Aussagereichtums 
bewusst, was in der Globalisierungszeit von großer Bedeutung ist. Sich seinen/ihren eige‑
nen Wurzeln bewusst zu sein und selbstständig denken zu können ist in der Gesellschaft 
der Zukunft die Basis für kreative Zusammenarbeit. 
Die Kurrikula sollten mehr Betonung auf die Schlüsselereignisse der slowenischen Ge‑
schichte legen. In unserer Nationalgeschichte gibt es nämlich viele Beispiele, die eine mehr 
selbstbewusstere Nationalidentität hätten bilden können. Es gibt viele charakterstarke und 
entschlossene Persönlichkeiten, die für die nationale Sache, wissenschaftliche Wahrheit 
und kulturelle Entwicklung wichtig sind. 
Von dem Gesichtspunkt der patriotischen Themen aus verdienen die Aktivitäten General 
Rudolf Maisters und seiner Soldaten, die um die Nordgrenze kämpften, eine viel größere 
Aufmerksamkeit. Maister war der erste General in der Geschichte unserer Nation. Ihn 
zeichneten Besonnenheit und Tapferkeit aus. Er hatte ein außerordentliches Gefühl für 
richtige Entscheidungen in schicksalhaften Momenten. Wenn wir über General Maister 
sprechen, dann sprechen wir über einem slowenischen Offizier, Intellektuellen und Künst‑
ler. Man kann ihn mit Hilfe von vielen menschliche Tugenden bezeichnen: militärische 
Kühnheit, Furchtlosigkeit, tiefes Nationalbewusstsein, Selbstbewusstsein bei der einzig‑
artigen Tat, die alles aufs Spiel setzte und darüber entschied, ob es das slowenische Volk 
schaffen wird oder ob es untergeht. Seine entscheidenden Pläne für die Zukunft Sloweniens 
stellen ihn als einen der größten Persönlichkeiten unserer Nationalgeschichte dar. Er trug 
aber auch eine ganz subtile Welt eines Dichters und Malers in sich.
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Upodobitve Rudolfa Maistra1

m a r j e t a  C i g l e n e č k i *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 7.041.5:929Maister R.

Marjeta Ciglenečki: Upodobitve Rudolfa Maistra. Časopis za zgodovino in narodopisje, 
Maribor 82=47(2011), 2–3, str. 156–179
Prispevek se na kratko dotakne likovnega talenta Rudolfa Maistra, umetnostnozgo‑
dovinske literature v njegovi knjižnici, generalovih stikov z likovnimi umetniki in 
njegovih prizadevanj za organizacijo likovne dejavnosti v Mariboru. V nadaljevanju 
se avtorica posveti upodobitvam Rudolfa Maistra, ki jih razvrsti v več sklopov. Namen 
prispevka je opozoriti na najpomembnejše in najzanimivejše upodobitve Rudolfa Ma‑
istra, komentirati okoliščine njihovega nastanka in jih likovno valorizirati.
Ključne besede: Rudolf Maister, likovna umetnost, upodobitve, fotografije, spomeniki

1.01 Original Scientific Article 
UDC 7.041.5:929Maister R.

Marjeta Ciglenečki: Rudolf Maister’s Depictions. Review for History and Ethnography, 
Maribor 82=47(2011), 2–3, pp. 156–179
The article shortly mentions Rudolf Maister’s art talent, art history literature from his 
library, the general’s connections with fine artists and his endeavours to organise art 
activities in Maribor. Next the author concentrates on Rudolf Maister’s depictions, 
which she classifies in more groups. The main goal of this article is to present the 
most important and most interesting depictions of Rudolf Maister, to comment on 
the circumstances in which they were made and to estimate them. 
Key words: Rudolf Maister, fine arts, depictions, photographs, sculptures

 1 Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega projekta J6‑2238 z naslovom Slovenski 
jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora, ki ga financira Agencija 
za raziskovalno dejavnost RS; odgovorni nosilec projekta je red. prof. dr. Marko Je‑
senšek.

 * Dr. Marjeta Ciglenečki, izredna profesorica umetnostne zgodovine na Filozof‑ 
ski fakulteti Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija, 
marjeta.ciglenecki@uni‑mb.si
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Rudolfa Maistra pogosto označujemo kot »generala in pesnika«, pri tem 
pa ostaja nekoliko v ozadju, da ga je zanimala tudi likovna umetnost. V 
risanju se je odlikoval že v času študija na dunajski kadetnici, kasneje pa 
je za njegovo posebno spretnost veljalo risanje vojaških položajev.2 Zave‑
dal se je svojega talenta in se preskusil tudi v slikanju v olju ter leta 1900 
v Schwentnerjevi knjigarni v Ljubljani v soseščini Matije Jame razstavil 
veduto gradu Miramar, za katero je kritik zapisal, da »priča o lepem talentu 
slikarja samouka«.3 Z lastnimi slikami je opremil svoje celjsko in mari‑
borsko stanovanje, veduto Bleda iz leta 1897 pa hrani Mestni muzej v Lju‑
bljani.4 Maistrovo krajinarstvo ni preseglo meja ljubiteljskega slikarstva. 
Duhovito sodbo o generalovem slikanju je prispeval slikar Slavko Kores: 
»Videti je, da je bil general Maister spreten risar. /…/ Slika Bleda (gre za 
veduto, ki je nastala med 1921 in 1923 in je visela v Maistrovem maribor‑
skem stanovanju; op. p.) je delovala prvi hip kot Birollova slika, samo da so 
namazi barve bolj lazurni, ne takšni, kot so jih izvajali njegovi sodobniki, 
znani slikarji. Če bi lahko primerjal okus jedi, bi to bila bolj tanka juha iz 
Birolle, Ferda Vesela, ščepec Gasparija, romantičnih avstrijskih slikarjev 
in zakuhanim z Matijo Jamo.«5

Maister je prijateljeval z impresionisti Rihardom Jakopičem (1869–
1943), Matijo Jamo (1872–1947) in Matejem Sternenom (1879–1949), tesne‑
je pa je sodeloval z Maksimom Gasparijem (1883–1980), ki je risal osnutke 
za propagandno gradivo v zvezi s plebiscitom.6 V Mariboru se je družil s 
kiparjem Nikolajem Pirnatom (1903–1948), ki ga je podpiral pri študiju, v 
njegovo mariborsko stanovanje, ki je bilo shajališče številnih kulturnikov, 
pa sta redno zahajala slikarja Viktor Cotič (1885–1955) in Anton Gvajc 
(1865–1935). Pogosto se poudarja Maistrov prispevek k pričetku organi‑
ziranega likovnega življenja v Mariboru. Osmega decembra 1920 je bila v 
kazinski dvorani odprta prva likovna razstava v Mariboru. Rudolf Maister 
je bil predsednik organizacijskega odbora. Poglavitne zasluge za pripravo 
razstave sicer veljajo slikarju Viktorju Cotiču, po rodu Tržačanu, sicer pa 
predsedniku mariborskega Umetniškega kluba Ivan Grohar, ki je bil usta‑
novljen prav na otvoritveni dan I. umetnostne razstave in v katerem je 
bil Maister častni član. Pri nabiranju likovnih del za razstavo v kazinski 

 2 Bruno Hartman, Rudolf Maister. General in pesnik. Ljubljana 20062, str. 16, 18, 105. (Da‑
lje: Hartman, Rudolf Maister. General in pesnik.)

 3 Hartman, Rudolf Maister. General in pesnik, str. 105.
 4 O. pl., 23 × 31,5 cm, inv. št. 230; sign. in dat. l. sp.: R. Maister 1897.
 5 Hartman, Rudolf Maister. General in pesnik, str. 106. Izjavo slikarja Koresa si je Bruno 

Hartman zabeležil 8. novembra 1988.
 6 Janez Bogataj in Stanislav Čičerov, Maksim Gaspari. Bogastvo razglednic. Ljubljana 2000, 

str. 58–64. 
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dvorani se je Rudolf Maister zavzel za nacionalno strpnost; čeprav je bil 
sam predan slovenstvu, je zahteval, da na razstavi sodelujejo vsi v Mari‑
boru živeči likovni ustvarjalci ne glede na njihovo narodno pripadnost. K 
razstavljanju so bili enakovredno povabljeni tako akademsko izobraženi 
likovniki kot tudi ljubiteljski ustvarjalci. Oboje, zastopanost neslovenskih 
avtorjev in neenakovredna kakovost razstavljenih del, je vzbudilo nekaj 
pomislekov, na splošno pa je bila razstava sprejeta kot pomemben dogodek, 
ki Maribor spreminja v kulturno središče. Rudolf Maister je razstavo odprl 
z zanosnim nagovorom, iz katerega se da razbrati, da se je zavedal pomena 
in vpliva kulture na politično zavest.7 

Ko si skušamo ustvariti mnenje o Maistrovi razgledanosti po likovni 
umetnosti, je nadvse zanimiv pogled v njegovo bogato knjižnico, ki jo danes 
hrani Univerzitetna knjižnica Maribor.8 Prebiranje seznama nas nekoliko 
razočara, saj v Maistrovi knjižnici ne najdemo likovnih monografij, umet‑
nostnozgodovinskih pregledov in različnih priročnikov, ki so bili v letih, 
ko je general oblikoval svojo knjižnico, na voljo v velikem številu, vendar 
pretežno v tujih jezikih. Umetnostnozgodovinske literature v slovenskem 
jeziku je bilo v prvih desetletjih 20. stoletja razmeroma malo, te publika‑
cije pa je Rudolf Maister redno kupoval, kakor ga je tudi sicer zanimala 
skorajda izključno slovenska literatura. Vendar tudi seznam takrat dose‑
gljive slovenske umetnostnozgodovinske literature v Maistrovi knjižnici ni 
popoln. Na njegovih knjižnih policah so bili katalogi umetniških razstav 
v Ljubljani in katalog mariborske muzejske zbirke, imel pa je tudi katalog 
Strossmayerjeve galerije v Zagrebu iz leta 1922 in dodatek iz leta 1932. 
Nadalje najdemo Flisove Stavbinske sloge in Umetnost v bogočastni službi,9 
Regulacijo deželnega stolnega mesta Ljubljane Maxa Fabianija,10 Konjiško 
dekanijo Avguština Stegenška,11 Franceta Steleta Oris zgodovine umetno‑
sti pri Slovencih in Celjski strop,12 Maroltovo Dekanijo Celje,13 Slovensko 
umetnost I. Slikarstvo Viktorja Steske, od katerega je imel tudi jubilejno 

 7 Breda Ilich‑Klančnik, Likovno življenje med obema vojnama v Mariboru – prvo deset‑
letje. V: Likovno življenje med vojnama v Mariboru. Umetnostna galerija Maribor 1984, 
razstavni katalog, str. 9–10, 111.

 8 Univerzitetna knjižnica Maribor (dalje UKM), Enota za domoznanstvo, Maistrova knjiž‑
nica: Delovni popis darovanega gradiva. 

 9 Janez Flis, Stavbinski slogi. Ljubljana 1885; Janez Flis, Umetnost v bogočastni službi. Lju‑
bljana 1908.

 10 Maks Fabiani, Regulacija deželnega stolnega mesta Ljubljane. Dunaj 1899.
 11 Avguštin Stegenšek, Konjiška dekanija. Maribor 1909.
 12 France Stelè, Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih. Ljubljana 1924; France Stelè, Celjski 

strop. Celje 1929.
 13 France Marolt, Umetnostni spomeniki Slovenije. Dekanija Celje. Maribor 1931.
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publikacijo o ljubljanski šentjakobski cerkvi.14 Na seznamu je zabeležen še 
drugi snopič Zgodovine likovne umetnosti v zahodni Evropi Izidorja Can‑
karja.15 Potem je naštetih še nekaj opisov krajevnih spomenikov, kot so 
Raispova monografija o Ptuju,16 Slekovčeva predstavitev gradu Vurberg,17 
obe v nemščini, a tudi Abramićev vodnik po antičnem Ptuju, ki ga je v 
slovenščino mojstrsko prevedel Anton Sovre.18 Med knjigami starejšega 
datuma sta posebej zanimivi Valvasorjeva Slava vojvodine Kranjske in Dol‑
ničarjeva Zgodovina ljubljanske stolnice iz leta 1882.19 Od periodike je imel 
naročenih kar nekaj revij, ki so vključevale tudi prispevke o umetnosti,20 
imel pa je tudi vse številke Zbornika za umetnostno zgodovino, ki je pričel 
izhajati leta 1921, zadnja številka v Maistrovi knjižnici pa je iz leta 1933.

Ker je bil Rudolf Maister pomembna javna osebnost, je bil večkrat por‑
tretiran, večinoma po smrti. Maistrovi portreti, njihovo število, prisotnost 
na javnih mestih, predvsem pa dogovori za postavljanje spomenikov in ne 
nazadnje kakovost izvedbe nazorno prikazujejo odnos oblasti in široke 
javnosti do generalovega lika. Rudolf Maister je bil karizmatična oseba, ki 
pa nikoli ni doživljal vsestranske podpore pri oblasteh. Niti dandanašnji, 
ko so objavljene številne razprave o bojih za severno mejo v letih 1918 
in 1919, o Rudolfu Maistru in drugih borcih iz tega obdobja, pogledi na 
Maistrovo osebnost in njegove zasluge niso enotni. Upodobitve Rudolfa 
Maistra smemo razdeliti na tri skupine. V prvo sodijo fotografije, ki so 
izvrstni dokumenti. V drugi skupini sta plaketa in poprsje, ki sta nastala 
še za generalovega življenja. Največja skupina so slike in kipi iz časa po 
generalovi smrti; njihovi avtorji so si pri delu pomagali s fotografijami. 
Zadnjo skupino bi lahko smiselno razdelili na dela, katerih nastanek so 
spodbudili in spremljali še živeči borci za severno mejo, se pravi do leta 
1991, ko je prenehala delovati Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 

 14 Viktor Steska, Slovenska umetnost I. Slikarstvo. Prevalje 1927; Viktor Steska, Ob tristolet‑
nici šentjakobske cerkve v Ljubljani. Ljubljana 1915.

 15 Izidor Cankar, Zgodovina umetnosti v zahodni Evropi. II. Razvoj stila v visokem in poznem 
srednjem veku: od leta 1000 do 1400. Ljubljana 1931.

 16 Ferdinand Raisp, Pettau. Steiermarks älteste Stadt und ihre Umgebung. Graz 1858.
 17 Matej Slekovec, Wurmberg. Maribor 1895.
 18 Mihovil Abramić, Poetovio. Ptuj 1925.
 19 Johann Weichard Valvasor, Die Ehre des Hertzogthums Crain. Laybach 1689; Ioannes 

Gregorius Thalnitscher, Historia Cathedralis Ecclesiae Labacensis. Labaci, 1882 (uredil 
Anton Koblar).

 20 (Po abecednem redu): Argo, Časopis za zgodovino in narodopisje, Glasnik muzejskega dru‑
štva za Slovenijo, Izvestje muzejskega društva za Kranjsko, Izvestje društva za krščansko 
umetnosti, Izvestje muzejskega društva v Mariboru, Kronika slovenskih mest, Mittheilun‑
gen des historischen Vereins für Krain, Mittheilungen des Musealvereins für Krain.
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1918–1919,21 in na dela, ki so nastala na pobudo društev generala Maistra, 
ki delujejo od leta 1997 naprej. Namen pričujočega prispevka je opozoriti 
na najpomembnejše in najzanimivejše upodobitve Rudolfa Maistra, ko‑
mentirati okoliščine njihovega nastanka in jih likovno valorizirati.

Fotografije

Rudolf Maister je bil že na prvi pogled markantna oseba. V vojaških 
listinah je opisan, da je bil po telesu visok, robusten in sila krepak, sicer 
pa čvrstega značaja, dobrodušen in miren.22 Zelo je skrbel za svoj videz. 
Sergej Vrišer se ga je spominjal iz otroštva, saj je živel v najbližji soseščini 
in ga pogosto videval. Poslušal je generala, kako je govoril z okna ob pra‑
znikih, ko so se pred njegovo hišo zbirali meščani. V javnosti se je Maister 
vedno pojavljal v uniformi, »… posebno učinkovito pa ga je bilo videti v 
odpetem plašču z rdečo podlogo.«23 Med fotografijami izstopa dokolenski 
portret sedečega Rudolfa Maistra v uniformi kraljeve jugoslovanske vojske; 
posneta je bila po letu 1920, morda 1927.24 Potem ko je Rudolfa Maistra 
Narodni svet za Štajersko imenoval za generala,25 so mu sešili uniformo 
po srbskem kroju, čez katero je sprva nosil še avstrijski oficirski plašč ter 
se pokrival s avstrijsko oficirsko kapo, na katero pa je pritrdil narodno 
kokardo.26 Jugoslovansko uniformo (a brez plašča) ima tudi na fotografiji, 
vendar je razoglav. Pod vratom ima obešen Red belega orla III. stopnje z 
meči, s katerim ga je maja 1920 ob obisku v Ljubljani odlikoval regent Ale‑
ksander za izredne vojaške zasluge ob poveljevanju v koroški ofenzivi leta 
1919. Na levi strani oprsja ima pritrjen češkoslovaški vojni križec, ki mu ga 
je podelil češkoslovaški predsednik Tomáš Masaryk za vojaške in narodne 
zasluge.27 General desnico opira v bok, z levico pa se naslanja na sabljo. To 
je še stara avstrijska sablja; oficirji jugoslovanske vojske so jih obdržali kot 
del novih uniform. Telo portretiranca je postavljeno skoraj frontalno, glavo 

 21 O ukinitvi Zveze: Lojze Penič, Veteranska organizacija borcev za slovensko severno mejo 
1918–1919. Ljubljana 2010, str. 116 (dalje: Penič, Veteranska organizacija).

 22 Hartman, Rudolf Maister. General in pesnik, str. 17, 18.
 23 Sergej Vrišer, Maribor v barvah mojega časa. Maribor 2002, str. 14.
 24 Z letnico 1927 je fotografija datirana v Zbirki drobnih tiskov v Univerzitetni knjižnici 

Maribor.
 25 Narodni svet za Štajersko je Rudolfa Maistra, ki je bil takrat še major avstro‑ogrske voj‑

ske, 1. novembra 1918 imenoval za generalmajorja, da je tako dobil avtoriteto za delova‑
nje. 1. decembra 1918 je napredoval v polkovnika z naslovom in značajem generala. Glej: 
Janez J. Švajncer, Slovenska vojska 1918–1919. Ljubljana 1990, str. 23, 51.

 26 Sergej Vrišer, Uniforma v zgodovini. Slovenija in sosednje dežele. Ljubljana 1987, str. 34.
 27 Janez J. Švajncer, Vojna zgodovina. Ljubljana 1998, str. 355.
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pa je obrnil proti svoji levi in jo rahlo privzdignil. Obraz mu krasijo košati 
brki in skrbno nazaj počesani lasje, pogled pa vizionarsko upira v dalja‑
vo. Maister nastopa v uniformi in s košatimi, navzgor zavihanimi brki na 
vseh fotografijah, ki ga prikazujejo na službenih dolžnostih, v družinskem 
krogu in tudi na mrtvaškem odru. Šele na starost se je pustil fotografirati 
v civilni obleki. 

  
Rudolf Maister na fotografiji iz leta 
1927 (?), Univerzitetna knjižnica Ma‑
ribor, Zbirka drobnih tiskov

Rudolf Maister govori z balkona mariborskega 
rotovža, 2. december 1928, Univerzitetna knjiž‑
nica Maribor, Zbirka drobnih tiskov

Maister je slovel kot karizmatičen govornik, nastopal je ognjevito, ob 
najpomembnejših govorih pa ga je obdajala tudi učinkovita scenografija. 
Drugega decembra 1928 je ob deseti obletnici osvoboditve Maribora go‑
voril z balkona rotovža. Poslušala ga je navdušena množica, ki je napolnila 
Glavni trg, Maister pa je ob tej priložnosti nekdanjim sobojevnikom izročil 
v varstvo zastavo, ki je 10 let prej zaplapolala s poslopja, v katerem je bilo 
štajersko obmejno poveljstvo.28 K slovesnosti dogodka je pripomogla tudi 
dekoracija rotovža. Renesančne stebričke na balkonu so ovili v trakove v 
barvah trobojnice, ograjo pa pregrnili s preprogo, značilnim balkanskim 
ćilimom, na katerega so pritrdili portreta takratnega jugoslovanskega kra‑

 28 Bruno Hartman, Rudolf Maister. Ljubljana 1989 (zbirka Znameniti Slovenci), str. 198 
(dalje: Hartman, Rudolf Maister).
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lja Aleksandra Karađorđevića in kraljice Marije, medtem ko tretjega por‑
treta ni mogoče določiti. Ćilim visi tudi s prvega sosednjega okna. Način 
okraševanja temelji na večstoletni tradiciji okraševanja posvetnih zgradb,29 
ikonografija pa je seveda jugoslovanska. Na podoben način, a takrat v črno 
tkanino, so mariborski rotovž odeli 28. julija 1934, ko so se poslavljali od 
generala Maistra. Protokol njegovega pogreba je bil natančno določen.30 
Z Unca, kjer je umrl, so ga peljali v Ljubljano in se spotoma ustavljali v 
mnogih krajih. V Ljubljani so ga z mašo in govorom počastili na trgu pred 
nunsko cerkvijo, nato je pot vodila skozi Celje, proti večeru pa je avto s 
krsto prispel v Maribor. Mrtvaški oder so postavili v rotovžu, organizi‑
rali mrtvaško stražo, v mimohodu pa se je zvrstilo deset tisoč ljudi. Na 
pogrebni slovesnosti 28. julija se je na Glavnem trgu zbralo 25.000 ljudi. 
Ena od ohranjenih fotografij31 prikazuje Glavni trg, napolnjen z žaloval‑
ci, ki so razporejeni v stroge formacije. Pogrebno svečanost je podrobno 
opisal Bruno Hartman,32 na kratko pa bi jo lahko označili kot veličastno 
predstavo, kakršne Maribor še ni doživel. Primerjati bi jo mogli edino s 
proslavo »narodnega ujedinjenja« 15. decembra 1918. Tudi takrat se je po 
mariborskih ulicah pomikal veličasten sprevod. Na konju se ga je udeležil 
tudi Rudolf Maister, ki je bil eden glavnih govornikov na balkonu Naro‑
dnega doma.33

Impozantna Maistrova figura na ohranjenih fotografijah (še zlasti tista 
iz leta 1927, opisana zgoraj) je učinkovita in se hitro zasidra v spomin. 
Uporabna je bila v politično‑propagandne namene, kar je izkoristil slikar 
Maksim Gaspari za razglednico, s katero je opominjal na izgubljeno koro‑
ško ozemlje. V gornjem pasu je značilna podoba Rudolfa Maistra s košati‑
mi brki, ki jo obdaja trnov venec, levo in desno pa sta meč in lira. Gaspari je 
generala predstavil kot vojaka in pesnika, predvsem pa kot veliko žrtev, ki 
si jo je dovolil primerjati s Kristusovimi mukami. V spodnjem večjem delu 
kompozicije je podoba vojvodskega prestola na Gosposvetskem polju, nad 
katerega se stezajo veje ogolelega drevesa. Čez nebo se podijo temni oblaki, 
ob spodnjem robu pa sta zapisana dva Maistrova verza: »Oblaki so šli čez 

 29 Že v srednjem veku so ob posebnih priložnostih preko okenskih polic in balkonskih 
ograj na evropskih gradovih in mestnih palačah razgrinjali orientalske preproge in druge 
dragocene tkanine. Navada razgrinjanja ćilimov je bila v nekdanji Jugoslaviji zelo v rabi 
in se je uveljavila tudi v Sloveniji, kar dokazujejo fotografije slovesnih dogodkov pred in 
po drugi svetovni vojni.

 30 UKM, Zbirka drobnih tiskov, Razpored za pogreb generala Maistra. Zahvaljujem se bi‑
bliotekarki Gabrijeli Kolbič za pomoč pri iskanju in skeniranju gradiva. 

 31 UKM, Zbirka drobnih tiskov.
 32 Hartman, Rudolf Maister, str. 187–191.
 33 Podrobneje: Hartman, Rudolf Maister, str. 64.
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nebo, / tako težko, tako temno …«. Leta 1924 je Gaspari naredil še en Mai‑
strov portret za dopisnico.34 Podoba je izvedena v tanki črtni risbi, a v tem 
primeru brez vsakršnih dodatkov; morda je nenavadno, da so košati brki 
obrnjeni navzdol, drugače kot na fotografijah, kar portretu na dopisnici 
daje nekoliko turoben značaj. Maistrova podoba pa je bila tudi del poučne 
zgodovinske igrice za sladkosnede z naslovom »Naša historija«. Tovarna 
čokolade Mirim35 je spodbujala k nakupu s sličicami, ki so jih otroci lepili 
v albume. Na licu je bila fotografija generala v uniformi, na hrbtni strani 
pa najdemo številko 94 in navodilo v srbskem in slovenskem jeziku: »Tekst 
se nahaja v albumu, katerega dobite v vsaki boljši trgovini«.36 

dve upodobitvi iz časa maistrovega življenja

Za časa Maistrovega življenja sta nastali dve generalovi upodobitvi. Me‑
daljer Anton Sever (1886–1965) je leta 1919 naredil plaketo z Maistrovim 
portretom, po njej pa je bila nato izdelana še manjša značka. General je 
predstavljen v strogem profilu; tako ga ne prikazuje nobena fotografija. 
Sever ga je upodobil v uniformi, od katere je viden visok ovratnik in del 
leve epolete. Brki so nekoliko nepričakovano pobešeni navzdol, oči pou‑
darja močan lok obrvi, na čelu in vratu pa zasledimo nekaj gub, ki prispe‑
vajo k vtisu možatosti in zrelosti. Pramen las, ki so skrbno počesani nazaj, 
sega preko roba pravilnega kroga plakete in tako nekoliko mehča strogo 
pravilnost celote. Ob levem robu z oglatimi črkami piše: GENERAL. MAI‑
STER, kipar pa se je podpisal z manjšimi črkami na desni (A. SEVER. 1919). 
Plaketa je izvrstno realistično delo in je očitno nastala po živem modelu. 
Sever, ki je študiral na Akademiji upodabljajočih umetnosti na Dunaju, se 
je že kot študent odlikoval v medaljerstvu, upodobitev Rudolfa Maistra pa 
lahko prištejemo k njegovim najboljšim delom.

Leta 1926 je Nikolaj Pirnat (1903–1948) v mavcu izdelal Maistrovo po‑
prsje. Pirnat je študiral na zagrebški likovni akademiji, študij pa je zaklju‑
čil leta 1925 v mojstrski delavnici Ivana Meštrovića. Rudolf Maister ga je 

 34 Fotografijo dopisnice je objavil Marjan Marinšek, Slovenska pravljica Maksima Gaspa‑
rija: Gasparijeve razglednice, ilustracije in jaslice, Koper 2007, str. 198; dopisnica ni da‑
tirana. Za opozorilo na to Gasparijevo delo se zahvaljujem Meti Kordiš, kustodinji v 
Umetnostni galeriji Maribor.

 35 Tovarna čokolade Mirim je imela podružnico v Zagrebu, katere lastnica je bila tašča 
Maistrovega sina Boruta. Tam sta sinova ob pričetku druge svetovne vojne shranila Mai‑
strovo knjižnico, da bi jo zavarovala pred Nemci. Več: Hartman, Rudolf Maister, str. 
60–62.

 36 UKM, Zbirka drobnih tiskov.
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pri študiju podpiral. Generalov obraz na Pirnatovem poprsju oblikujejo 
odločne, krepke poteze. Lok obrvi je močan, krepka je navpičnica nosu, 
medtem ko ustnice zakrivajo brki. Portret ostaja v mejah realizma in te‑
žnje po portretni podobnosti, a je zaznavna tudi rahla shematiziranost, 
izražena zlasti v oblikovanju obrvi in očesnih vek, kar je mogoče pripisa‑
ti vplivu Ivana Meštrovića. Kipar je prikazal prav vse generalove telesne 
značilnosti in tudi na uniformi ni umanjkal noben detajl, pa vendar se je 
uspel izogniti prenatančnemu opisovanju, ki bi zastrlo poglaviten vtis od‑
ločnosti in možatosti portretiranca. Pirnatovo mavčno poprsje, ki je enako 
kot Severjeva medalja nastalo po živem modelu, hrani Umetnostna galerija 
Maribor. Mariborska občina je dala mavčni kip leta 1934 odliti v bron in 
kip so postavili v avlo rotovža. Tam je ostal do leta 1941, ko so ga skrili 
pred nemškimi oblastmi, po vojni pa so ga hranili v Pokrajinskem muze‑
ju, saj Maistru niso več priznavali mesta med zgodovinsko pomembnimi 
osebnostmi. Šele leta 1971 so ga vrnili na prvotni prostor, a so ga leta 1978 
spet umaknili, takrat pred osnovno šolo v Šentilju.37 V občinsko avlo so ga 
spet vrnili po osamosvojitvi. Preseljevanje Pirnatovega bronastega poprsja 
nazorno osvetljuje Maistrovo politično usodo. Postavitev bronastega od‑
litka leta 1934 v občinski vali je bila prva postavitev Maistrovega javnega 
spomenika. Člani Zveze Maistrovih borcev, ustanovljene v Mariboru leta 
1933 na pobudo takrat še živega Rudolfa Maistra, so že leta 1934 zahtevali 

 37 Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 105.

Nikolaj Pirnat, portretna bista Rudolfa Maistra, bronasti odlitek (1934) po izvirni‑
ku iz mavca (1926), avla Mestne občine Maribor (foto Marjeta Ciglenečki)
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postavitev generalovega celopostavnega spomenika, pri čemer so bili neu‑
spešni več kot petdeset let.38 

posmrtne upodobitve in spomeniki rudolfa maistra

Pri evidentiranju spomenikov v čast Rudolfu Maistru, ki so nastali po 
generalovi smrti, nas preseneti njihovo visoko število. Figuralnih spome‑
nikov sicer ni veliko, precej pa je spominskih plošč, ki ne bodo predmet 
pričujočega prispevka, in ne nazadnje so povedna tudi poimenovanja šol, 
ulic in trgov.39 

Med zgodnejšimi spomeniki je kamnit relief, posvečen 40. obletnici 
osvoboditve Maribora. V Mariboru so se na obletnico skrbno pripravljali. 
V Muzeju narodne osvoboditve so leta 1958 pripravili dve razstavi na temo 
bojev za severno mejo, pod uredništvom Lojzeta Udeta pa naj bi izšel tudi 
zbornik z zgodovinskimi prispevki in spomini še živih borcev za severno 
mejo. Zbornik ni izšel niti leta 1958 niti kasneje; eden od razlogov, da je 
oblast zavrla natis, je bilo mnenje, da je vloga Rudolfa Maistra v zborniku 
precenjena.40 Že leta 1952 pa so na Mestnem ljudskem odboru Maribor 
sprejeli sklep o postavitvi dveh spomenikov: na Trgu svobode naj bi stal 
spomenik NOB, na Glavnem trgu pa spomenik osvoboditve Maribora in 
severovzhodne Slovenije v letih 1918 in 1945. Slednji naj bi bil tudi poklon 
Rudolfu Maistru in njegovim borcem. V letu 1957 so se pričele razprave 
o zasnovi in vsebini ter lokaciji spomenika v čast Rudolfu Maistru in so‑
borcem. Sprva je Društvo arhitektov predlagalo globok relief, vzidan v 
grajsko pročelje, ki gleda na Trg svobode. Republiška komisija za spome‑
niško varstvo, ki jo je vodil dr. France Stelè, je takšni rešitvi nasprotovala, 
zato so izbrali ploščad med Maistrovo in Prešernovo ulico, hkrati pa so na 
Okrajnem komiteju KPS Maribor poskrbeli še za vsebinski zaplet. Takrat‑
ni sekretar je zahteval, naj bo spomenik posvečen celotnemu gibanju za 
severno mejo in ne Rudolfu Maistru, češ da je bil Maister zgolj vodja in da 
se v času socializma spomenikov ne postavlja posameznikom. Strokovna 
komisija je nato izbirala med predlogi kiparjev Stojana Batiča (rojen 1925), 
Draga Tršarja (rojen 1927) in Gabrijela Kolbiča (1913–1996) in se odločila 

 38 Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 16–17. V Mariboru so leta 1934 na pobudo 
župana dr. Franja Lipolda razpravljali o postavitvi treh spomenikov: kraljema Petru in 
Aleksandru Karađorđeviću ter generalu Maistru.

 39 Več o poimenovanju šol, ulic in trgov po Rudolfu Maistru v: Lojze Penič, Veteranska 
organizacija, str. 90–91.

 40 Podrobneje: Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 52–55.
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za Tršarja.41 Tršar je v blok pohorskega tonalita vklesal plitek relief s sti‑
lizirano figuralno skupino. V rastru strogih navpičnic in vodoravnic, ki 
jih prekinja edino krog topovskega kolesa, so v izokefalični vrsti nanizani 
borci za severno mejo. Med njimi komajda opazno izstopa lik generala, ki 
ga prepoznamo po brkih, označujejo pa ga tudi epolete na ramenih. Telo 
Rudolfa Maistra je edino frontalno obrnjeno proti gledalcu, z levo nogo pa 
za malenkost stopa iz vrste. Relief kljub majhnim dimenzijam42 in vsebin‑
ski utišanosti sodi med najbolj kakovostne generalove pomnike oziroma ga 
lahko brez zadržkov ovrednotimo kot likovno najbolj uspešnega. Leta 1963 
so kamniti relief Draga Tršarja s ploščadi na vogalu med Maistrovo in Pre‑
šernovo ulico prestavili na zelenico ob vstopu v mariborski Mestni park.

Prvo celopostavno bronasto figuro Rudolfa Maistra so leta 1970 na 
predlog ljubljanskega odbora Zveze borcev za severno mejo postavili v 
Kamniku, Maistrovem rojstnem kraju. Izjemoma je bila oblast v tem ob‑

 41 Podrobneje: Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 48–51.
 42 Strokovna komisija je v času priprav na izdelavo spomenika predlagala njegovo poveča‑

nje, vendar predlog ni bil potrjen. Glej: Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 51.

Drago Tršar, spomenik borcem za severno mejo, pohorski tonalit (1958), Mestni 
park v Mariboru (foto Marjeta Ciglenečki)
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dobju naklonjena čaščenju Rudolfa Maistra. Po Jugoslaviji se je praznovala 
25. obletnica osvoboditve, v Avstriji pa so se spominjali petdesetletnice 
koroškega plebiscita. Postavitev Maistrovega spomenika je bila nekakšen 
ugovor avstrijskim proslavam, zato so v častnem odboru za postavitev 
spomenika sodelovali nekateri vodilni slovenski politiki: Janez Vipotnik, 
Sergej Kraigher, Janko Rudolf in Franc Leskošek – Luka, ki je spomenik 
tudi slavnostno odkril.43 

Anton Sigulin, spomenik Rudolfu Maistru, bron (1970), Kamnik  
(foto Marjeta Ciglenečki)

Kipar Anton Sigulin (1917–1996)44 je upodobil Maistra v jugoslovanski 
uniformi z odlikovanji vred ter ogrnjenega v dolg plašč. Pod roko stiska 

 43 Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 87.
 44 Zahvaljujem se kolegici Jani Ferjan iz Moderne galerije v Ljubljani za posredovane po‑

datke o kiparjevi smrti. 
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kapo, v levici pa drži šop papirjev – torej ni le vojak, pač pa tudi pesnik. 
Glavo ima rahlo privzdignjeno; vizionarsko se zazira navzgor. Plastika je 
v izvedbi realistična, v slikovito in nemirno obdelani površinski struktu‑
ri, ki stopnjuje vtis dramatičnosti, pa spominja na Karlo Bulovec Mrak, s 
katero je bil Sigulin v osebnih stikih. Leta 1936 je Bulovčeva pripravljala 
osnutek za spomenik Antonu Martinu Slomšku v Mariboru, ki pa ni bil 
realiziran. Bulovčeva je Sigulinu, ki je takrat živel v Mariboru in se učil 
črkoslikarstva, svetovala, naj se vpiše na Tehnično srednjo šolo v Ljubljani, 
kjer ga je na oddelku za kiparstvo poučeval France Kralj.45 Že leta 1969 
so v Kamniku poskrbeli, da so na pročelje Maistrove rojstne hiše vrnili 
spominsko ploščo, ki jo je leta 1938 oblikoval Jože Plečnik (1872–1957). 
Plošča je bila od leta 1941 v hrambi v Sadnikarjevem muzeju. Leta 1971 pa 
so pred Gimnazijo Rudolfa Maistra postavili Maistrovo poprsje, vlito po 
Pirnatovem mavčnem izvirniku.

Tudi v Mariboru so ob bližajoči se stoletnici Maistrovega rojstva oživele 
zahteve po postavitvi celopostavnega spomenika, borcem za severno mejo 
pa so se pri teh načrtih pridružili študenti okrog časopisa Katedra; v mislih 
so imeli celo konjeniški spomenik. Vendar oblasti niso bile več naklonjene 
spominu na generala, postavitev spomenika je bila prestavljena iz leta 1974 
na leto 1978, v okvir proslav ob šestdesetletnici bojev za severno mejo. 
Leta 1974 ni uspelo niti poimenovanje nove osnovne šole na Taboru; ker 
je takrat umrl Veljko Vlahović, so šolo namesto po Maistru imenovali po 
umrlem jugoslovanskem politiku črnogorskega rodu.46 V naslednjih letih 
priprave na postavitev bronastega kipa v Mariboru niso bile nič kaj zavze‑
te, pogledi na osebnost Rudolfa Maistra so bili med odločujočimi preveč 
različni, zaradi česar so bili borci za severno mejo ogorčeni. Protestirali so 
tudi ob novici, da nameravajo Maistrovo bronasto poprsje, edini Maistrov 
javni spomenik v Mariboru, iz občinske avle prenesti v Šentilj pred osnov‑
no šolo, imenovano po Rudolfu Maistru.47 Protestu borcev se je pridružil 
novinar Janez Švajncer z objavo glose v časniku Večer,48 zaradi česar je bil 
odstavljen kot odgovorni urednik. 

Nesoglasja so bila velika in predsednik zveze Maistrovih borcev Lojze 
Ude je spomladi 1977 poskušal posredovati na Republiški konferenci SZDL 
v Ljubljani. Septembra so se pri predsedniku Mitji Ribičiču sestali nekateri 

 45 Karel Dobida, Anton Sigulin, Slovenski biografski leksikon, dosegljiv na spletnem naslo‑
vu: http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:2963/VIEW/ (29. julij 2011). Kasneje se je Sigulin 
izobraževal v Beogradu in po drugi vojni nekaj let živel v Moskvi. Sigulin je zanimiv, a 
nepreučen kipar, ki je po Sloveniji naredil precej javnih spomenikov.

 46 Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 90, 102–103.
 47 Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 105.
 48 Janez Švajncer, Naš spomenik. Večer, 13. november 1978. 



Marjeta Ciglenečki, Upodobitve Rudolfa Maistra 169

vplivni politiki. Mitja Ribičič je priporočil postavitev figuralnega spome‑
nika in predlagal, naj mariborska univerza organizira simpozij o generalu 
Maistru, SZDL pa naj leta 1978 organizira srečanje borcev za severno me‑
jo.49 V širšem strokovnem krogu je razprava o bojih za severno mejo pote‑
kala leta 1978 na zborovanju slovenskih zgodovinarjev v Mariboru, vendar 
tudi ob 60‑letnici bojev za severno mejo Maribor še ni dobil pričakovanega 
spomenika. Enajstega oktobra 1977 pa je v Ljubljani v ozkem krogu na 
CK ZKS potekala še ena razprava o zgodovinskem pomenu Rudolfa Mai‑
stra. Sodelovali so zgodovinarji France Filipič, Rado Jan, Dušan Nečak, 
Janko Pleterski, Mirko Stiplovšek, Tone Zorn in Milan Ževart. Pogovor so 
snemali, objavljen pa je bil šele leta 1986 v Časopisu za zgodovino in na‑
rodopisje.50 Govorci so predstavili precej raznolike poglede na generalovo 
osebnost, v splošnem pa so se zavzeli za javno priznanje Maistrovih zaslug.

Kot nadomestilo za spomenik ob generalovi stoletnici je bila po Ru‑
dolfu Maistru imenovana osnovna šola, ki so jo leta 1979 začeli graditi na 
Pobrežju. Leta 1981 je Vlasta Tihec Zorko izdelala bronast relief, ki so ga 
namestili na pročelje stavbe tik ob vhodu v šolo. Bronasta plošča se ovija 
okrog vogala, na njej je v plitkem reliefu in povsem realistično prikazan 
general na konju, ki ga spremlja 16 soborcev, v ozadju pa valovi silhue‑
ta Slovenskih goric. Sožitje bronastega reliefa in z belo opeko obloženega 
pročelja likovno ni najbolj posrečeno. Prva misel v zvezi z novo šolo je bila 
postavitev celopostavne prosto stoječe plastike in kiparka je že snovala 
tako delo. Tudi ona je bila ogorčena zaradi neuspehov v zvezi z Maistro‑
vim spomenikom in je javno izrazila negodovanje s politično zahtevo, naj 
Maister na reliefu ne bo preveč prepoznaven, s čimer se je ponovila zgodba 
Tršarjevega spomenika iz leta 1958.51

Celopostavni Maistrov spomenik so na zelenici pred prvo gimnazijo 
(iz Leninovega trga so prostor preimenovali v Maistrov trg) odkrili šele 
leta 1987. Sklep o njegovi postavitvi je bil sprejet aprila 1986 na seji pred‑
sedstva mestne konference SZDL Maribor, določeni roki pa so bili kratki. 
Na natečaj je do konca oktobra 1986 prispelo 11 predlogov. Borci so želeli 
potrditi Kolbičev predlog, žirija pod vodstvom dr. Sergeja Vrišerja pa se je 
odločila za osnutek Vlaste Tihec Zorko.52 Na osnutku je bil general ogr‑
njen v široko pelerino, ki pa jo je kiparka na predlog komisije odstranila, 

 49 Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 105.
 50 Več avtorjev, O pomenu in zgodovinski vlogi generala Rudolfa Maistra ob razpadu Av‑

stroogrske in nastanku nove Države Srbov, Hrvatov in Slovencev. Časopis za zgodovino 
in narodopisje 57, 1986, št. 2, str. 177–196.

 51 Melita Forstnerič Hajnšek, Z akademsko kiparko Vlasto Zorko, avtorico Maistrovega 
spomenika. Štajerska nagnjenost k realizmu, Večer, št. 236, 10. 10. 1987, str. 22.

 52 Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 108.
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prav tako je upoštevala napotke, naj naredi obraz bolj 
koščen, odstrani razne detajle ter podaljša plašč in 
zavihke.53 General v rokah drži sabljo, ki jo vleče 
iz nožnice. Spomenik je realističen, takšnega so 
borci tudi zahtevali, se pa izogiba detajlom in 
nekoliko shematizira forme. Kiparka sama ga je 
označila, da je »… v njem fantazija, miselnost, 
poetičnost in strogost.« Knjige pa Maistru ni 
dala v roke, saj se ji je zdelo, da bi ga tako 
naredila mevžastega.54 Odkritje spomenika je 
izzvalo različne odzive, tudi negativne sodbe 
o kakovosti, ki so se nanašale zlasti na rea‑
lizem upodobitve. Sergej Vrišer je realistični 
izvedbi v bran zapisal: »Takšen je bil, pravijo 
(stari Maistrovi vojaki, op. p.), ko si stojijo 
iz oči v oči z bronastim Maistrom. In zakaj 
jim kipa ne bi privoščili v tej za sedanjost 
že romantični, legendarni predstavi …«55 Z 
nekaj časovne distance je Sergej Vrišer še 
zapisal, da je Vlasta Zorko »s spomenikom 
Rudolfu Maistru markantni generalov lik 
uvrstila med simbolne pomnike mestne 
zgodovine.«56

Ob odkritju Maistrovega celopostav‑
nega spomenika v Mariboru sta prisotne 
nagovorila Maistrova borca dr. Ervin 
Mejak in Zmago Porekar,57 leta 1991 pa 
je bila Zveza prostovoljcev borcev za se‑
verno mejo 1918–1919 ukinjena, saj med 
še živimi borci za severno mejo nihče ni 
bil več dovolj močan za javno delovanje.58 

 53 B. Senica, Kip čaka na odlitje, Večer, 12. 6. 1987, str. 9. Kiparka je obžalovala odstranitev 
pelerine, ki jo je sama videla kot poetičen element, nekakšno oznako Maistra za pesnika 
in humanista. Sama ni želela preveč izpostavljati militarističnih potez portretiranca.

 54 Zdenko Kodrič, Mariborski obrazi. Žensko lažje preklada. Večer, št. 138, 15. 6. 1988, str. 9.
 55 Sergej Vrišer, Rudolf Maister v likovnih delih. Večer, št. 236, 10. 10. 1987, str. 22 (dalje: 

Vrišer, Rudolf Maister v likovnih delih).
 56 Sergej Vrišer, Ob razstavi Vlaste Zorko v kiparskem razstavišču IZUM v Mariboru. Ka‑

kor nekoč mestni kiparji. Večer, št. 101, 4. 5. 1996, str. 18.
 57 Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 110.
 58 Lojze Penič, Veteranska organizacija, str. 116.

Vlasta Tihec Zorko, osnutek za 
spomenik Rudolfu Maistru (1988), 

Univerzitetna knjižnica Maribor, 
Zbirka drobnih tiskov
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Leta 1997 pa so »potomci in častilci generala Rudolfa Maistra« ustanovili 
Društvo generala Maistra s sedežem v Ljubljani. Sprva so v krogu akade‑
mika dr. Antona Trstenjaka oblikovali pobudo za postavitev Maistrovega 
spomenika v Ljubljani, čemur je prisluhnil takratni ljubljanski župan Di‑
mitrij Rupel. Mesto je organiziralo javni natečaj, na katerem je žirija prvo 
nagrado prisodila kiparju Jakovu Brdarju, nato pa se je začelo zatikati pri 
denarju. Pobudniki so začeli sami zbirati denar in v ta namen so ustanovili 
Društvo generala Maistra. Dogovorili so se s kiparjem Boštjanom Putri‑
hom, ki je prav tako izdelal predlog za konjeniški spomenik, da so njegove 
osnutke odlivali v bron in jih prodajali, z zbranim denarjem pa naj bi fi‑
nancirali odlitek velikega kipa, ki so ga želeli pokloniti mestu Ljubljana. 
Toda ljubljanske oblasti so ostale pri prvotni odločitvi za Brdarjev predlog, 
ki je bil realiziran leta 1999, Putrih pa je svoj kip ponudil Slovenski vojski. 
Društvo tako ni v celoti doseglo svojega prvotnega cilja, medtem pa se je 
organizacija razrasla, da so se leta 2005 formirali v Zvezo društev gene‑
rala Maistra, svoje naloge pa so razširili tudi na preučevanje Maistrovega 
življenja in dela.59

Bronasti kip generala Maistra na konju, ki ga je izdelal Jakov Brdar, so 
leta 1999 postavili na trg pred ljubljansko železniško postajo. Konjeniški 
spomeniki v slovenskem kiparstvu nimajo posebne tradicije. Dva je izde‑
lal Lojze Dolinar še pred drugo vojno, porušili pa so ju Italiji ob zasedbi 
Ljubljane. Prvi iz podpeškega apnenca je bil posvečen kralju Petru I. (1931) 
in je stal na stopnišču pred ljubljanskim Rotovžem. Sprva je nameraval 
kralja prikazati na vzpenjajočem se konju, a se je arhitekt Jože Plečnik 
odločil za bolj umirjeno rešitev. Spomenik je bil dobro sprejet, nekateri pa 
so ga kritizirali, češ da preveč posega v območje Robbovega vodnjaka.60 
Nekoliko bolj razgiban bronasti konjeniški spomenik Aleksandru I. (1940) 
pa so postavili v ljubljanskem parku Zvezda; na kamnitem podstavku sta 
bila še reliefa na temo vojne in miru.61 Dolinar je z obema spomenikoma 
sledil Meštrovićevi tradiciji in vzpostavil vtis vladarske veličine. Brdarjev 
spomenik se oddaljuje od tovrstne tradicije, konj je skoraj eterično bitje; 
v dinamični pozi se odleplja od podstavka v obliki podolgovate klančine. 
Čeprav se je kipar držal izhodiščne fotografije in obdržal določeno stopnjo 
prepoznavnosti upodobljenca, je figuri jezdeca in konja oblikoval v značil‑

 59 http://zvezadgm.net/zgodovina.htm (30. 7. 2011)
 60 Špelca Čopič, Kipar Lojze Dolinar. V: Lojze Dolinar 1893–1970, Moderna galerija Ljublja‑

na, 1997, razstavni katalog, str. 35 (dalje: Čopič, Kipar Lojze Dolinar); Špelca Čopič, Javni 
spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja. Ljubljana 2000, str. 131–133 
(dalje: Čopič, Javni spomeniki).

 61 Čopič, Kipar Lojze Dolinar, str. 36; Čopič, Javni spomeniki, str. 136–140. 
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ni strukturi površine, ki nastaja ob dolgih, širokih povlekih z dlanjo. Kipar 
Boštjan Putrih je zasnoval mnogo bolj tradicionalno in realistično skulp‑
turo, ki je postavljena na visok podstavek pred Ministrstvom za obrambo 
na Vojkovi cesti v Ljubljani. Preseneti precej nenavadna drža jezdeca, ki si 
z desnico podpira brado, hkrati pa jo opira na pokrčeno levico. Telo konja 

Jakov Brdar, konjeniški spomenik Rudolfu Maistru, bron (1999), Ljubljana  
(foto Marjeta Ciglenečki)
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je posuto s svetlečimi zvezdicami, kar verjetno želi opozoriti na vstop Slo‑
venije v Evropsko zvezo. 

Leta 2007 je krajinski arhitekt Matej Kučina rečno nabrežje v Ljubnem 
ob Savinji oblikoval v terase; novo urbano površino ob reki, ki je leta 2008 
prejela prestižno nagrado,62 so imenovali Park borcev za severno mejo. Ob 
robu ceste nad reko in travnatimi terasami je kipar Primož Pugelj nanizal 
kolono borcev, ki jih vodi general Maister. Figure v naravni velikosti so 
oblikovane kot instalacija iz kovinske žice; videti so precej turobno, kot 
mrtva in pozabljena vojska, ki tudi po stotih letih ne najde miru in počitka.

Irena Brunec Tebi, spomenik Rudolfu Maistru, bron (2010), Ljutomer  
(foto Marjeta Ciglenečki)

Junija 2010 je bil v Ljutomeru v parku, ki nosi ime po Rudolfu Maistru, 
postavljen še en bronast spomenik generalu, njegova avtorica pa je kiparka 
Irena Brunec Tebi; njen predlog je bil izbran na natečaju. V neposredni 
bližini parka je železniška postaja, kjer je Maister izstopal, kadar je hodil 
na obiske v Ljutomer. Namestitev spomenika je nekoliko nenavadna, saj 
tik za skulpturo drvijo vlaki. Za Ireno Brunec je značilen hiperrealizem, 
ki obvladuje tudi Maistrov kip. General je upodobljen, kako sedi na sto‑
lu s prekrižanimi nogami in z veliko knjigo v desnici; levico je naslonil 

 62 Premio Tor San Lorenzo, Italija; glej: http://www.bruto.si/slo/?m=23 (30. 8. 2011).
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na koleno. Kiparka je v kompozicijo vnesla vrsto predmetov, značilnih za 
Maistrovo življenje. Zraven sedeče figure je kup knjig, vrh njega je zložena 
vojaška bluza, obenj je prislonjena sablja, stol, na katerem sedi general, je 
natančna odslikava mizarskega izdelka itd. Kiparka se je sicer izognila 
značilni Maistrovi vojaški podobi; predstavila ga je v civilni obleki, prilo‑
ženi rekviziti pa ga opisujejo kot bibliofila in pesnika. Ob skorajda igrivem 
in privlačnem prikazu vsakdanjih predmetov generalov obraz deluje trdo, 
njegova poza pa nam prikliče v spomin figuro Ivana Cankarja.

Slikarskih upodobitev Rudolfa Maistra je sicer kar nekaj,63 a najbolj 
izstopajo najnovejše. Leta 2003 je Rado Jerič (rojen 1948) za sejno sobo 
Mestne občine Maribor izdelal skupino treh mariborskih vedut; ob po‑
drobnem opazovanju med strehami mariborskih hiš uzremo portrete Ru‑
dolfa Maistra. Dušan Fišer (rojen 1962) pa je leta 2009 sprejel naročilo 
slovenskega vojaškega poveljstva za opremo avle v mariborski kadetnici. 
Stavba je bila obnovljena za potrebe slovenske vojske,64 z opremo avle pa 
so želeli opozoriti na dve pomembni osebnosti iz vojaške zgodovine na 
slovenskih tleh, na Jurija Vego (1754–1802) in na Rudolfa Maistra. Izje‑
mno veliki platni, ki merita skoraj 5 m v višino, izpolnjujeta niši nasproti 
glavnega vhoda. Fišer slovi kot mojster upodabljanja navidezne prostorske 
globine. Ob poglobljenem opazovanju njegovih slik se posamezne plasti 
podobe začnejo navidezno seliti v prostor gledalca.65 Tako je tudi s po‑
dobama Vege in Maistra. Maistrov doprsni portret, narejen po znani fo‑
tografiji, je Fišer naslikal v ovalu, ki ga je postavil v levo polovico platna, 
v spodnjem delu pa je upodobil mimohod Maistrovih čet na trgu pred 
mariborskim gradom; prizor poznamo s fotografije iz leta 1919, slikar pa 
je izkoristil kompozicijo fotografije za poudarjen perspektivičen prodor v 
prostor. Opustil je arhitekturo s fotografije in množico postavil v nedo‑
ločno in brezmejno pokrajino. Za ovalom s portretom se vrstijo verzi iz 
Maistrovih rokopisov in še za njimi se po nebu, ki ga ožarja rdečina posle‑
dnjih sončnih žarkov, podijo oblaki. Ob spodnjem robu je nekaj odlomkov 
iz Maistrovega razglasa o razpustitvi mariborske mestne straže. Prostorske 
plasti so skrbno razporejene; če se prepustimo sicer realistično zastavljeni 
podobi, se naenkrat zavemo, da je Maistrov lik napolnil prostornino v 
prehodu med avlo in stopniščem, mi pa stojimo tik ob generalu. Takšen 

 63 Upodobili so ga Maksim Gaspari, Anton Koželj, Miha Maleš, Franjo Sterle, Bojan Golija. 
Več: Vrišer, Rudolf Maister v likovnih delih, str. 22.

 64 Več: (ur. Ana Brodnik), Kadetnica, Maribor 2010.
 65 Več: Dušan Fišer, razstavni katalog, Ljubljana 2007 (spremno besedilo Marjeta Ciglene‑

čki)
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pa je bil tudi namen naročnikov: naj Maistrov duh napolni obnovljeno 
kadetnico in med njenimi prebivalci ohranja čut za pripadnost domovini.

Dušan Fišer, Rudolf Maister, akril na platno (2009), avla mariborske kadetnice  
(foto Marjeta Ciglenečki)

* * *

Pričujoči članek nima namena sestaviti popolno evidence Maistrovih 
upodobitev. Opozarja zgolj na nekatere, ki izstopajo zaradi likovne izvedbe 
ali zaradi svojega pomena v javnem razumevanju Maistrove zgodovinske 
vloge. Rudolf Maister je bil karizmatična oseba; sodobnike je fasciniral s 
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svojim nastopom in zunanjim videzom. Severjev in Pirnatov portret, v 
svojem bistvu intimni plastiki, ki sta nastali po živem modelu, sta zagoto‑
vo njegovi najbolj verodostojni upodobitvi, ki prednjačita tudi po likovni 
kakovosti. Kasnejše podobe, ki so se naslonile na znane fotografije, niso 
dosegle prepričljivosti prvih dveh skulptur, pa čeprav nekaterim ni mogoče 
odreči likovnih odlik. Pa vendar je potrebno skleniti, da so tako rekoč vse 
upodobitve Rudolfa Maistra nastajale bolj na obrobju družbenega dogaja‑
nja. Tudi za najpomembnejšimi javnimi spomeniki ni bilo dovolj široke in 
vsesplošne družbene in politične podpore, kar je naročnikom in izvajalcem 
jemalo moč.
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RuDoLf mAIsteR’s DepICtIons 
summary

Rudolf Maister was very interested in the fine arts. He was an amateur painter, he was 
friends with artists and he took active part in organising the art life in Maribor. A lot of 
art history literature, mostly in the Slovene language, can be found in his library. 
Relatively numerous Maister’s portraits, their appearance in public places, agreements for 
setting up general’s memorials and most of all their quality show very explicitly the atti‑
tude of the authorities and general public towards the general’s character. The majority of 
the sculptures were made without a wide and general social and political support. Rudolf 
Maister’s depictions can be classified into three groups. Photographs are extraordinary 
documents. Sever’s plaquette and Pirnat’s bust are made according to the live model. The 
biggest group are pictures and sculptures from the times after the general’s death; the 
artists used his photographs as a helping hand. 
Among the photographs the knee‑length image of the sitting general, who is wearing the 
Yugoslav uniform, is the one to be noted. Maister’s face is adorned with his distinguished 
moustache, his glance visionary gazed into the distance. It is characteristic for Maister’s 
public appearances that he was surrounded by effective scenery, which can be beautifully 
seen on some of the preserved photographs. General Maister always wore a uniform for 
his public appearance. 
According to the live model the extraordinary medal by Anton Sever (1919) and the bust 
by Nikolaj Pirnat (1926) that was poured into bronze and set in the lobby of Maribor’s 
magistrate in 1934, were made. The bust was removed afterwards. Many sculpture monu‑
ments were made after Maister’s death. Drago Tršar’s stone relief, which was dedicated 
to the 40th anniversary of Maribor’s liberation (1958), is of high quality. The monument 
made of Pohorje tonalite stands on a green at the entrance into the Maribor City Park. In 
a shallow relief it shows numerous soldiers, who fought for the Northern borders; one can 
hardly recognise the general’s figure. In 1970 the first full‑scale Rudolf Maister sculpture 
was build in Kamnik (by Anton Sigulin); in Maribor the first full‑scale bronze sculpture 
was, after heavy complications, set on the today’s Maistrov trg (Maister’s Place) only in 
1987. Its author, Vlasta Zorko, has made a bronze relief depicting the general on a horse 
and accompanied by his fellow combatants already in 1981. The relief is today built in in 
the facade of a primary school in Pobrežje. 
In Ljubljana there are two bronze equestrian sculptures: by Jakov Brdar in front of the 
railway station (1999) and by Boštjan Putrih in front of the Ministry of Defence. Primož 
Pugelj depicted the line of Maister’s soldiers in a wire spatial installation in Ljubno ob 
Savinji (2007) and in 2010 a bronze sculpture of sitting Rudolf Maister was set in the 
Ljutomer Park (by Irena Brunec Tebi). Among the painted depictions the Maribor vedute 
with hidden Maister’s images (by Rado Jerič, 2003) and the big dimensional picture (by 
Dušan Fišer, 2009) from the lobby of Maribor Cadet School, stand out.

DIe DARsteLLunGen RuDoLf mAIsteRs  
Zusammenfassung

Rudolf Maister interessierte sich sehr für die bildende Kunst. Er war ein Liebhabermaler, 
er hatte Künstler als Freunde und er arbeitete bei der Organisierung des künstlerischen 
Lebens in Maribor/Marburg mit. In seiner Bibliothek befinden sich sehr viele kunsthisto‑
rische Werke, überwiegend in slowenischer Sprache. 
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Verhältnismäßig zahlreiche Portraits Maisters, ihre Anwesenheit in der Öffentlichkeit, 
vor allem aber die Absprachen für den Aufbau der Denkmäler und auch die Qualität 
deren Herstellung zeigen das Verhalten der Behörden und der Öffentlichkeit gegenüber 
der Gestalt Maisters sehr anschaulich. Die meisten Denkmäler wurden ohne breitere und 
allgemeine gesellschaftliche und politische Unterstützung hergerichtet. Die Darstellungen 
Rudolf Maisters teilten wir in drei Gruppen auf. Die Fotos sind ausgezeichnete Dokumen‑
te. Die Sever Plakette und die Pirnat Büste wurden nach lebendem Modell geschaffen. Die 
größte Gruppe sind Fotos und Skulpturen aus der Zeit nach dem Tod des Generals; ihre 
Autoren halfen sich bei der Arbeit mit seinen Fotos. 
Unter den Fotos ragt vor allem die Darstellung des sitzenden Generals, der die jugosla‑
wische Uniform trägt, vor. Maistrers Gesicht ziert sein markanter buschiger Schnurbart, 
sein Blick ist visionär in die Ferne gerichtet. Für Maisters öffentliche Auftritte ist charak‑
teristisch, dass er stets von effektivem Bühnenbild umgeben war, was man auch in einigen 
erhaltenen Fotos sehen kann. Der General trug in der Öffentlichkeit immer eine Uniform. 
Nach dem lebenden Modell entstanden auch die ausgezeichnete Medaille von Anton Sever 
(1919) und die Büste von Nikolaj Pirnat (1926), die im Jahre 1934 in die Bronze einge‑
gossen und in die Aula des Mariborer/Marburger Magistrats gestellt wurde. Sie wurde 
nachher auch wieder entfernt. Nach Maisters Tod entstanden zahlreiche bildhauerische 
Denkmäler. Das Steinrelief von Drago Tršar aus 1958, das dem vierzigjährigen Jubiläum 
der Befreiung Maribors/Marburgs gewidmet ist, ist von sehr hoher Qualität. Das Denk‑
mal aus Pohorje/Bachern Tonalit steht auf der Grünfläche vor dem Mariborer/Marburger 
Stadtpark. Das flache Relief zeigt eine Reihe von Soldaten, die um die nördliche Grenze 
kämpften, und man kann im Relief die Gestalt des Generals nur schwer erkennen. Im Jahre 
1970 wurde in Kamnik/Stein in Krain das erste Ganzkörper‑Denkmal Rudolf Maisters von 
Anton Sigulin enthüllt. In Maribor/Marburg wurde das bronzene Ganzkörper‑Denkmal 
des Generals nach zahlreichen Zwischenfällen an dem heutigen Maistrov trg (Maisters 
Platz) erst im Jahre 1987 erstellt. Die Künstlerin Vlasta Zorko, die dieses Denkmal er‑
stellte, fertigte schon im Jahre 1981 ein Bronzerelief mit dem Motiv des auf einem Pferd 
sitzenden und von seinen Soldaten begleitenden Generals. Dieses Relief ist in die Fassade 
einer Grundschule in Pobrežje/Pobersch eingebaut.
In Ljubljana/Laibach stehen zwei Reiterskulpturen: von Jakov Brdar vor dem Bahnhof (aus 
1999) und von Boštjan Putrih vor dem Verteidigungsministerium. Primož Pugelj stellte 
in seiner räumlichen Drahtinstallation in Ljubno ob Savinji die Kolonne von Maisters 
Soldaten (2007) dar. Seit 2010 steht eine Bronzeskulptur des sitzenden Rudolf Maister von 
Irena Brunec Tebi im Park in Ljutomer/Luttenberg. Unter den Maldarstellungen treten die 
Mariborer/Marburger Veduten mit verdeckten Darstellungen Maisters von Rado Jerič aus 
dem Jahre 2003 und das großformatige Bild von Dušan Fišer aus 2009, das in der Aula der 
renovierten Mariborer/Marburger Kadettenschule hängt, hervor. 
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uvod

Plebiscitni plakati in drugi propagandni tisk so glede na ostale ohra‑
njene politične plakate iz začetka 20. stoletja najbolj številni, poleg tega pa 
tudi najbolj reprezentativni. Zgodnji slovenski politični plakati,1 kot je za 
Vižmarski tabor (1869) ali iz prevratnega obdobja v Mariboru leta 1918, 
so samo besedni, torej tipografski plakati. Šele s plakatom za koroški ple‑
biscit pa lahko govorimo o pravem političnem plakatu kot ga poznamo 
danes, kjer prevladujeta podoba in forma nad besedilom, čeprav so tudi v 
tej politični kampanji prevladovali tipografski plakati. Za celovitejšo sliko 
političnega vizualnega manipuliranja in prepričevanja je potrebno obrav‑
navati tudi drugo vizualno gradivo, kot so razglednice, letaki, brošure in 
časopisi z ilustracijami; izpostaviti je potrebno pomen vizualnega vtisa in 
to primerjati z nemško.

zgodovinski okvir

Januarja leta 1919 se je ameriška delegacija pod vodstvom podpolkovni‑
ka Sherman Milesa deset dni mudila na Koroškem, da bi posredovala pri 
določitvi demarkacijske črte, ki bi razmejila Republiko Avstrijo in Kralje‑
vino SHS. Delegacija, imenovana tudi Milesova komisija, se je vozila po 
Koroški, pokriti z visokim snegom in na terenu z ustnim spraševanjem in 
anketiranjem ugotavljala narodno sestavo in željo ljudi o pripadnosti av‑
strijski ali jugoslovanski državi. Mobilnost komisije so ovirale vremenske 
razmere, zato se je večino časa mudila v krajih ob glavnih prometnih poteh 
in mestih, kjer je sicer živela večina prebivalcev. To so bili tudi že dokaj 
germanizirani trgi in mesta z močnim nemškim vplivom, ki so bili v večji 
meri pod zasedbo avstrijskih čet2 (Grafenauer 1946: 400, Pleterski 1970: 

 1 Prvi slovenski plakat (tiskan na Slovenskem, v slovenski tiskarni, oblikoval ga je slovenski 
avtor, večinoma za slovenskega naročnika) je bil po vsej verjetnosti narejen v Ljubljani 
na začetku dvajsetega stoletja okoli leta 1908 v tehniki litografije tako kot večina plaka‑
tov v tistem času. Nastanku so botrovali različni elementi, od tehnične opremljenosti 
slovenskih tiskarn do ugodnih političnih, gospodarskih in družbenih okoliščin, ki so 
omogočile potrebo in možnost oglaševanja in obveščanja v slovenskem jeziku. (Kordiš 
2005: 29–30)

 2 Sedem dni je bila komisija v krajih pod zasedbo avstrijskih čet, samo dva dneva pa na 
ozemlju pod jugoslovanskim nadzorom (Pleterski 1970: 219). Koroški Slovenci so sicer 
ob razpadu A‑O odstavili v svojih krajih Ziljske doline, Borovljah, Št. Jakobu v Rožu … 
nemške uradnike. Vendar bi pri upravni zasedbi dežele nujno potrebovali vojsko tako 
kot v Mariboru, ki je pa žal ni bilo. Maistrov častnik Franjo Malgaj je sicer pozimi 1918 
zasedel Mežiško dolino pred Nemci in pozneje še kraje med Velikovcem in Celovcem, 
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218–219). Komisija je pustila ob strani bolj odmaknjene slovenske kraje, 
uradno statistiko in dokumente3 ter je podlegla splošnemu vtisu (Grafe‑
nauer 1946: 405), ki so ga pričarali Nemci v krajih pod svojo zasedbo in 
vplivom. Pokazali so, da dejansko popolnoma nadzorujejo in obvladujejo 
položaj tako z gospodarskim, socialnim, upravnim in nasilnim pritiskom 
nad slovenskim prebivalstvom kot z mobilizacijo vseh svojih političnih 
moči, ki so se po mreži različnih funkcionarjev, lojalnih uradnikov, dru‑
štev in tiskanih medijev širile v vse pore življenja na Koroškem. Kot zgled 
dobre nemške organiziranosti, logistike in propagande se kažejo velike 
nemške demonstracije v slovensko zavednih krajih (Št. Jakob v Rožu, Bo‑
rovlje, Djekše, Labot …), skozi katere je potovala delegacija (Pleterski 1970: 
219). Nemci so množično okupirali glavne trge, razobesili frankfurtarce4 
in koroške zastave ter simbole in polepili kraje z nemškimi napisi in pla‑
kati, prepevali narodnozavedne in vojne nemške pesmi ter paradirali v 
koroških nošah in uniformah, verjetno pa tudi nasilno zadušili slovensko 
nasprotovanje tem manifestacijam.5 Tako so naredili splošni in predvsem 
vizualno podkrepljen vtis, da gre za zavedne nemške kraje. Tudi pod tem 
slepilom nemške propagande se je oblikovalo ameriško stališče o mejni 
črti, saj je Miles v poročilu predsedniku Woodrowu Wilsonu predlagal, da 
naj vsa celovška kotlina ostane Avstriji, saj je enovita naravna, gospodarska 

v Labotski dolini in Dravograd. Vendar so bile te vojaške sile prešibke, okrepitev iz Slo‑
venije pa ni bilo. (Penič 1988: 14) Ker uradno ni šlo za antantne sile, so Nemci potisnili 
slovensko vojsko nazaj in je tako obdržala le vzhodno Koroško z Velikovcem. (Penič 1988: 
21, 22) 

 3 Nemška propaganda zoper slovensko narodnost je bila tudi manipuliranje ljudskih štetji, 
s katerimi so skušali zmanjševati dejansko število Slovencev v prid Nemcev. Vendar so 
tudi te prirejene številke jasno kazale večinsko slovensko prebivalstvo predvsem južno 
od Drave (Grafenauer 1946: 263).

 4 Današnja nemška zastava je dobila ime po kratkotrajnem frankfurtskem parlamentu 
sredi 19. stoletja, ki je predlagal zastavo črna‑redeča‑zlata za združeno demokratično 
Nemčijo 

 5 Tragični incident v Mariboru ob Milesovem obisku, ko je kosil z generalom Maistrom v 
Narodnem domu, se je zgodil prav na takšnih nemških demonstracijah. Nemci so sku‑
šali prikazati Maribor kot nemško mesto. Ko so izvedeli, da prihaja Miles v mesto, so 
mariborski Nemci in (nemški) socialni demokrati začeli močno propagandno akcijo z 
anketo o pripadnosti Maribora nemški Avstriji. Na dan prihoda delegacije so se ob 10. 
uri začeli zbirati demonstranti in izobešati nemške zastave. Delo je zastalo v železniških 
delavnicah in kurilnici, delavci pa so z godbo na čelu odkorakali v mesto. Zaprli so tr‑
govine, gostilne, delavnice in tudi nekatere šole ter odpeljali mladino na manifestacijo. 
Pridružili so se jim še ljudje s Ptuja, Celja, Mežiške doline in Gradca. Med pohodom po 
mestu so vzklikali pozdrave Wilsonu in Milesu, kričali pronemška gesla, prepevali bojne 
nemške pesmi in izzivali Slovence ter celo streljali. Med tem ko je okoli 10.000 ljudi v 
nacionalistični evforiji čakalo na Glavnem trgu, da se Miles odpelje na Koroško, je prišlo 
do neredov in izgredov ter streljanja,. Padli so mrtvi in ranjeni. Nesrečni dogodek seveda 
ni pustil dobrega pečata na gostu Milesu. (Hartman 1998: 69–70, Penič 1988: 23)
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in upravna enota. Če bi razmejili na Dravi, bi se Celovec ločil od zaledja, s 
katerim je bil tesno in naravno povezan. Poleg tega pa je tudi menil, da je 
večina Slovencev, ki živi na Koroškem, za Avstrijo. Zato je predlagal mejo 
na Karavankah (Grafenauer 1946: 387, 401, 405, Penič 1988: 22, 28).

Še pred Milesovim poročilom, se je tako v angleški kot ameriški diplo‑
maciji predvidevalo, da bosta južna Koroška in južna Štajerska glede na na‑
rodnostno načelo podkrepljeno z Wilsonovo idejo o samoodločbi narodov 
pripadali Jugoslaviji (Grafenauer 1946: 387). V to je slepo verjela in naivno 
zaupala tudi narodna vlada za Slovenijo. Poročilo podpolkovnika Milesa 
pa je vplivalo na odločitev predsednika Wilsona, ki je na mirovni kon‑
ferenci v Parizu spomladi 1919 podprl predlog o plebiscitu za Koroško v 
celovški kotlini. Jugoslovanska delegacija je protestirala. Vodilni državniki 
z Wilsonom na čelu niso mogli ali hoteli razumeti in sprejeti prepričeval‑
nih in utemeljenih razlogov jugoslovanske diplomacije, da zaradi sistema‑
tične germanizacije6 in gospodarske ter socialne odvisnosti slovenskega 
prebivalstva od nemških centrov moči ter zaradi nemške propagande proti 
Srbom in srbofilom, ki se je vršila vse od začetka prve svetovne vojne, ni 
samo po sebi umevno, da se bo slovensko prebivalstvo odločilo za Jugo‑
slavijo (Grafenauer 1946: 408). Saj kot je predvideval sklep o plebiscitu, se 
bi prebivalstvo odločalo, kateri državi bi pripadalo, ne kateremu narodu. 
Kar je v nasprotju s konceptom samoodločbe narodov, po katerem naj bi 
se ljudje opredelili kateremu narodu pripadajo oziroma bi želeli pripadati. 
Delegacija slovenskega naroda7 je hitela ujeti zadnji vlak pred dokončnim 
razpletom o diplomatski in politični rešitvi koroškega problema in je sku‑
šala z osebnimi srečanji z vodilnimi državniki vplivati na drugačno rešitev, 
saj, kot predvideva Prunk, (1999: 308), se je verjetno zavedali možnosti, 

 6 Načrtna in sistematična germanizacija se je začela 1848, začrtana pa je bila že v času 
Jožefa II., ki je hotel pod enim nemškim jezikom tako poenotiti upravo in centralizirati 
državo. Poleg tega je po Napoleonovih vojnah začel rasti nemški nacionalizem in veli‑
konemška ideja, ki je začrtala meje nemškega ozemlja med severnim (Baltik) in južnim 
morjem (Jadran). Južno pristanišče Trst bi po teh naklepih moralo imeti nemško zaledje. 
Uradni jezik je bil nemščina in vladajoča politična, kulturna in gospodarska elita nemška, 
kar je veljalo predvsem za Štajersko in Koroško. Pomembno vlogo pri tem je odigrala 
na Koroškem utrakvistična šola (ustanovljena 1872), ki je predvidevala slovenščino le v 
prvih dveh letih osnovne šole kot pomožni jezik za razumevanje nemščine (Grafenauer 
1946: 261) in pa javna uprava tj. javni uslužbenci (učitelji, zdravniki, živino zdravniki, 
sodniki, pravniki, železniški uradniki, učitelji, poštarji), ki so bili večinoma na Koro‑
škem, nekoliko manj na Štajerskem, lojalni velenemški ideji (Grafenauer 1946: 262–263). 
Ti so ščitili nemški interes in v kali zatirali slovenska prizadevanja po enakovrednih 
narodnostnih pravicah (Grafenauer 1946: 250–260).

 7 Predsednik deželne vlade dr. Janko Brejc, ljubljanski škof Jeglič, liberalna politika dr. Ka‑
rel Triller in Vladimir Ravnikar ter socialista Albin Prepeluh in Rudolf Golouh (Prunk 
1999: 232). 
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da bodo Slovenci izgubili plebiscit na Koroškem. V obupu se je slovenska 
oblast odločila za prepozno vojaško posredovanje in zasedbo slovenskih 
krajev na Koroškem aprila 1919. Operacija je bila slabo zamišljena in še 
slabše izvedena, saj se nastajajoča dravska divizija, kot del Jugoslovanske 
vojske, tej akciji ni priključila. Prešibka slovenska vojska je doživela hud 
poraz, saj je bila potisnjena na Štajersko, poleg tega pa so bile čete moralno 
razkrojene, ker so se nekateri vojaki prepustili zapeljati nemški protivojni 
in protisrbski propagandi. Slovenska stran se temu ni znala postaviti v 
bran. Ko je kasneje v spopadih posredovala dravska divizija s srbskimi ofi‑
cirji in okrepitvami, je bilo že prepozno. (Hartman 1998: 75–77) Četverica 
v Parizu je sklenila, da bo celovška kotlina razdeljena na dve plebiscitni 
coni: v južni coni A je bilo 85 % prebivalcev Slovencev in v njej je bil pred‑
viden plebiscit. Če bi bil ta pozitiven za Jugoslavijo, bi se bil izvedel plebiscit 
tudi v severni coni B. Upravo v coni A je do plebiscita prevzela Kraljevina 
SHS, v coni B pa Avstrija (Prunk 1999: 231–232, Hartman 1998: 77).

začetki slovenskega političnega plakata in organizacijski okvir 
politične propagande za koroški plebiscit

Politična kampanja za koroški plebiscit je bila za še razmeroma neizku‑
šeno in dokaj zmedeno8 slovensko politiko prevelik zalogaj. Pričakovalo se 
je, da bo kampanja umazana in agitacija lahko pri obeh straneh tudi nasil‑
na, vendar pa so bile odločitve in diplomatski spodrsljaji mednarodne in 
plebiscitne komisije nepredvidljive, slab nadzor nad potekom glasovanja pa 
je povzročil globoko razočaranje (Tomšič 1946: 421–492, 1970: 379–436). 
Tega pri načrtovanju kampanje ni bilo mogoče predvidevati, so pa bile 
določene okoliščine voda na avstrijski mlin. 

Koroški plebiscit je zahteval politično propagando, katere del je bil tudi 
plakat, tedaj najbolj udarno in množično medijsko sredstvo, ki je lahko 
nagovorilo in doseglo kar najširše občinstvo. Za plakat štejem predvsem 
tisti tiskani medij, na katerem prevladuje vizualna podoba nad besedilom. 
Tak plakat se je prvič pojavil v drugi polovici 19. stoletja v tehniki (barv‑
ne) litografije in se je hitro razširil predvsem v komercialne namene. Prva 

 8 Prim. Različni motivi in interesi pri združevanju (Repe 1996: 86). Narodna vlada SHS je iz 
raznih koroških krajev dobivala prošnje za vojsko, da bi zaščitila slovensko prebivalstvo 
in ozemlje na Koroškem, saj so se Nemci počutili premagane in se tako ne bi bili branili. 
Vendar vojska ni prišla, saj so jo uporabili proti prodiranju Italijanov na zahodu pa tudi 
miritvi delavstva v industrijskih krajih. Očitno je bil strah razrednega boja za vodilne 
meščanske politike večji kot več stoletni narodni boj na Koroškem. Nemci pa so izkori‑
stili stanje in uveljavili svojo premoč (Perič 1988: 14).
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svetovna vojna, ki je bila tudi prva velika politično‑propagandna vojna, je 
na široko izrabila plakat predvsem za vizualno agitiranje in manipuliranje. 
Kot piše Požarjeva, se je od konca vojne dalje »vloga in pomen političnega 
plakata kot sredstva informiranja, prepričevanja, vzpodbujanja, naspro‑
tovanja in oglaševanja različnih političnih interesov in ideologij samo še 
stopnjevala.« (2000: 4). Politični plakati pred in med vojno so prepričevali 
ljudi v popolno predanost in uspeh v vojni. Širili pa so tudi nacionalizem, 
militarizem in sovraštvo do nasprotnika. Vizualna propaganda je temeljila 
na argumentu obrambe doma in družine, kar je dolžnost vsakega moža, v 
širšem pomenu pa je dom domovina – če se brani dom, se brani domovina 
in obratno. Ženski liki (npr. žena, mati, medicinska sestra ali personifi‑
kacija domovine) so spodbujali moške, da postanejo vojaki in ženske, da 
pogumno prevzamejo nase določena moška delo doma, tudi v tovarnah 
in javnem življenju. Za te plakate so značilne sugestivne in močne kretnje, 
junaške podobe moškega ali ženske, sovražnik je vedno prikazan kot po‑
šast ali zver (zmaj, kača, medved, grd človek …). Oblikovalci plakatov so 
se posluževali realističnega sloga in včasih malo bolj drznih kompozicij in 
grafične izčiščenosti (Gallo 1989: 131–157).

V plakatni propagandi za koroški plebiscit je nemška stran sledila vojno 
propagandnemu modelu likovnega in nagovornega tona, medtem ko je slo‑
venska akcija bolj nagibala k modelu, ki ga je razvila med narodnim bojem 
v monarhiji, to je narodnostna poetika in karikatura ter udarni slogani in 
besedila na tipografskih plakatih. 

Korenine slovenskega političnega plakata segajo v drugo polovico 19. 
stoletja (1869–1871), v čas taborov za zedinjeno Slovenijo (Granda 2003: 
232–234), pa gibanja za majniško deklaracijo 1917/1918 in v čas prevratnih 
dogodkov v Mariboru jeseni 1918. Nastajali so tudi plakati za slovenske 
poslanske kandidate na volitvah v deželni in državni zbor, kot npr. plakat 
v podporo Valentinu Zarniku (Cvirn 2003: 215). Ti plakati so tipografske 
forme, ponekod okrašeni s klišeji različnih ornamentov, podob angelov z 
venci ali trobentami ter najbolj pogostim motivom roke, ki kaže s prstom na 
pomemben slogan. Redki plakati so podkrepljeni z barvami, npr. slovenske 
trobojnice, kot plakat za Vižmarski tabor, natisnjen v Blasnikovi tiskarni 
v Ljubljani, tako kot veliko drugega slovenskega tiska ter lepakov (Berčič 
1969: 126–128) in tudi prvi slovenski plakati v tehniki barvne litografije 
(Kordiš 2005: 29–30). Takšni lepaki in manjši letaki vabijo na zborovanja 
z imeni govorcev in kulturnim programom, podpirajo različne poslanske 
kandidate ali razglašajo novo ureditev in uredbe ter vojaško mobilizacijo. 
Vizualno politično sporočilo ali politična satira sta bila v drugi polovici 19. 
stoletjua bolj v domeni politične karikature, npr. v prvih slovenskih sati‑
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ričnih periodikah Juri s pušo in Brencelj, ki sta začeli izhajati leta 1869. Sle‑
dnjega je urejal Jakob Aleševc, ilustriral pa ga je naš prvi karikaturist Ivan 
Kos (Komelj 2003: 208). Poznejši list Pavliha (izhajati je začel 1870), je urejal 
Fran Levstik, naslovne karikature pa je narisal eden najboljših karikaturi‑
stov 19. stoletja Čeh Karel Klíč.9 Pod okriljem humorja je bilo lažje kritično 
delovati, čeprav so imeli nekateri uredniki in založniki takšnih političnih 
in likovnih satir kar nekaj težav s pritiskom nemško orientiranih strank, 
lahko se je celo končalo tudi z aretacijo urednika in ukinitvijo časopisa.10

Za tisk plakata je predvsem pomembna tehnična opremljenost tiskarne 
in znanje tako grafične tehnike kot tiskarske tehnologije, pomemben je 
tudi dober oblikovalec in ilustrator. Nezanemarljiv je tudi naročnik, ki 
s finančnim vložkom odloča tako o dobrem tisku kot o dobrem obliko‑
valcu, ki nazadnje določi kvaliteten in učinkovit plakat. Lahko pa zaradi 
nevednosti naročnika ali seveda omejenih sredstev nastane slab grafični 
in komunikacijski izdelek. Na Slovenskem sta bili od sredine 19. stoletja z 
litografsko delavnico opremljeni le tiskarni sv. Cirila v Mariboru in Blasni‑
kova v Ljubljani. Celoten grafični postopek je potekal ročno, mere papirja 
pa so bile le 40 × 60 cm. Z novo tehnično pridobitvijo (brzotiskalni stroj, 
ki je lahko tiskal na papir 70 × 50 cm oz. B2) leta 1908 se je Blasnik postavil 
ob bok evropskim tiskarjem in pripravil plodna tla za razvoj plakata na 
Slovenskem. Tisk plakata v tehniki barvne litografije večjih dimenzij je bil 
do leta 1921 možen samo v Blasnikovi tiskarni (Berčič 1968: 240). Ostale 
tiskarne so lahko tiskale le tipografske plakate in likovne črno bele letake 
manjših dimenzij, brošure ter barvne in črno bele razglednice. 

V boju za severno mejo se je general Maister zavedal prepričevalne moči 
plakata, zato je v propagandne namene mobiliziral Tiskarno sv. Cirila, 
ki je že pred vojno gojila tradicijo slovenske tiskarne11 (Berčič 1968: 114, 

 9 Med drugim je izumil fotogravuro. http://en.wikipedia.org/wiki/Karel_Kl%C3%AD% 
C4%8D=8.7.2011.

 10 http://sl.wikipedia.org/wiki/Jakob_Ale%C5%A1ovec=8.7.2011, http://www.livesjournal.
eu/library/lives4/damgl4/levstikov4b.htm=8.7.2011

 11 Tiskarna sv. Cirila je bila edina slovenska tiskarna na spodnjem Štajerskem in je bila 
zaradi nacionalne usmerjenosti tarča nemškutarskih napadov in nasprotovanj uradnih 
oblasti. Ob začetku prve svetovne vojne je bila celo obtožena velesrbske propagande ter 
podvržena policijski preiskavi in nadzoru (Berčič 1968: 175). Poleg tega je imela tiskarna 
do leta 1905 edina v Mariboru slovenski napis na stavbi. Zaradi odredbe nemškega me‑
stnega sveta leta 1904, da se prepove vse slovenske napise, jo je morala odstraniti. Neza‑
nemarljivo je tudi dejstvo, da je bil ustanovni član tiskarne in član uredništva ter novinar 
Slovenskega gospodarja dolgoletni slovenski katoliški politik dr. Anton Korošec, kar je 
tiskarni dajalo še dodatno moč in podporo pri njenem nacionalnem in domoljubnem 
delovanju. Tako je bila tiskarna tudi center za zbiranje podpisov za majniško deklaracijo 
(NŠAM, Zapuščine duhovnikov, 2015 Hrastelj Franc, AŠ 1, 2., mapa 2 list. 1, 5, 8). 
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172–174). V njej so natisnili številne plakate, letake in drobni narodnopo‑
litični tisk (Berčič 1968: 254). Prvi mesec preobrata leta 1918 je bil sedež 
Narodnega sveta za Štajersko v Cirilovi tiskarni, kjer so seje potekale v 
uredniški sobi Slovenskega gospodarja.12 (Hartman 1998: 38) »Dne 1. no‑
vembra je Narodni svet prevzel oblast na slovenskem Štajerskem in to ob‑
javil s posebnimi lepaki, ki jih je razposlal županom in župnijskim uradom 
s prošnjo, naj ljudi s prižnice oziroma s plakatiranjem seznanijo z njihovo 
vsebino.« (Penič 1988: 8). S plakati v slovenščini in nemščini je Maister 9. 
novembra 1918 razglasil na ozemlju, ki mu je poveljeval, mobilizacijo, saj 
mu je primanjkovalo kadra za vzdrževanje reda in miru v Mariboru in 
okolici (Hartman 1998: 52–54). Za militantni ton in način razglasa je bil 
general deležen nemalo očitkov tako iz Ljubljane kot od nekaterih duhov‑
nikov, ki so prebrali razglas s prižnice (Hartman 1998: 55–56). Dne 23. 
novembra je bil Maribor prelepljen s prav tako dvojezičnimi plakati o raz‑
pustitvi Schutz wehra (Hartman 1998: 59). S plakati in razglasi je Maister 
komuniciral tudi ob drugih priložnostih. 

Štajerski narodni svet je s propagandnim materialom, seveda tiskanim 
v Tiskarni sv. Cirila, oskrboval tudi Prekmurje, ki je bilo priključeno Slo‑
veniji 12. avgusta 1919 (Hartman 1998: 67). 

Pomembno vlogo pri politični propagandi je imel general Maister na 
Koroškem, kjer se je razmejitev končala manj ugodno za Slovence, saj naj 
bi o meji odločali prebivalci na plebiscitu. Po uspešni ofenzivi jugoslovan‑
skih čet na Koroškem pozno spomladi 1919 je Maister prevzel poveljstvo 
nad četami v coni A (velikovško in boroveljsko upravno‑politično glavar‑
stvo) s sedežem v Velikovcu. Tam je bila uvedena jugoslovanska uprava 
in zakonodaja, ozemlje pa je sodilo pod deželno vlado v Ljubljani. Uradni 
jezik je postala slovenščina. Korošce v coni A je bilo potrebno politično 
povezati, zato je Maister v Velikovec poklical šestnajst uglednih Sloven‑
cev s tega območja, ki so ustanovili narodni svet za Koroško, torej novo 
slovensko politično nadstrankarsko organizacijo, ki ni bila neposredna 
naslednica narodnega sveta za Koroško (ustanovljenega takoj po koncu 
vojne) tako kot v drugih slovenskih pokrajinah. Člani organizacije so za 
predsednika izvolili Rudolfa Maistra, ki je imel na tem področju veliko 
avtoriteto in ugled. Tako je imel general v rokah vojaško kot tudi politič‑
no oblast. Narodni svet si je prizadeval za gospodarski in kulturni razvoj 
slovenskih prebivalcev. Avgusta je predsednik deželne vlade Janko Brejc 
sklical v Ljubljani posvet o vodenju plebiscitne kampanje in izboljšanju 

 12 NŠAM, Zapuščine duhovnikov, 2015 Hrastelj Franc, AŠ 1, 2., mapa 2 Zgodovina Cirilove 
tiskarne, list. 8. 
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politične in sodne oblasti v coni A, ki so se ga udeležili zastopniki dežel‑
ne vlade, slovenskih političnih strank, vojske in Slovencev na Koroškem. 
Razpravljali so o izboljšanju oskrbe z živili in industrijskimi izdelki, iz‑
boljšanju prometnih povezav in boljšem slovenskem šolstvu, predvsem 
pa so poudarjali slovensko plebiscitno propagando. Dogovorili so se o 
financiranju kampanje, saj je bila ta zelo borna, neizenačena in premalo 
udarna v primerjavi z nasprotnikovo. Kljub dobrim namenom pa delo‑
vanje različnih slovenskih organizacij in društev ni bilo dobro usklajeno 
in učinkovito vodeno (Hartman 1998: 80).

Maister je s sodelavci izdelal načrt kampanje in za slovensko politično 
in kulturno delovanje. Narodni svet je začel izdajati revijalni in propagan‑
dni tisk, tj. propagandno ofenzivo, oživljati kulturno življenje (čitalnice, 
pevski zbori in gledališke skupine), spodbujati izobraževanje (ustanavljanje 
strokovnih društev za sadjarstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, čebelarstvo …) 
poglabljati organizacijsko delo in se bojevati proti dražitvam in preproda‑
jam ter skrbeti za pravično razdeljevanje dobrin. Izhajati je začel poltednik 
Korošec, ki je bil tako rekoč Maistrovo glasilo. Poročal je o dogodkih v obeh 
conah in obeh državah ter jih komentiral, seveda slovenski strani v prid. V 
Velikovcu je izhajal mesečnik za koroško mladino Mlada Jugoslavija, ki je 
bil ustanovljen takoj po prvi slovenski zasedbi mesta leta 1918. Za bralke 
je od pomladi 1920 izhajala Koroška zora, glasilo Zveze ženskih društev za 
Koroško. Vsa glasila so spodbujala različne dele slovenske koroške družbe 
za podporo Jugoslaviji. Vendar so v zmedi tik pred plebiscitom 1920 neha‑
la izhajati. (Hartman 1998: 79–81) Ta periodika je bila tiskana v tiskarni 
M. Zmuegga v Velikovcu, kot tudi politični tednik Jugoslovanski Koro‑
tan (1918–1919). Koroška zora je bila tiskana v tiskarni Drava v Borovljah. 
(Berčič 1968: 282). Edino slovensko tiskarno v Celovcu, Tiskarna družbe 
sv. Mohorja, ki je imela na Koroškem pred vojno podobno vlogo kot Ciri‑
lova tiskarna na Štajerskem, je zasedla leta 1919 nemška vojaška oblast in 
ukinila redno delo. Tiskarna je tiskala glasilo koroških Slovencev Mir, ki 
ga je koroška deželna vlada leta 1919 prepovedala, še prej je bilo tarča nem‑
škutarjev. Pod kratko jugoslovansko zasedbo Celovca je časopis ponovno 
izhajal, nato pa se je morala tiskarna in z njo časopis zasilno umakniti na 
Prevalje.13 Časopis je bil eden najpomembnejših propagandnih sredstev, ki 
ni podlegel splošni zmedi pred plebiscitom. V Prevaljah so v predplebiscit‑

 13 Po plebiscitu je podobna usoda kot Mohorjevo tiskarno, ki se je morala umakniti s ko‑
roškega, čakala tudi druge slovenske tiskarne v Velikovcu in Borovljah, ki niso mogle 
več vzdržati nemških pritiskov. (Berčič 1968: 202, 281, 283). Tako je slovenski tisk na 
Koroškem usahnil že v dvajsetih letih 20. stoletja. (Berčič 1968: 273)
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nih poletnih mesecih povečali naklado glasila, ki je izhajalo tudi trikrat 
tedensko, teden pred plebiscitom pa vsak dan. Za druge propagandne tiske 
ni znano, v kateri tiskarni so bili tiskani, npr. tisti, ki so zagovarjali nem‑
ški interes Koroško Korošcem (1919–1920) ali slovenski interes Hoo‑rrruk 
(1920) (Berčič 1968: 281). Ostali propagandi tiski so se tiskali večinoma v 
Ljubljani, nekateri tudi v Mariboru. 

General Maister je v coni A organiziral ali pomagal pripraviti velike 
prireditve za Jugoslavijo v obliki taborov, zborovanj, kulturnih prireditev 
in veselic, ki so se jih udeležili tudi vojaška godba, zbora Slovenske matice 
iz Ljubljane in Maribora ter pomembne osebnosti slovenskega javnega živ‑
ljenja, kot je bil ljubljanski nadškof Jeglič. Da pa bi stvari organizacijsko še 
bolje tekle in se med seboj povezovale, je general pri narodnem svetu usta‑
novil plebiscitno pisarno kot neko protiutež nemškemu Heimatdienstu. Pi‑
sarna je izdelala načrt za propagandno delo. Med drugim so pri krajevnih 
odborih narodnega sveta spomladi 1920 določili posebne agitatorje, ki so 
dobili natančna navodila za svoje delo v pripravi na plebiscit. Okoliščine pa 
Slovencem niso bile naklonjene, saj so morali po sklepu iz Pariza zmanjšati 
število vojske, pozneje jo je zamenjala policija (orožništvo), za katero je bila 
od maja 1920 pristojna plebiscitna komisija v Celovcu – v duhu namišljene 
demokratičnosti je avgusta 1920 odredila, da se mora razmejitvena črta 
odpreti in omogočiti proste prehode med obema conama, kar je na stežaj 
odprlo vrata nemški propagandi in slabilo slovenska prizadevanja. Tri te‑
dne pred plebiscitom so Maistra razrešili kot poveljnika policijskih sil in 
ga poklicali v Beograd na poročanje. General je v spominih zapisal, »da 
so ga umaknili na zahtevo francoske in angleške vlade /…/, da ne bi vplival 
na odločitve« in izid plebiscita (Hartman 1998: 82). Delovanje in ravnanje 
generala Maistra na Koroškem v plebiscitnem obdobju 1919/1920 je opisal 
njegov sodelavec Rudolf Mencin. »Dostopen je bil za vsak nasvet, ni bil tr‑
mast, sprejemal je hvaležno vsako iniciativo in bil vsakega sodelavca vesel. 
Ni zameril, če si ugovarjal, in čudil sem se, da se tega niso njegovi sodelavci 
zavedali. V generalu Maistru smo imeli močno avtoriteto, ki je ni nihče 
osporaval … Z njegovim prevzemom vodstva plebiscitne propagande je bilo 
zagotovljeno enotno delo vojaških in civilnih delavcev. Maister je ustanovil 
plebiscitno pisarno, ki je postala središče plebiscitne propagande in bila po 
Maistrovem odhodu edina vez med vzhodnim in zahodnim delom plebiscit‑
nega ozemlja … Podrobno organizacijsko delo ni bila njegova močna stran, 
ni mogel zatajiti pesnika v sebi. Z dušo in srcem je bil za koroško stvar. Ko 
je moral po sklepu plebiscitne komisije zapustiti z vojaštvom plebiscitni te‑
ritorij, plebiscitno delo ni imelo več vodilne glave. To smo čutili posebno, ko 
smo spoznali, da je naša stvar izgubljena in smo se spraševali, kaj ukrenemo, 
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in če se ne bi dal plebiscit na ta ali oni način preprečiti.« (Hartman 1998: 
81–83). 

Maistrovo delovanje v plebiscitni kampanji so kritizirali klerikalci in 
levičarski tabor. Duhovnik in sodelavec Cirilove tiskarne Januš Gorec je bil 
do sodelavca Maistra kritičen in je v svojih spominih poraz na plebiscitu 
očital prav generalu in njegovi propagandni politiki: »Kdor hoče razumeti, 
zakaj je bil plebiscit zguba, moramo si predvsem natančno ogledati mogočno 
osebnost generala Rudolfa Maistra, s katerim je naš polom na Koroškem 
tesno povezan.«14 Ko je postal odgovorna oseba za vodstvo plebiscita na 
Koroškem, »je postal povsem nedostopen za vsak dober nasvet« prijateljev iz 
Cirilove tiskarne, »ki so bili prekaljeni v bojih z obmejnim nemštvom, a tega 
ni storil, ker mu niso pihali na dušo. Maister vrhovni plebiscitar je osvojil 
vihrave veselične recepte iz ust slovenskih advokatov in kranjskih lizunov, 
ki niti pojma niso imeli, o kaki res uspešni agitaciji napram nemškim za‑
hrbtnim nakanam, katere so se Nemcem že tolikokrat obnesle.« Kritični so 
bili predvsem do organiziranja različnih veselic, na katere so vabili koroški 
listi, ne da bi imeli za to utemeljeno in pametno agitacijo. Klerikalni kritiki 
so se »zavzemali za agitacijo od vrat do vrat, saj so [bile] veselice, pivo, vino, 
golaž nemškutarski način.« Nemci so prevzeli predvojno slovensko taktiko 
za agitiranje: »od vrat do vrat in pomaga[li] z denarjem, živežem, shodi in 
zborovanji.« Gorca je zapisal, da je Maister prepovedal distribucijo časopisa 
Straža, ki se je tiskal v Tiskarni sv. Cirila, prav zaradi kritičnega pisanja 
o njegovi »povsem zgrešeni propagandi za pridobitev Koroške«. Straža ozi‑
roma njen pisec Franc Ksaver Meško15 je kritiziral pretirano veseljačenje 
in popivanje pa tudi obnašanje vojske, ki je poleg ostalega razvrata »še 
bogokletno preklinjala in pohujševala koroški kmečki narod.« Pozival je k 
nadstrankarskemu delovanju in k uporabi že vzpostavljene kulturno izo‑
braževalne in politične infrastrukture – društev, ki so jih vodili duhov‑
niki16 in so obstajala že pred vojno. Poleg tega je pozival k bolj treznemu 
agitiranju s pomočjo obleke, živeža, znižanja davkov, pristojbin, carine, 
voznine na železnicah …17

 14 NŠAM, Zapuščine duhovnikov, 2013 Gorec Januš, AŠ 1, 2, rokopis, list 841.
 15 Meško je bil duhovnik, ki je deloval med Slovenci na Koroškem 27 let in je zato dobro 

poznal razmere na terenu. 
 16 Duhovščina je na Kroškem pa tudi na Štajerskem imela pomemben vpliv in vlogo za kre‑

pitev narodne zavesti, saj je bila predvsem na Koroškem edino slovensko izobraženo jedro 
(Grafenauer 1948: 316). »Pred koncem monarhije med duhovniki lavantinske (mariborske) 
škofije ni bilo nobenega, ki bi se imel za Nemca.« (Hartman 1998: 37). 

 17 NŠAM, Zapuščine duhovnikov, 2013 Gorec Januš, AŠ 1, 2, rokopis, list 848–862.
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Franc Mišič18 je bil v letih 1919 do 1920 začasni ravnatelj meščanske 
šole v domačih Borovljah in je kot predsednik narodnega sveta v tem kra‑
ju nastopal na vseh večjih shodih ter spisal večino slovenskih in nemških 
letakov, ki so se tiskali v bivšem otroškem vrtcu.19 O svojem političnem 
in agitacijskem delovanju za časa plebiscitne propagande pravi: »Moje po‑
litično delovanje je bilo zelo uspešno, kar so priznali tudi nemški pisci npr. 
[Martin] Wutte (»Hätten die Slowenen in jeder Gemeinde eine Prof. Mi‑
šič gehabt, so hätte Jugoslawien beim Plebiszit den Sieg daran getragen«)20 
Moje delovanje ob plebiscitu pa bi bilo še bolj uspešno, ko bi kratkovidni 
na zadnjaški slovenski politiki, kakor Brejc in tudi Maister ne bili preprečili 
mojega že precej uspelega poizkusa pridobiti v Borovljah socialiste in komu‑
niste za našo stvar.21

maksim gaspari, vodja vizualne propagande, in drugo likovno 
gradivo za koroški plebiscit

Maksim Gaspari je bil vodilni risar plakatov, razglednic in ilustracij 
v časopisih, brošurah in drugem propagandnem tisku za koroški plebi‑
scit. Sam ni bil politično aktiven ali ideološko opredeljen, čeprav je bil 
domoljub, kar se je v njegovem opusu med drugim izražalo tudi v pou‑
darjeni slovenski folklorni tematiki. Po koncu prve svetovne vojne se je 
iz Ljubljane preselil v Bistrico v Rožni dolini na Koroškem, kjer je bila 
doma njegova žena Fani (Frančiška), rojena Wurzer (Mikuž 1977: 62). Kot 
se spominja Gasparijeva hči Vida Tausig Gaspari, se je slikar vključil in 
vodil ilustrativno propagando predvsem zaradi žene in njene družine ter 
Maistrovega poziva (Sivec 2007: 126). Gaspari je generala zelo spoštoval 
zaradi priključitve Maribora in spodnje Štajerske Sloveniji, Maister pa je 
bil rojen v Kamniku22 (Sivec 2007: 83), kjer je slikar kot trgovski vajenec 

 18 Doma je bil iz Borovelj, vendar zaradi slovenske zavednosti ni dobil učiteljskega mesta na 
Koroškem. Zaradi svoje leve politične usmeritve (podpiral je socialiste in komuniste) pa 
so proti njemu agitirali klerikalni slovenski politiki. (ARS, fond: Društva Klub koroških 
Slovencev, ARS 65, AŠ 4, mapa 20, prof. dr. Mišič Franc, Iz mojega življenja do leta 1941, 
tipkopis, list 1.)

 19 http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:1711/VIEW/=8.7.2011
 20 ARS, fond: Društva Klub koroških Slovencev, ARS 65, AŠ 4, mapa 20, prof. dr. Mišič 

Franc, Iz mojega življenja do leta 1941, tipkopis, list 1, 2.
 21 ARS, fond: Društva Klub koroških Slovencev, ARS 65, AŠ 4, mapa 20, prof. dr. Mišič 

Franc, Iz mojega življenja do leta 1941, tipkopis, list 4.
 22 Gaspari je Maistru po naročilu in spodbudi kamniškega župana Riharda Karba in me‑

cena Sadnikarja za petdesetletnico leta 1924 narisal in oblikoval diplomo za njegove 
izjemne zasluge (Sivec 2007: 83–84). 
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spoznal svojega mecena, prijatelja, zbiralca starin in veterinarja Josipa 
Nika Sadnikarja. 

Maksim Gaspari velja za enega naših najbolj produktivnih risarjev pr‑
ve polovice 20. stoletja, saj so njegove risbe v številnih knjigah, revijah, 
časopisih, priložnostnih tiskih, plakatih in mnogoštevilnih razglednicah. 
Postal je sinonim za slovensko folkloro23 v upodabljajoči umetnosti, ki je 
romantično obarvana in naivno prisrčna. Prav s tem si je pridobil prilju‑
bljenost med različnimi generacijami slovenskega občinstva (Baloh 1986: 
9).

Gaspari se je šolal na Dunaju, ko je na prelomu 19. in 20. stoletja prevla‑
dovala secesija kot odvod art nouveaua. Ta slog je bil naklonjen prav ilustra‑
ciji, oblikovanju in dekoraciji. Mnogi umetniki so ideje za ornamentiranje 
in vsebino črpali iz likovne zakladnice lastnega naroda. Te okoliščine so 
spodbudile mlade slovenske umetnike, ki so se na prelomu stoletja šolali 
na Dunaju, da so se povezali v klubu Vesna24 in začeli razvijati uporabne 
likovne in grafične discipline – vesnani so bili prvi slovenski oblikovalci 
plakatov. Preplet secesije in simbolizma z izrazi domače ubranosti so bili 
njihovi glavni elementi oblikovanja. Zavzemali so se za črpanje motivov, 
idej, predvsem pa dekoracije iz slovenske ljudske folklore ter se s tem sku‑
šali osvoboditi tujih vplivov in razviti svoj slog ter ga predvsem vsebinsko 
približati preprostemu slovenskemu človeku (Kordiš 2005: 30, 31). Geslo 
Iz naroda za narod, pod katerim naj bi klub Vesna deloval, je postalo ži‑
vljenjsko vodilo Maksima Gasparija. Secesija je vplivala nanj z nekaterimi 
motivnimi značilnostmi: razgibana linija, občutek za ornamentiranje, živa 
in logična kompozicija ter lirično razpoloženje (Baloh 1986: 10–11). 

Gaspari ni bil politični aktivist, kljub temu pa je hote ali nehote med 
in po vojni postal eden izmed glavnih likovnih agitatorjev. V času prve 
svetovne vojne je Gaspari risal črno bele diptihalne razglednice, s kateri‑
mi je pretresljivo, a s precejšno liričnostjo, oprto na ljudske in ponarodele 
pesmi, spremljal medvojno trpljenje in vsaj malo bodril ljudi in jim dajal 
upanje na boljši jutri (Baloh 1986: 16). V času gibanja za majniško dekla‑
racijo se je še bolj politično angažiral in izdelal osem črno belih razglednic 
s portreti vodilnih političnih veljakov (J. E. Krek, Anton Korošec), s slo‑

 23 Gaspari je narodne noše, narodno krajino in arhitekturo pogosto stiliziral in ni bil njihov 
natančen kronist, za razliko od Saše Šantla. Ponekod pa je zaslediti, da postajajo liki in 
kompozicije že šablonski. 

 24 Klub Vesna je bilo društvo južnoslovanskih študentov na Dunaju, ustanovljen leta 1903. 
Najbolj vidni člani in ustanovitelji so bili Saša Šantel, Gvido Birolla, Maksim Gaspari, 
Hinko Smrekar.
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vanskima svetnikoma sv. Cirilom in Metodom,25 upodobitvijo Slovenca, 
Hrvata in Srba ter druge. Razglednice, ki jih je izdal Ilustrirani glasnik 
Ljubljana, je verjetno naredil po naročilu oz. ga je kdo k temu spodbudil, 
saj so bile že vojne razglednice zelo odmevne in priljubljene med ljudmi. 
V deklaracijskih in pozneje plebiscitnih razglednicah je Gaspari do konca 
izoblikoval svoj grafični izraz. Ilustracije so izgubile nekdanjo liričnost in 
dekorativnost, prevladala pa je močna in odločna, mehko zaobljena črtna 
risba (Baloh 1986: 12–13). Tako se je po letu 1918 njegov risarski slog do‑
končno izoblikoval, secesijska motivika je skoraj izginila, vse močnejši pa 
je postajal vpliv folklornih elementov (Baloh 1986: 14). Risbe za plakat, 
razglednice in druge propagandne ilustracije je izdelal s tušem in pere‑
som, kar je bilo tedaj zelo pogosto, saj je omogočalo čisto reprodukcijo. 
Plebiscitne risbe so bile prežete s karikiranimi prizori nasprotnika, ki je 
bil vedno označen z zeleno (nemške glasovnice so bile zelene, slovenske 
pa bele) in klenostjo ter hudomušnostjo Slovencev. Poleg tega je oblikoval 
barvite razglednice z ljudskimi ornamenti in duhovitimi štirivrstičnicami 
v koroškem dialektu.26 Prepoznaven je postal po komunikacijski jasnosti 
izraza (Baloh 1986: 16). Gaspari se je ukvarjal tudi s karikaturo in je risal za 
liste Osa (1905–06), Dan (1912), Jutro (1910/11) in Kurent (1918/19) (Baloh 
1986: 15). V Kurentu je obravnaval vprašanje severne meje, saj je prikazal 
dva ogorčena in preplašena golšasta koroška Nemca nad označevanjem 
demarkacijske črte, ki jo nad Celovcem, Beljakom in Mariborom vlekel 
svinčnik ameriške komisije (Kurent II, št. 5, 1919; Baloh 1986: 37, 96). Ga‑
spari je verjetno velik del karikatur narisal po naročilu in se ni oziral na 
politično ozadje in pripadnost naročnikov (Baloh 1986: 16). 

Danes ne vemo, kje vse so tiskali plakate in drugi drobni propagandni 
tisk za koroški plebiscit. Pred leti (Kordiš 2005, 2006) sem zmotno nepo‑
sredno povezovala generala Maistra, Tiskarno sv. Cirila in Maksima Ga‑
sparija, danes pa to zavračam in domnevam, da bi plakati lahko bili tiskani 
v Cirilovi tiskarni, ker je bila opremljena z ročno litografsko stiskalnico 
za mere papirja 40 × 60 cm, ki so okvirne mere plakatov za koroški plebi‑
scit, saj so bili vsi, glede na ohranjene plakate, manjši od zgoraj navedenih 

 25 Narisal je razglednice kot so diptih s portretoma Prvobiteljev deklaracije J. E. Kreka in 
dr. Antona Korošca, žene ki predajajo podpise za majniško deklaracijo dr. Korošcu, pa 
narodno prebudne razglednice slovanskih svetnikov sv. Cirila in Metoda nad Ljubljano 
ali kako blagoslavljata slovenski dom, alegorijo Jugoslavije, Blejsko jezero idr. z narodno 
spodbudnimi reki.

 26 Bom škorne nabiksov /cigaro prižgav, /za Jugoslavijo našo / svoj glas bom oddav. 
Mora Dravca vsahniti, / noj črno morje, / prej da bom pustil / slovensko dekle. 
Kni škoda za črivle, /za tvoje noge /da za spufano Avstrijo / brusiš pete. 
Se en paver lih vsiha, / se že ozdravi, /Se pa Avstrija Shavže / pa žavbe nič ni. 
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dimenzij. Cona A je sodila pod deželno vlado v Ljubljani, pod katero je 
spadal tudi narodni svet za Kroško, ki je bil naročnik propagandnega tiska. 
Samo na večbarvnih dekorativnih razglednicah s štirivrstičnimi verzi piše, 
da so bile tiskane v Učiteljski tiskarni v Ljubljani. Gaspari je že pred tem 
sodeloval s to in tudi drugimi ljubljanskimi tiskarnami, zato predvidevam, 
da je bil tudi drugi propagandni material natisnjen v Učiteljski tiskarni ali 
drugih tiskarnah v prestolnici. Dejstvo je, da je bilo v tistih časih standard 
označiti, kje je bila tiskovina tiskana, vendar ta ni veljal za večino plebiscit‑
nega propagandnega tiska (razen za periodiko). Večina propagandnega ti‑
ska, tako slovenskega kot nemškega, je zbranega v katalogu Zbirka koroški 
plebiscit, ki ga hrani Pokrajinski arhiv v Mariboru.

Ohranjenih je pet različic Gasparijevih plakatov. Motiv s treh plakatov 
se ponovi še na razglednicah, en plakat je kot strip v treh prizorih, tako 
da je le zadnji, Jugoslavija, edini pravi plakat (41 × 54 cm). Na njem je 
prikazana brhka nevesta v narodni noši s poročnim šopkom v eni roki in 
napisom Jugoslavija v drugi, ki z razprtimi rokami pozdravlja postavnega 
Korošca, tj. ženina, ki z eno nogo stoji na omaganem zelenem nemškem 
zmaju (omagana monarhija) in trga zeleni napis Deutchösterreich. Drugi 
plakat se imenuje Koroška pravljica (37 × 28 cm) in je bil tiskan v črni in 
rdeči oziroma oker barvi, je ilustrirana zgodba oziroma strip v treh epi‑
zodah o krivični preteklosti Slovencev pod avstrijsko oblastjo. Prva slika 
prikazuje srako v njenem gnezdu na hrastovem drevesu (simbol nemštva), 
kjer so ključi, prstan in zibelka: »Tekom stoletij nam je pokradla nemška 
sraka mnogo biserov in zakladov med njimi tudi zlato zibelko Slovenije, 
našo Koroško …«. Druga slika prikazuje sokola, ki sraki odnaša zibelko 
iz gnezda: »A dvignil se je v junaškem poletu sokol od juga in vzel je sraki 
ukradeno zibelko«. Tretja slika prikazuje dekle v narodni noši, ki se ljubeče 
dotika zibelke, na kateri je črka K. Poleg nje stoji ponosni sokol. V ozadju 
so Karavanke, za katerimi zahaja/vzhaja sonce z napisom: »Plebiscit! Na 
dan plebiscita jo darujte nazaj sestri Sloveniji.« Dekle je Slovenija, ki ponov‑
no po dolgih stoletjih drži svojo zibelko – pokrajino rojstva prve slovenske 
države Karantanije. Zahajajoče/vzhajajoče sonce sporoča, da se bliža čas 
odločitve. Na sliki so številni slovenski narodni simboli: rdeč nagelj, lipovi 
listi, ženska narodna noša in slovenski sokol kot nasprotje nemškemu orlu. 
Motivi s treh plakatov, ki sledijo, se ponovijo še na razglednicah. Plakat 
Korošci pozor!! (31 × 48 cm) je diptih, ki prikazuje na desni belega angela 
z napisom Jugoslavija in na levi zelenega hudiča s srepim pogledom, ki 
kaže jezik, v roki pa drži D. Ö (Deutchösterreich). Pod angelom piše Naše 
glasovnice so bele, pod hudičem pa Nemške so zelene!!!. Plakat nedvoumno 
prikazuje dobro Jugoslavijo in zlobno Avstrijo ter jasen barvni poudarek, 
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katere glasovnice so prave. Drugi plakat Zelena žaba … (42 × 54 cm), prav 
tako diptih, prikazuje zeleno žabo s hrastovim listjem okoli vratu in na‑
pisom v roki Deutchösterreich; žaba se napihuje in dere Heil!, pod njo pa 
je napis Zelena žaba – pred plebiscitom. Druga slika predstavlja žabo, ki se 
razpoči, pod njo pa je napis Zelena žaba – na dan plebiscita. Tretji plakat 
(31 × 48 cm) prikazuje na levi starko v ponošeni meščanski obleki in zele‑
nem plašču ter hrastovim listom v laseh, ki s prstom vabi mladega Korošca. 
Ta pod pasom drži zalo dekle v slovenski narodni noši. Pod starko je napis 
Ne maram za staro falirano Avstrijo …, pod mladim parom Imam rajši 
mlado bogato Jugoslavijo! 

Plakati prikazujejo Jugoslavijo kot mlado, lepo dekle kot nevesto v 
narodni noši ali nedolžno in čisto kot angel, saj je to nova država, ki je 
neobremenjena s preteklostjo, obetavna in perspektivna. Mlado dekle je 
personifikacija Slovenije, sestre, ki se bo ponovno vrnila v rojstni kraj, ali 
matere, h kateri se bo po dolgih, dolgih letih vrnila ukradena in zasužnjena 
hči Koroška. Korošec pa je vedno moški, torej tisti, ki sprejema odločitve, 
čeprav so imele na plebiscitu volilno pravico tudi ženske. Nemška Avstrija 
je prikazana kot razcapana starka, napihnjena žaba, zmaj ali hudič. Plakate 
določata optimizem in satira, ki sta še bolj izrazita na razglednicah in dru‑
gem tisku. S karikiranjem je avtor nasprotniku jemal moč in pomen. Bolj 
udarna sta lepaka neznanega avtorja in manjših dimenzij v tehniki leso‑
reza, prikazujoča slovensko domačijo (21 × 13 cm) oziroma cerkev (17,5 × 
13 cm), ki ju zažiga roka z znakom Volkswehra na rokavu in baklo v dlani; 
spodaj pa je dvojezični podnapis: »Kmetje! vsak glas za Nemško Avstrijo po‑
meni, da hočete poklicati folskever nazaj!. Slika Vam kaže,. kaj imate od njih 
pričakovati! oziroma Mi nočemo folksverovcev!« Ta dva lepaka neposredno 
in nazorno kažeta, kaj se pričakuje od nasprotnika, saj napovedujeta kruto 
in realno stanje za Slovence po porazu na plebiscitu. Likovno sta plakata 
enostavna in okorna, vendar prav zaradi neposrednosti in rudimentarnosti 
toliko bolj udarna. 

Na plebiscitnem ozemlju so krožile tudi številne Gasparijeve razgledni‑
ce. Sveti Lintvern prosi za nas grešnike – koroške nemčurje! Prikazuje, kako 
se Korošci v zelenih klobukih klanjajo zelenemu zmaju Lintvernu, kipu, ki 
stoji v središču Celovca. Koroški Slovenec ubije celovškega lintverna prika‑
zuje, kako mož, ki spominja na Martina Krpana, z gorjačo po glavi udarja 
zmaja. Proč s črnimi očali! Nemški agitator kaže Korošcu »črno« Jugoslavijo 
prikazuje Nemca oblečenega v zeleno koroško uniformo z vrečo denarja v 
žepu, ki natika Slovencu črna očala, ko ta gleda zemljevid, kjer je Avstrija 
zelena, Jugoslavija pa črna. Deutschösterreich je kot tanek led, na katerem 
se je Korošcu vdrlo. Tja ga je zvabil volkswehrovec, ki z vrečo denarja v 
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roki kaže Slovencu osle. Vse naše Nemčurje bi skupaj pobrav v en žakel 
zavezav in v Dravco zmetav prikazuje diptih, kako Korošec v vrečo pobira 
ljudi in jo v naslednjem prizoru vrže v Dravo. Gaspari je narisal tudi por‑
tret ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona (izdala jo je Umetniška 
propaganda Ljubljana) kot zaveznika Korošcev in Slovencev. Poleg tega pa 
je krožila med ljudmi tudi razglednica – fotografija generala Maistra –, 
ki je bila narejena v Atelier Markt Marburg (Maribor). Gaspari je narisal 
karikature za Maistrov časopis Korošec, ki je izhajal v Velikovcu in bil 
tiskan v tiskarni M. Zmuegga. Prav tako je ilustriral dvojezično brošuro 
Obupno stanje Nemške Avstrije, ki govori in še nazorno likovno prikazuje 
ekonomsko stanje avstrijske države. 

Vendar Gaspari ni bil edini ilustrator. Za časopis Hoo‑rrruk …!! je ilu‑
striral neznani avtor, ki je bil v risbi mnogo bolj okoren kot Gaspari, vendar 
se je držal njegovega karikiranega nagovora. 

Mnogo bolj realistične in manj hudomušne so ilustracije neznanega av‑
torja Nemška Avstrija in njeni rekvizicij – reši nas, o Gospod!, ki prikazuje, 
kako Volskwehr obubožanim in sestradanim kmetom iz hleva vlečejo ži‑
vino in kažejo Nach Wien!. Ista risba se ponovi na letaku Zadaj fuj!.

Letak Dunajska »Musketa« z dne 26. avgusta 1920 prinaša sledečo sliko: 
Prazna nemško‑avstrijska državna kasa preganja uboge kmete z oddajo 
premoženja. Prikazuje državno blagajno s krempljastimi udi, na vrhu sedi 
Habsburški orel s krono, ki preganja bežeče kmete. Ti tečejo po hribu in 
čez plot ter pod rokami nosijo kar so lahko doma rešili. Avtor je nečitljivo 
podpisan, vendar je podpisan tudi na nemških propagandnih letakih, kjer 
je na karikiran način prikazal srbske vojake, obvezno služenje vojaškega 
roka v Kraljevini SHS, vojno v Albaniji in Makedoniji in nasilno rekruti‑
ranje Korošcev (Klasinc, Ogrizek 1990: 83–85).

Gaspari je narisal še dve razglednici, ki po mojem mnenju ne spadata v 
okvir plebiscitne propagande. Prva je barvna Zdaj luč ljubezni nove nam 
gori zavist nobena je ne zatemni in prikazuje moškega v narodni noši, ki 
z obeh strani objema zali mladenki v nošah. Čez obleko nosita lenti v slo‑
venski trobojnici, leva z napisom Koroška in desna z napisom Štajerska. 
Predvidevam, da je nastala takoj po razpadu monarhije in v prepričanju, 
da dobimo spodnjo Štajersko in Koroško. Druga je dvodelna črno bela 
razglednica Oblaki sli so čez nebo. Tako težko, tako temno …, ki prikazuje 
zgoraj Maistrov nadprisni portret, na desni meč in na levi liro, spodaj pa 
vojvodski prestol na Gosposvetskem polju in za njim golo drevo in temne 
oblake. Risba je nastala po plebiscitu in verjetno ni bila naročena ter kaže 
Gasparijevo in splošno slovensko razočaranje in žalost. 
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Nemška propaganda, plakati in razglednice za koroški plebiscit

V dobršnem delu poznejše cone A (Borovlje z okolico, južna in vzho‑
dna okolica Celovca in večji del velikovškega sodnega okraja), ki je bil do 
spomladi 1919 pod avstrijsko zasedbo, se je posredna nemška kampanja 
za plebiscit začela že pozimi, ko so bile volitve v avstrijsko ustavodajno 
skupščino, torej še pred odločitvijo mirovne konference spomladi istega 
leta. V teh krajih so se pozneje na plebiscitu odločili v korist Avstrij. (Ple‑
terski 1970: 221) Slovenci so se lahko, kljub bojkotiranju volitev, skozi po‑
litične kampanje nemških strank seznanili, kakšna avstrijska republika je 
nastajala iz pogorišča monarhije. Prvič so dobile volilno pravico ženske 
(v Jugoslaviji šele po 1945), odpravljeno je bilo obvezno služenje vojaškega 
roka, na volitvah pa so prepričljivo slavili socialni demokrati (Pleterski 
1970: 221). Če pustimo ob strani nacionalna vprašanja, so si lahko ljudje 
obetali napredno obliko države z veliko socialnega posluha, ki bo živela 
v miru. Žal se je to zgodilo le za izvoljeno ljudstvo, saj so se socialni de‑
mokrati povezali z meščanskimi strankami v boju za nemško Koroško in 
zatajili internacionalizem in nekritično podprli nacionalistične teze in ar‑
gumente27 (Pleterski 1970: 230). Svoje volivce, med katerimi so bili številni 
slovenski delavci, so nagovarjali, da gre za vprašanje pripadnosti državi 
in ne narodu. Avstrija je bila demokratična republika, zato bo Slovencem 
zagotovila narodnostne pravice in jim bo gotovo bolje, kot v militaristični 
srbski monarhiji. Tako gre v veliki meri izgubo slovenskih glasov na plebi‑
scitu pripisati ravno vplivu nemških socialnih demokratov (Pleterski 1970: 
265). Nemška stran je naslavljala različne sloje prebivalstva, kmete, delavce 
in meščane, in sicer s skupnim imenovalcem ene domovine, torej Koro‑
ška Korošcem. To je bil spreten manever oziroma odvod od velikonemške 
ideje, ki je še vedno povzdigovala domovinska čustva iz vojnega časa, ven‑
dar se je v tem primeru osredotočila le na deželo Koroško, čeprav je šlo 
dejansko za Nemčijo. Prav zaradi zaveznikov, ki so nasprotovali združitvi 
(Anschluß) Avstrije in Nemčije, saj so se upravičeno bali prevelike moči, 
niso izpostavljali nemštva. Tako so pripravili gesla: Mi smo Korošci, Ko‑
roško Korošcem, Koroška svobodna in nedeljena, Ali Korošec ali Srb, Ali si 
domovini zvest Korošec ali si za Kranjce … (Tomšič 1946: 433) Kampanjo 
je vodil Heimatdienst iz Celovca s pomočjo drugih nemških centrov in v 
dogovoru z berlinskim Društvom za obmejne in zamejne Nemce po zgledu 

 27 Kot del politične manipulacije je bilo tudi zagotovilo koroškega deželnega zbora dne 29. 
septembra 1920 tik pred plebiscitom, »da hoče varovati narodno in jezikovno posebnost 
slovenskih državljanov in skrbeti za njih duševni in gospodarski razvoj v isti smeri, kakor 
za nemško prebivalstvo dežele« (Grafenauer 1946: 264). 
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drugih nemških plebiscitov (Schleswig /meja z Dansko/, Allenstein /vzho‑
dna Prusija/, Marienwerder /zahodna Prusija/). Za propagando je dobil 
tudi finančno pomoč iz Berlina (Tomšič 1946: 434). Nemci so bili dobro 
organizirani, njihov propagandni aparat pa je začel delovati že na začetku 
leta 1919, kar se je videlo že ob Milesovem obisku; kampanjo so do plebi‑
scita samo še stopnjevali. Posledično je bil nemški propagandni tisk bolj 
kakovosten, številčnejši, bolj raznolik in razširjen kot slovenski. Nemški 
plakati so bili veliki in barvni, prevladoval pa je realistični slog z natančno 
izrisanimi detajli in brez nepotrebnih ornamentov. Plakat Herrgott, erhalte 
uns die Kärntner‑Heimat!28 (84 × 60 cm) prikazuje kmeta, ki je na polju 
opustil oranje in se ob znamenju pomoli za svojo domovino Koroško. Še 
bolj je Bog kot razsodnik izpostavljen na plakatu Bog bo sodil! (78 × 58 cm), 
ki prikazuje Boga očeta, ki mu angel na levi izroča v štetje zelene glasovni‑
ce, katerih številčnost je zasula črnega hudiča z napisom SHS. Plakat Die 
Heimat ruft! Kärnten in Gefahr!29 (84 × 94 cm) prikazuje zemljevid zelene 
Koroške, po kateri se iz črne SHS steguje krempljasta roka, ki bdi nad 
rdeče označeno cono A (podpisan je avtor F. Kraus). Wir bleiben Kärnten 
treu! Was wir gesäet in Kärnten, das wollen wir noch ernten!30 (92 × 62 cm) 
prikazuje družino na polju, za njimi pa cerkev in vas in nad njo Karavan‑
ke, za katerimi vzhaja sonce. Moški seje, žena ga drži za ramo in z drugo 
roko objema sina. Krožile so tudi razglednice s podobno vsebino. Volksab‑
stimmung in Kärnten31 prikazuje različne sloje družbe in ljudi različnih 
starosti, ki se zgrinjajo okoli nekakšnega kamnitega keliha, v katerega me‑
čejo glasovnice. Kärntens sieg 10. okt. 192032 kaže Korošca v narodni noši, 
ki se na slemenu Karavank z visoko vzdignjeno zeleno glasovnico bori s 
kosmato pošastjo, ki seveda predstavlja SHS. Zadnja v seriji izbora pa je 
razglednica Hände weg von Deutscherheimaterbe,33 ki prikazuje postavne‑
ga moškega s stisnjeno pestjo v obrambni drži in z drugo roko čez ramo 
objema sinka. Za njim pa se kažeta cerkev in vas. To je edina razglednica, 
ki odkrito govori o nemštvu. 

Nemci so spretno izkoristili slabe odločitve plebiscitne komisije, še 
bolj pa socialne nemire v slovenskih delavskih središčih, kot na primer 
streljanje na stavkajoče železničarje na Zaloški cesti v Ljubljani 24. aprila 
1920, kar je L. K. v ekspresionističnem slogu in z veliko mero izraznosti in 

 28 Gospod Bog, ohrani nam koroško domovino! 
 29 Domovina kliče, Koroška v nevarnosti!
 30 Mi ostanemo zvesti Koroški! Kar mi posejemo to bomo tudi pobrali. 
 31 Ljudsko glasovanje na Koroškem.
 32 Koroška zmaga 10. okt. 1920.
 33 Roke proč od dediča nemške domovine.
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čustvene napetosti upodobil za časopis Kärntner Landesmannschaft (15. 
maj 1920).34 Delavsko stisko kaže tudi plakat Der SHS – Staat hat kein 
gesetsliche arbeiterfürsorge!35 (76 × 48 cm), ki na udarnem redečem ozadju 
prikazuje delavsko družino. Odpuščeni suhljati oče bosonog sedi in si obu‑
pan podpira glavo. Poleg stoji prav tako suhljata žena z otrokom v naročju. 
Avtor je F. Stassen. Še bolj je šla Nemcem na roko monarhična ureditev 
Jugoslavije, obvezno služenje vojske in dejstvo, da je na jugu kraljevine 
še vedno potekala vojna na meji z Albanijo in Makedonijo, medtem ko je 
Avstrija postala republika brez obveznega služenja vojaškega roka. Izmi‑
šljanje in manipuliranje s podobo srbske vojske nemški propagandi niti 
ni bilo potrebno, saj so jo ljudje videli in izkusili – zato v svoji propagandi 
srbske vojake v večji meri karikirajo, z obveznim služenjem vojaškega roka 
pa so apelirali na matere in mladoletne fante. Plakat Mama, ne štejte za 
Jugoslavijo, kar moram ajnrukat za kralja Petra (60 × 44 cm) prikazuje še 
mladoletnega sina, ki moleduje mamo, naj ne voli za Jugoslavijo; za njima 
je desno cerkev in levo lipa, mama pa v rokah drži Biblijo in rožni venec. 

Nemška likovna propaganda je mnogo bolj udarno, resno in mani‑
pulativno predstavljala nasprotnika, smešila je manj, zato pa toliko bolj 
pretiravala o njegovi moči in strašljivosti. Predstavljala ga je kot hudiča 
ali pošast, ki bo zasedel Koroško in uničil poštenega krščanskega klenega 
Korošca in njegovo družino. Propaganda je izkoriščala tudi vpliv vere in 
božje pravičnosti, tako da je stavila na tradicijo in ustaljene vrednote ter 
norme med ljudmi. Avstrija se je prikazovala kot napredna socialdemo‑
kratska republika, SHS pa kot zaostala militantna monarhija, ki je sumljivo 
dišala po Orientu. 

zaključek

O začetkih slovenskega političnega plakata lahko resneje govorimo še‑
le po prvi svetovni vojni, ko so turbulentne politične razmere Slovencem 
omogočile nacionalno avtonomijo in hkrati narekovale velik politični in 
narodni angažma. Kljub velikim prizadevanjem jugoslovanske diplomacije 
in slovenske politike ter številnih posameznikov in različnih civilnih zdru‑
ženj v boju za slovensko Koroško pa je bilo očitno, da slovenska politika 
ob prevratu leta 1918, čeprav že pripravljena na veliki narodni in politič‑
ni angažma (majniška deklaracija), ni bila kos velikim pričakovanjem in 
hitremu razvoju dogodkov, ki so jo ujeli nepripravljeno, zmedeno in si je 

 34 PAM, fond: Zbirka Koroški plebiscit, letaki in lepaki, PAM 1760, AŠ 3.
 35 Država SHS nima delavske zaščitne zakonodaje!
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le počasi oblikovala stališče o severni meji (Grafenauer 1946: 387). Nezre‑
lost in neizkušenost politike se je kazala tako pri neusklajenih agitacijskih 
akcijah različnih političnih strank, ki niso vedno znale premestiti medse‑
bojnih ideoloških nasprotji za višje narodne cilje, kot pri sami plebiscitni 
kampanji, ki je z vidika vizualne analize propagandnega gradiva (razen 
redkih izjem) izzvenela preveč lahkotno, premalo udarno in manipulativ‑
no, šaljivo in hudomušno ter pomanjkljivo načrtovano. Voditelji kampanje 
so bili predvsem meščanski klerikalni politiki in ljudje, ki so v socialnih 
demokratih in komunistih videli večje zlo kot v Nemcih, zato so jim ome‑
jevali delovanje v coni A. Slovenska stan ni imela dovolj finančnih sredstev 
za boljšo propagando, pa tudi Beograd se je mlačno odzival na dogajanje 
na severu. Avstrija se je na plebiscit pripravljala sistematično in tako re‑
koč celo stoletje, nazadnje z močno finančno in organizacijsko podporo iz 
Berlina. Njihova plebiscitna propaganda je bila enotna, ideje ter zahteve so 
bile jasno izražene z vsem potrebnim pretiravanjem in manipuliranjem, ki 
je zakodirano v političnem plakatu in drugem vizualnem gradivu, saj je 
avstrijska stran nadaljevala izkušnje in dikcijo vojnega plakata. Slovenska 
stran je v določeni meri nadaljevala tradicijo politične karikature iz 19. sto‑
letja in se je zatekla v klišejski folklorizem, pri tem pa je šele snovala glavne 
vizualne identifikacijske elemente ter ostrino političnega jezika in mani‑
pulacije, ki pa žal niso presegli domačijske, šaljive in sanjave ubranosti 
Gasparijevega kanona; s tem pa niso nagovorili dovolj širokega kroga ljudi 
(slovenski delavci, meščani, uradniki). Vizualna komunikacija se je osre‑
dotočala na že slovensko opredeljeno kmečko konservativno in klerikalno 
orientirano prebivalstvo, izpustila pa je celo vrsto liberalnih meščanov in 
social‑demokratičnih delavcev, ki so prišli pod vpliv nemških strank – 
kljub različnim družbenim ideologijam so imele enoten nacionalistični 
pristop za nemško stvar. 

Pred slovenskimi agitatorji je bila težka naloga, kako prepričati od vojne 
izčrpano prebivalstvo, ki je živelo v splošnem pomanjkanju, da je Jugosla‑
vija obljubljena dežela. Morali so zagovarjati in predstavljati militantno 
monarhijo pod vodstvom dovčerajšnjega državnega sovražnika, srbskega 
kralja, ki še ni dobro končal ene vojne, pa se je že zapletel v nove spopade 
na jugu države, kamor bi morali služit vojaški rok (in tudi so) tudi koroški 
fantje. Poleg tega so državo zaznamovali pomanjkanje, lakota in delavski 
nemiri, ki so bili krvavo zadušeni. Avstrija je postala republika s socialde‑
mokratsko vlado, odpravljena je bila vojaška obveza, ženske so med prvimi 
v Evropi dobile volilno pravico. Poleg tega pa je bilo tudi težko zagovarjati, 
da so Slovenci kulturno in družbeno bližje pravoslavnim Slovanom kot 
katoliškim Nemcem. 
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10. oktobra 1920 je glasovalo 95,79 % volilnih upravičencev. Za Avstri‑
jo je glasovalo 59,04 % ali 22 025 ljudi, za Jugoslavijo 40,96 % ali 15 279 
ljudi, in to na ozemlju, kjer je leta 1910 še 68,18 % prebivalcev uporabljalo 
slovenščino kot občevalni jezik. Tako je vsaj 10 000, predvsem socialdemo‑
kratsko in liberalno usmerjenih koroških Slovencev glasovalo za Avstrijo, 
ki je zasedla celotno plebiscitno ozemlje, čeprav je Jugoslavija dobila južno 
od Drave nekaj več glasov kot Avstrija (Stergar 1995: 248). Seveda so Nemci 
snedli vse predplebiscitne obljube o enakopravnosti obeh narodov. Takoj 
po plebiscitu se je začel nekaznovan pogrom na zavedne Slovence, načrtno 
uničevanje slovenskega gospodarstva in kulturnega življenja, ki ga je izva‑
jal Heimatdienst, vlada v senci. Slednji je s pohodom nacionalsocialnizma 
postal osrednja politična sila na Koroškem, njegovo seme pa je žal še vedno 
prisotno v deželni politiki.
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An outLIne of the beGInnInGs of the sLovene poLItICAL 
posteR on the bAsIs of vIsuAL pRopAGAnDA foR the 
KoRošKA pLebIsCIte 
summary

One cannot speak about serious beginnings of the Slovene political poster before the end of 
World War I, when the restless political conditions enabled the Slovene nation to achieve its 
national autonomy on the one hand and dictated a huge political and national engagement 
on the other. Though it was, most of all by setting the Northern borders, very soon clear 
that the Slovene politics is not equal to the international diplomacy and its machinations. 
Because of this it came to a decision that the delimitation of Koroška will be decided in a 
public voting – plebiscite, which was a very unfavourable decision for the Slovenes. This de‑
cision demanded a political propaganda in which a poster played an important part. Post‑
ers were at that time the most striking and mass media tools that addressed and reached 
wider public. On the basis of a poster for the Koroška plebiscite and other visual materials 
the beginnings of the Slovene political poster are being presented. The plebiscite posters 
and other propaganda press from the beginning of the 20th century are the most numerous 
and at the same time the most representative ones. The early Slovene political posters, like 
the one for the Vižmarje tabor (1869) or the ones from the revolutionary Maribor period 
from 1918, are only verbal, i.e. typographical posters. Only after the Koroška plebiscite 
poster one can speak about the true political poster like the one we know today, where the 
image and the form predominate the text. Nevertheless, the typographic posters were still 
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predominant in the plebiscite political campaign. To get the complete picture of political 
visual manipulation and persuasion it is also necessary to deal with other visual materials, 
such as postcards, fliers, brochures and newspapers with illustrations. It is also necessary 
to present propaganda on the German side. The plebiscite propaganda leader in the A 
zone was General Rudolf Maister, who successfully gained Maribor and South Styria for 
Slovenia. Maksim Gaspari was in charge of the illustrative campaign. He, to some extent, 
continued with the tradition of political caricature from the 19th century and fell back on 
cliché folklorism. On the other hand he designed the main visual identification elements 
and the sharpness of the political language and manipulation, which unfortunately did not 
outdo the local, comical and dreamy Gaspari’s canon. He in a way did not address different 
profiles (Slovene workers, bourgeois, and officials) with his propaganda. His visual com‑
munication was focused on the already opted Slovene country conservative and clerically 
oriented population, but he left out a whole line of liberal bourgeois and social‑democratic 
workers. They came under the influence of the German parties, who in spite of different 
social ideologies had a common nationalistic position for the German cause. The historic 
foreword shows the importance of visual impression which the Germans were very aware 
of and they skilfully took advantage of the mistakes made by the Slovene and Yugoslav 
politics and the plebiscite commission. 

DIe AnfänGe Des sLowenIsChen poLItIsChen  
pLAKAts Am beIspIeL DeR vIsueLLen pRopAGAnDA  
füR DIe KäRntneR voLKsAbstImmunG  
Zusammenfassung

Von den Anfängen des slowenischen politischen Plakats kann man ernsthafter erst nach 
dem Ersten Weltkrieg sprechen, wo die unruhigen politischen Verhältnisse den Slowenen 
die Erreichung der nationalen Autonomie ermöglichten, gleichzeitig aber ein großes po‑
litisches und nationales Engagement forderten. Es stellte sich jedoch bei der Festlegung 
der nördlichen Grenze fest, dass die slowenische Politik der verschlagenen internationalen 
Diplomatie und deren Täuschungen nicht gewachsen war. Deswegen kam es zu einer für 
Slowenen ungünstigen Entscheidung, und zwar dass man über die Abgrenzung Kärntens 
bei einer Volksabstimmung – beim Plebiszit abstimmen wird. Diese Entscheidung ver‑
langte eine politische Propaganda, deren Teil auch das Plakat war. Ein Plakat war damals 
ein schlagfertiges und massenhaftes Medienmittel, das auch das breiteste Publikum er‑
reichte und ansprach. Am Beispiel des Plakates für die Kärntner Volksabstimmung und 
anderen visuellen Materialien werden die Anfänge und die Entwicklungsumstände des 
slowenischen politischen Plakats beschrieben. Die Plebiszit‑Plakate und andere Propa‑
gandamaterialien sind im Vergleich mit anderen erhaltenen politischen Plakaten vom 
Anfang des 20. Jahrhunderts die zahlreichsten und gleichzeitig die repräsentativsten. Die 
frühen slowenischen politischen Plakate, wie z.B. der für Vižmarje tabor/Wischmarje 
„Tabor“ (1869) oder aus der Revolutionszeit in Maribor/Marburg im Jahre 1918, sind nur 
wörtliche, d.h. typographische Plakate. Erst mit dem Plakat für die Kärntner Volksabstim‑
mung kann man von einem richtigen politischen Plakat, wie wir ihn noch heute kennen, 
sprechen. Für ein ganzheitliches Bild von der visuellen politischen Manipulation und 
Überzeugung muss man auch andere visuelle Materialen, z.B. Postkarten, Flugblätter, Bro‑
schüren und Illustrierte, sowie die Propaganda der deutschen Seite berücksichtigen. Der 
Leiter der Plebiszit‑Propaganda in der Zone A war General Rudolf Maister, der erfolgreich 
Maribor/Marburg und Südsteiermark für Slowenien gewinnen konnte. Die illustrative 
Propaganda wurde von Maksim Gaspari geleitet. In einem gewissen Masse folgte er der 
Tradition der politischen Karikatur des 19. Jahrhunderts und benutzte Klischeefolkloris‑
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mus, auf der anderen Seite entwarf er jedoch die Hauptidentifikationselemente und die 
Schärfe der politischen Sprache und Manipulation. Diese Elemente übertrafen leider nicht 
die lokale, humorvolle und träumerische Harmonie seines Kanons. Auf dieser Weise ließ 
er verschiedene Menschengruppen (slowenische Arbeiter, Bürger und Beamte) aus seiner 
Propagandaansprache aus. Die visuelle Kommunikation wurde auf die slowenische schon 
entschiedene bäuerliche konservativ und klerikal orientierte Bevölkerung fokussiert, sie 
ließ aber eine ganze Reihe von liberalen Bürgern und sozialdemokratische Arbeiter aus. 
Diese kamen so unter den Einfluss der deutschen Parteien, die trotzt verschiedenen Ge‑
sellschaftsideologien eine einheitliche nationalistische Stellung für die deutsche Sache 
hatten. In der historischen Einleitung ist darauf hingewiesen, wie wichtig der visuelle 
Eindruck und die Manipulation sind, wie sehr sich die Deutschen dessen bewusst waren 
und wie sie die Fehler der slowenischen und jugoslawischen Politik sowie der Plebiszit‑
Kommission ausnutzten. 
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Med vojaki ni prav veliko pesnikov. Rudolf Maister je bil pesnik in vojak. Sam je vedel, 
da je bil predvsem vojak oziroma general, ki je v večjih časovnih presledkih pisal tudi 
pesmi. Njegovi odločni in drzni odločitvi za prevzem vojaške oblasti v Mariboru je 
zagotovo pomagala tudi pesniška domišljija. V tokratnem prispevku se ne sprašujemo, 
kako je Maister pesnik pomagal Maistru vojaku, temveč kako je v njegovih pesmih z 
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poems. His poetic imagination must have helped him with his daring decision to take 
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fierce and local military posture.
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uvod 

Literarna zgodovina (Mahnič 1964, Zadravec 1970) je Rudolfa Maistra 
umestila med sopotnike slovenske moderne oziroma na njeno obrobje. 
Takšno mesto je ohranil tudi v poznejših razpravah. V spremni besedi k 
izboru Maistrovih pesmi je Franc Zadravec (1988: 77) vnovič zapisal, da 
je bil Maister »sodobnik modernistov, Ivana Cankarja, Dragotina Kette‑
ja, Otona Župančiča in Josipa Murna, ne da bi jim bil tudi kdaj pesniško 
enak«. Za Maistrovo podobo pesnika in bibliofila se je najprej odločno za‑
vzel Janko Glazer (1934: 264−266). O pesniku Maistru je na več mestih raz‑
mišljal Bruno Hartman, najobširneje v monografiji Rudolf Maister (1989). 
Na okrogli mizi v Zavrhu so leta 1986 o Maistrovem pesništvu spregovorili 
Tone Partljič, Alenka Glazer in Majda Potrata. V novejšem času njegove 
pesmi niso deležne posebne literarnozgodovinske pozornosti, toliko bolj 
pa smo priča različnim literarnim upodobitvam Rudolfa Maistra in nje‑
govi mitizaciji v literarnem diskurzu. Po Hudalesovih1 biografskih roma‑
nih o Rudolfu Maistru je Maister kot literarni lik zaživel celo v mladinski 
književnosti.2

maister in modernisti v »zadrugi«

Skrivno ljubljansko gimnazijsko društvo »Zadruga« je bilo ustanovljeno 
v šolskem letu 1892/93, v času, ko je Rudolf Maister že obiskoval kadet‑
sko šolo na Dunaju, in sicer med letoma 1892 in 1894. Glavni ustanovitelj 
društva je bil Ivan Štefe, vanj so se včlanili vsi štirje glavni modernisti 
in številni drugi kulturniki, npr. Anton Dermota in Fran Šuklje. Dru‑
štvena pravila so bila zelo stroga, člani so prebirali in ocenjevali literarna 
besedila, imeli so posebno zapisniško knjigo, osnovali so knjižnico in iz 
članarine kupovali časopise in knjige ter si jih izposojali med seboj. Med 
posameznimi člani so kmalu nastala tudi nesoglasja o tem, kdo bo prevzel 
prvenstveno vlogo v kulturi. 

O Maistrovem druženju z modernisti v »Zadrugi« nimamo veliko po‑
datkov. Njen arhiv ni ohranjen v celoti, izgubljena je tudi knjiga, kamor 
so bila vpisana najboljša dela članov. Njen pisar je bil v letih 1893 in 1894 

 1 Jože Hudales je napisal o Rudolfu Maistru dva biografska romana, v prvem z naslovom 
Orel z razprtimi krili (1974) pripoveduje o Maistrovem življenju vojaka in pesnika med 
letoma 1894 in 1896, v drugem z naslovom General (1989) tematizira boj za severno mejo 
in Maistrovo vlogo v njem.

 2 Prim. Tone Partljič: General: deset črtic o Rudolfu Maistru (2006), Deklica in general 
(2011).
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Dragotin Kette, vendar je iz te knjige ohranjenih le nekaj listov. Koblar 
ugotavlja, da je konec leta 1894 ostala pri gospodinji zadružne sobe na 
Mestnem trgu 10 kot garancija za neplačano najemnino. Po ohranjenih 
zapisih o poslovanju »Zadruge« je postal Maister njen zunanji član v dru‑
gem poslovnem letu, tj. v letnem semestru 1892/93, torej leta 1893. Kot 
zunanji član je vpisan še v tretjem poslovnem letu (Koblar 1949: 84) in 
v letu 1897/98, ko naj bi se, tedaj že kot poročnik v Ljubljani, udeleževal 
tudi posameznih sestankov (Koblar 1949: 103). Kette je prišel v društvo za 
Maistrom, šele v tretjem poslovnem letu (1893/94) (Koblar 1949: 84). O Žu‑
pančičevi včlanitvi so razpravljali na seji z dne 7. 12. 1893, pobudo je takrat 
dal Aleksander Derganc, v društvo pa je bil sprejet v četrtem poslovnem 
letu (1894/95). Predsednik društva je bil tedaj Cankar,3 tajnik Kette (Ko‑
blar 1949: 88). Murn se je včlanil v »Zadrugo« šele leta 1895. Intenzivnejši 
stiki med Maistrom in modernisti so lahko nastali šele leta 1894, ko se je 
le‑ta po končani kadetski šoli vrnil v Ljubljano. Maister in Kette sta se kot 
gimnazijca poznala že pred nastankom »Zadruge«, saj je Maister prišel v 
Ljubljano leta 1890, Kette pa dve leti prej. Do izrazitejšega druženja ali celo 
prijateljevanja med Maistrom in modernisti je lahko prišlo šele od leta 1894 
dalje. Okrepilo se je šele v Cukrarni, kamor se je po ljubljanskem potresu 
1895. leta zatekel Murn. K njemu so tedaj zahajali Kette, Cankar, Župančič, 
Maister idr. Z Dunaja naj bi Maister pošiljal v »Zadrugo« tudi svoje pesmi 
(Hartman 1989: 31), ohranjen je Maistrov pozdrav v verzih, ki ga je dne 19. 
12. 1895 poslal slavnostnemu zboru »Zadruge«. 

maister in modernisti v Hudalesovem romanu  
Orel z razprtimi krili 

O Maistrovem življenju vojaka in pesnika v Ljubljani med letoma 1894 
in 1896 kakor tudi o druženju z modernisti pripoveduje Hudalesov bio‑
grafski roman Orel z razprtimi krili. Dogajanje je postavljeno v čas Mai‑
strove vrnitve v Ljubljano, tj. v leto 1894, ko je zaključil kadetsko šolo na 
Dunaju in prišel v Ljubljano na delovno mesto kadeta.4 Posamezni dogod‑
ki iz Maistrovega življenja se v romanu docela ne ujemajo s preverljivimi 
fakti iz Maistrovega življenja. Hudales je na primer Maistrov sprejem v 
»Zadrugo« umestil šele v leto 1894, čeprav se je zgodil leta 1893. V leto 

 3 Cankar je postal predsednik »Zadruge« 25. maja 1893 (Koblar 1949: 83).
 4 Maister je končal kadetsko šolo na Dunaju leta 1894, nato je bil imenovan za kadeta 

– naslovnega četovodjo v Ljubljani, že naslednje leto je napredoval v domobranskega 
poročnika in leta 1896 postal domobranski častnik v Ljubljani in Celovcu. 
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1894 je postavil tudi Maistrovo prvo srečanje s Cankarjem, ki naj bi se 
zgodilo v sobi odvetnika Tavčarja, kamor je hodil Cankar kot reven dijak 
na kosilo nekako od leta 1891 do konca realke. Bolj kot to, ali Hudalesovo 
poglavje Kosilo s Cankarjem prenese tudi faktično preverbo, je zanimivo, 
kako je pisatelj fiktivno zarisal Cankarjev in Maistrov značaj. Pred sabo 
imamo nervoznega, a obenem vzvišeno kritičnega in občutljivega, ves čas 
osorno zajedljivega in vzkipljivega, deloma vulgarnega, v manirah povsem 
nevzgojenega Cankarja, ki občuti bolestno ponižanje zaradi revščine, a se 
obenem zaveda pesniške genialnosti. Njemu nasproti stoji postaven, strog 
in galantno vzgojen kadet. V tuji hiši je zadržan in stoji molče ob strani. 
Ob snidenju se Cankar ne zmeni za vojaka, bere časopis, iz prišleca se celo 
ponorčuje in ga odganja, češ da ne potrebuje straže pri kosilu. Maister 
se predstavi, pomoli roko v pozdrav, Cankar ga ignorira, vendar Maister 
molče prenese razžalitev: 

Za vrati je na stopnišču stal vzravnan in miren kot kip mladenič v kadetski unifor‑
mi. Ivan Cankar si ga je ogledal, za vrata je prijel, kakor da jih hoče zapreti. »Kdo je 
ta petelin?« je vprašal gospodinjo. Gospodinja je postavila svojo prtljago na mizo.
»Pesnik, želi vas spoznati.«
»Bodoči vojak in pesnik, vzpodbudno. Koga boš opeval, prijatelj, cesarja in cesa‑
rico, razmesarjene na bojišču, koga? … Vstopi, vendar, nisem vratar, da se bova 
kar najbolje razumela!«
Rudolf Maister je snel kapo in vstopil.
»Dober dan,« je pozdravil.
Ivan Cankar se je znova lotil prebiranja časopisa, ‘pomirjen sem, gospodinja je na 
varnem pri štedilniku’. Kakor da ni nikogar ne srečal ne videl. Rudolf Maister je 
stal pri vratih. Bil je gost v tuji hiši in vzgoja mu ni dovoljevala odvišnih kretenj ali 
odvečnega govorjenja. Gospodinja je med pripravljanjem hrane želela vzpodbuditi 
oba mladeniča k pogovoru. »… k isti branjevki hodim, zanesem se nanjo – nekoč 
sem kupila seme pri neki drugi ženski, kaj mi je vzklilo: peteršilj!«
Rudolf Maister jo je vljudno poslušal.
Ivan Cankar se ni zmenil za njeno poročanje. 
»Hinavci!« je nenadoma vzkipel, s plosko roko je udaril po mizi; gospodinja se je 
zdrznila z nožem v roki, maček se je z blazine umaknil pod fotelj. »Svojat ode‑
ruška – govorijo o pravičnosti, zvestobi, plemenitosti … komu na čast! Za nekaj 
podelanih kron bi Nemcem zabarantali kožo stare matere.«
Gospodinja je vzrojila.
»Le kaj si bo mislil postavni kadet o odvetnikovih?« 
/…/
»Onemu kadetu za mojim hrbtom recite, naj neha stražiti pri vratih: svoje zločin‑
ske nagone sem, vsaj tako upam, skril globoko v podzavest in kot vsak povprečen 
meščan ne potrebujem varuhov pri kosilu.«
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Kadet se je predstavil: »Dovolite, Rudolf Maister.«
Odgovora ni dobil, zato se je prestopil; pogoltnil je žaljivko, ker brez Cankarjeve 
privolitve ali brez njegovega poznanstva ne bi imeli kaj početi ne pri Zadrugi in 
ne pri Slogi« (Hudales 1974: 45–46).

Čeprav Hudales ni upošteval dokumentiranega podatka o Maistrovem 
sprejemu v »Zadrugo« iz leta 1892/93, je vsekakor zelo dobro posnel Can‑
karjevo odločilno vlogo pri sprejemanju novih članov v društvo kakor tudi 
Maistrovo ponosno držo vojaka in dovolj stvaren pogled na pesnjenje: 

Vstal je in si popravil lase. Razložil je listek in se postavil tako, da mu je čim več 
svetlobe padalo na verze. Rudolf Maister si ni belil glave o tem, ali je boljši ali slabši 
pesnik kot njegovi predhodniki. Svoje pesnikovanje je razumel kot dolžnost in ne 
kot potrebo. Njegov verz je bil klen in čist, spominjal je na Antona Aškerca, česar 
sam tudi ni prikrival. ‘Moja pesem naj bo moška pesem.’ Med prebiranjem se je 
nasmeh okoli ust preselil v žareči zenici. 
Ko je končal prebirati, je Ivan Cankar vstal. 
Še vedno je tiščal pisalo v desnici. 
»Dovolite mi, bratje, da se pridružim tistim, ki so bili gospoda Rudolfa Maistra 
predlagali v naše društvo. Ker naš vrli vojak ne more redno obiskovati naših sho‑
dov, oblastem je mnogo bolj na očeh kot mi navadni smrtniki, bi zato predlagal, 
da poleg izrednega člana Maksa Čadeža izvolimo še Rudolfa Maistra za izrednega 
člana. (Hudales 1974: 88). 

maistrovo pesništvo 

Rudolf Maister je bil pred prihodom v »Zadrugo« podobno kot Aleksan‑
der Derganc ali Maks Čadež že v Vesni, kjer je pod psevdonimom Vuk Sa‑
vič objavil svoje prve pesmi. Pobude za svobodomiselno in proticerkveno 
liriko je lahko dobil že v Vesni ali iz pisnih stikov z »Zadrugo«, kjer sta 
sprva predvsem Anton Dermota in Aleksander Derganc prebirala pesmi, 
ki so izražale proticerkveno čustvovanje. 

Poezije (1904) 

Maistrova prva pesniška zbirka Poezije (1904) je sestavljena iz štirih raz‑
delkov (Pesmi, Balade in romance, Fantovske, Soneti) in obsega 46 lirskih 
in epskih pesmi. Združevanje epskih in lirskih pesmi je bilo značilno tudi 
za knjižne prvence osrednjih modernistov.5 Podobno kot modernisti se je 

 5 Prim. Cankarjevo Erotiko (1899), Župančičevo Čašo opojnosti (1899), Kettejeve Poezije 
(1900) in Murnove Pesmi in romance (1903). 
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tudi Maister naslonil na ljudsko pesem in Aškerca. Maistrove Poezije so 
izšle kot poročno darilo zaročenki Marici. V uvodni pesmi V spominsko 
knjigo piše, da posveča pesmi dekletu z namenom, da bi jo spominjale na 
njuno skupno mladost v letih, ko bo ostala sama. Pesmi iz prvega razdelka 
ubesedujejo ljubezen do Marice, v drugem se pesniški subjekt obrača tudi 
na druga dekleta. Lirski subjekt v pesmi Nebesa hkrati nagovarja celo pet 
različnih deklet, kar postavlja konkretno posvetilo iz prvega cikla v neko‑
liko sporno luč, a obenem poudarja pesnikov subjektivizem. V erotičnih 
pesmih pogosto srečujemo motive boemske in čutne erotike, ki spominjajo 
na Župančičevo Čašo opojnosti, mestoma je iz nje prevzeta tudi metaforika. 

Maistrov lirski subjekt je izrazit individualist, zahteva popolno svobodo 
v erotiki, ne prenese cerkvene morale, jo izziva, se ji posmehuje, skratka, 
sprejema držo, ki se je pojavila že na začetku devetdesetih let 19. stoletja 
kot reakcija na Antona Mahniča in jo srečujemo že v »Zadrugi« pri Der‑
moti in Dergancu. Maister je v pesmih odeval dekle v liturgične in cer‑
kvene izraze ter ljubezenske doživljaje postavljal v cerkvene prostore, kar 
je zbujalo blasfemične učinke in kar mu je hudo očitala tudi katoliška kri‑
tika.6 Čeprav je izzivanje cerkvene morale oziroma povezovanje erotične 
čutnosti z verskim in liturgičnim izrazjem ena od značilnosti dekadenčne 
lirike, Maistrov lirski subjekt ni dekadenten, saj se ne giblje na robu pro‑
pada. Morda se je dekadenčnemu občutju še najbolj približal v pesmi Sam 
(Maister 1904: 12): 

Kako drhtim in trepečem,
iz tvojih sladkih ust pijoč,
ti, angel, ti bela lilija, 
ki dihaš v dušo iz svoje mi moč!

Pesniški subjekt se v tej pesmi opaja v čutnosti, doživlja njeno zmago‑
slavje, prehaja v stanje izpraznjenosti kot Župančičev v pesmi Nad mestom 
belim dremlje težek, s katero Maistrovo pesem povezuje tudi metafora bele 
lilije (»Ti bela lilija / v ograjku varnem na zelenem homci!« (Župančič 1956: 
27)).

Maistrov lirski subjekt je erotični subjektivist, a praviloma ni čutno 
razdražen, se ne opaja v razkroju, izničenju in predsmrtnih stanjih. V nje‑
govih ljubezenskih pesmih prevladuje neobremenjen, kavalirski, oziroma 
anakreontski subjekt. Ta prosto uživa življenje in ljubezen, lahko je moč‑
nejši od vseh vladarjev, imenuje se tat ljubezni (Tat), boem, pojavlja se kot 

 6 Evgen Lampe (1904: 692) je v Domu in svetu močno napadel pesnika Poezij. Očital mu 
je banalno in surovo vnašanje verske snovi v erotično pesem: »Večina njegovih pesmi se 
dotika verskih snovi. A kako? Banalno, brez takta, brez vsakega rahločutja.« 
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zmagovit erotični osvajalec »veni‑vidi‑vici«, obiskuje številna, tudi plačana 
dekleta, žensko si podreja in lasti (Mož), je njen kralj (Scherzendo) in bog 
(Oltar). Večkrat je tudi trd in oblasten, o dekletovem življenju odloča celo 
po svoji smrti, izziva cerkveno moralo, hoče biti podoben vikarjem, je iz‑
povednik in sodnik ali celo božji namestnik (Ej, ej!). 

Nezbrane pesmi 

Maister je objavljal pesmi v Ljubljanskem zvonu, Slovanu, Slovenskem 
narodu idr. Od petnajstih pesmi, ki jih je v letih od 1898 do 1904 objavil v 
Ljubljanskem zvonu, je več kot polovica uvrščenih v Poezije. Zunaj zbirke 
je ostalo šest7 pesmi iz Ljubljanskega zvona. V nekaterih od teh je opazna 
očitna naslonitev na Aškerčevo in Župančičevo pesem. Izločene so tudi 
pesmi z vojno in domoljubno temo (Iz boja, Domov), saj le‑te niso sodile 
med pretežno erotične pesmi zbirke. Pesem Ženska in vino (1898) je v zbir‑
ki zapisana v variantni obliki pod naslovom Pozimi. Uvodoma nekoliko 
osamljen in otožen lirski subjekt se v obeh variantah kmalu prevesi v ra‑
doživo in veseljaško uživanje ob vinu in ženski. 

Ženska in vino 

Ko vlada mi zvečer temina 
V otožnih, mrzlih zimskih dneh –
Rad gledam v polno čašo vina, 
Rad slišim zvonek ženski smeh.

Ljudje reko, da roka trese
Po vinu se jim drugi dan –
O meni trese pa srce se.
In sen dobim po njem krasan.

Ljudje reko, da ženska mlada
In lepa – je možem le v greh –
O, če ima pa mene rada,
Igra veselje mi v očeh.

Zato ti dekle mlado krasno,
Napolni čašo še enkrat.
Obličje tvoje lepo, jasno
In vino to imam rad. 

 7 To so pesmi: Moj vinski kot, Skrb, Bolno srce, Ples, Domov in Iz boja. Pesem Moje slovo 
ima v zbirki naslov Slovo. 
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Igriv in erotično razposajen lirski subjekt nagovarja čutno dekle in jo 
vabi, da mu napolni čašo vina. Ta pesem po izzivalni drži lirskega subjekta, 
sestavljenih epitetih (»V otožnih, mrzlih zimskih dneh«, »dekle mlado 
krasno«) in drugih stilemih (npr. temina) spominja na Župančiča.8 V vari‑
antni pesmi Pozimi je izzivalnost cerkvene morale še močnejša, saj se njen 
lirski subjekt predaja opoju v prisotnosti uradnih cerkvenih predstavnikov, 
kaplana in župnika. 

Majcnov erotični lirski subjekt praviloma ne pozna disharmoničnih 
tonov in čustvenih stanj na robu obupa, smrti in razkroja. V erotičnih pe‑
smih je Maister pogosto posnemal folklorne vzorce, največkrat pa imamo 
opraviti z vedro in lahkotno anakreontsko pesmijo, kakršno je najti pri 
tedaj znanem nemškem pesniku in oficirju Liliencronu.9 

vojne, vojaške in domovinske pesmi 

Detlev von Liliencron se je konec 19. stoletja pogosto pojavljal v nem‑
škem časopisju. Po avstro‑ogrskih kadetnicah so ga zagotovo poznali, bil 
je redni sodelavec revije Jugend, pri nas je nanj v 90. letih 19. stoletja opo‑
zoril tudi Ivan Cankar.10 Kot pesnik je zaslovel z zbirko Adjutantenritte. 
Izšla je leta 1883 in prinaša kavalirsko erotične, bojevite vojne in vojaške 
pesmi kakor tudi čutno intenzivne impresije severnonemške pokrajine. Od 
njegovih vojaških pesmi in balad so postale nekatere tudi zelo popularne 
(npr. Die Musik kommt; Trutz, Blanke Hans).11 

V drugi pesniški zbirki Kitica mojih je Maister izpilil svoj pesniški izraz, 
izbral je 28 pesmi in jih razdelil v štiri cikle (Nazaj pa jih ni, O, jaz ne spim, 

 8 Na Župančiča se veže tudi motiv pesnikovega nazdravljanja s čašo vina, ki jo je napolnilo 
dekle. Prim. prvo Župančičevo pesem iz cikla Seguidille (»Na tvoje zdravje, Berta,/ to 
čašo polno« (Župančič 1956: 59)). Čaša je pri Župančiču seveda tudi simbolna metafora 
za žensko in erotični opoj, npr. v pesmi Divje polje duša moja (»Daj, napolni vnovič čašo, 
/ da se peni, da iskri se − / vriskajoča duša moja / pije jo na dušek ves« (Župančič 1956: 
29)). 

 9 Nemški pesnik in pisatelj Detlev von Liliencron (1844−1909) je veljal pri svojih sodob‑
nikih za kavalirskega oziroma pesniškega oficirja. Že od otroštva je hotel postati oficir, 
uspelo mu je v pruski vojski, sodeloval je v nemški vojni (1866) in nemško‑francoski vojni 
(1870/71), kjer je bil tudi odlikovan. Njegovo mladostno navdušenje nad vojno je nato 
splahnelo in po nekaj letih je pustil vojaško službo.

 10 Prim. Cankarjevo kritiko »Popevčice milemu narodu« (1898) (Cankar 1975: 62).
 11 Liliencronove novele z vojno tematiko (Unter flatternden Fahnen, 1888) predstavljajo prvo 

nemško vojno prozo iz novejšega časa in so s tega vidika tudi pomemben zgodovinski do‑
kument. V impresionističnem stilu so ubesedeni doživljaji iz francosko‑nemške bitke pri 
Sedanu, pogoste in izrazite so podobe zmagovitih vojakov na konjih, krvavih spopadov s 
sovražnikom, umiranja vojakov v vojaškem rovu ali njihovih trupel sredi žitnega polja. 
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Oj, ti naša zemlja sveta, Pripovedne). Iz pesmi z vojno, domovinsko in na‑
rodno temo veje pesnikova čustvena prizadetost. V prvem ciklu (Nazaj pa 
jih ni) izpoveduje trpko bolečino ob smrti vojakov (Rdeče rože), sočustvuje 
z vdovami in materami padlih vojakov (Grobovi), v drugem (O, jaz ne 
spim) je prizadet ob izgubi koroškega in primorskega narodnega ozemlja, 
kliče in bodri rojake k narodni budnosti (Naprej, Gosposvetska straža, Naši 
mejniki, Malgaj trka idr.). 

Maister kot pesnik marsikdaj ni mogel zakriti vojaka v sebi. Spoštovanja 
in časti do uniforme se je naučil že v mladosti. Vojaška čast in ponos kakor 
tudi sproščena erotika so značilnosti, ki mu niso bile tuje ne v življenju in 
ne v pesništvu. Ne nazadnje si je nadel zelo vojaški psevdonim (Vojanov). 
Številne njegove pesmi so možate in prepredene s humorjem. Pesniški 
subjekt uživa v življenju, erotiki in vinu, hkrati je ponosen predstavnik 
vojaškega stanu. S tega vidika so zanimive sicer manj pogoste, vendar to‑
liko bolj izrazite vojne in vojaške pesmi, ki niso zvezane z osvoboditvijo 
narodne zemlje. V teh pesmih odmeva stroga, h krepitvi telesnih moči, 
zmagovitega duha in časti usmerjena vojaška vzgoja. Pesniški subjekt je 
odločen, neizprosen, boja in zmage željan vojak. Maister je v svojo pesem 
vpisal tudi pokončne in možate reformatorje ali velike narodotvorne pisa‑
telje ter zapisoval akcijske, borbene, mestoma militantne verze, s katerimi 
je pozival tudi v krvav boj in upor z bičem in mečem. Prav nekateri bojeviti 
vojaški in krvavi vojni motivi kakor tudi glasni mobilizacijski in jurišni 
klici ga umeščajo v bližino Liliencronovih vojaških, borbenih pesmi in 
vojnih novel.12 

V Maistrovi pesmi Iz boja (1900) že srečamo visokoraslega, ponosnega, 
za hrabrost v bitki z zlatim križcem odlikovanega vojaka, a tudi človeka, 
ki izraža posebno spoštovanje do matere. Pesem se začne z navdušenjem 
nad zmagovito bitko in obenem vsebuje misel o žrtvah:

Hej, to je bitev vam besnela,
grmenje hrulo je topov.
Ta bitev je očini vzela
junaških sto in sto sinov … 

Prvoosebni množinski subjekt v pesmi V boj (Maister 1904: 46) poziva 
pogumne vojake v maščevalni napad na sovražnika, v neizprosen krvavi 
boj, v katerem naj le‑ti pozabijo na žene in otroke in se v celoti posvetijo 
boju: 

 12 Prim. Liliencronovo zbirko pesmi Adjutantenritte (1883) in zbirko vojnih novel Mit Hur‑
ra drauf (1940).
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Nam vsem so srca razgreta, razvneta,
v nas ni ne strahu in ne trepeta.
Nam geslo je osveta in srd.
Pred nami je smrt, za nami je smrt …
Ženâ ni mari nam danes jok, 
mi danes nimamo nič otrok!
Urá, v krvavi boj! 

Ti vojaki seveda niso osvajalci tujega ozemlja. V maščevalni boj so po‑
zvani kot vitezi svetega Jurija, kot borci pomladi in življenja, ki morajo 
premagati smrt. Smrtni kralj morda evocira na vladarja Avstro‑Ogrske, v 
kateri so vitezi svetega Jurija obsojeni na smrt, kakor se razbira iz alegorije 
smrti, koščenega generala s koso: 

Mi vitezi svetega Jurija
drevimo dalje kot ostra burja.
Nas vodi zdaj slavni smrtni kralj, 
ob njem pa z vranca nem general 
z rokó koščeno svetló kosó 
v življenje mlado zaganjal bo …
Urá, v krvavi boj! 

Vsaka od treh kitic pesmi se sklene z borbenim jurišem (»Urá, v krvavi 
boj!), ki ni daleč od Liliencronovega klica (Mit Hurra drauf!).13 

Tudi v precej naturalističnih slikah in dvogovorih iz pesmi Patrola 
(Mai ster 1929: 9−12) srečamo podobo vojaka, ki strelja ne le, ker mora, 
ampak to počne urno kot za stavo: 

Veš, tisti Rus? … Kako je mahal z roko,
kako je kričal: »Otroke imam, ženó …
Pustite me njim! … Ne môri, ne bij!« 
Zastonj: pokpok – in z razprtimi očmi
je odšel v paradiž.

pesmi o kralju matjažu 

V Maistrovih pesmih se je zmeraj znova zapisovala tudi simbolna podo‑
ba kralja Matjaža, na kar je opozoril že Janko Glazer v razpravi Rudolf Ma‑
ister‑Vojanov kot pesnik. Maistrov pesniški subjekt je praviloma izzivalec 

 13 V Liliencronovih vojnih pesmih in novelah se zmeraj znova zapisuje bojevit oficir na ko‑
nju. Že v uvodni pesmi Kleine Balade iz pesniške zbirke Adjutantenritte (1883) ponosen 
oficir z žvenketajočim ščitom in ostro sabljo urno zabode nasprotnika, si obriše krvavo 
sabljo v konjevi grivi in smehljaje jezdi naprej. 
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kralja Matjaža, velikega vojskovodje in osvoboditelja oziroma slovenskega 
folklorno mitološkega simbola. Podobo kralja Matjaža je razgradil že v 
epski pesmi Kralj Matjaž (Maister 1904: 61−63), v kateri se sicer še v okviru 
erotične teme že razbira kritika slovenske nacionalne pasivnosti. Kralju 
Matjažu ni več do vojskovanja, njegova sablja je rjava, z izzivalcem se noče 
spopasti, raje mu izroči ogromne zaklade zlata. Čeprav je konec pesmi 
precej hudomušen, saj pesniški subjekt brž odhiti z Matjaževim bogastvom 
snubit svojo Marico, se v pesmi nedvoumno pokaže samozavesten, pono‑
sen, vojaško izurjen, tudi borbeno nastrojen pesniški subjekt, ki želi stopiti 
na mesto kralja Matjaža. Prvoosebnik prebudi spečega Matjaža, ga kliče na 
spopad in mu da izzivalno vedeti, da je močnejši in večji junak: 

Jaz pa rečem mu in pravim: 
Jaz sem zbudil te iz sanj!
Pojdi se izkušat z mano,
Če si upaš, kralj Matjaž!

Maistrovo sklicevanje na mitološkega junaka se je okrepilo v razbur‑
kanem predvojnem času. V Matjaževem sonetu (Maister 1912: 514) lirski 
subjekt kliče na krvavi boj kralja Matjaža in mu celo ukazuje: 

Iz spanja kralj, če res si nam vladar!
Mi bdeči sokoli že čakamo,
Da v boj za pravdo odkorakamo.

Kaj nam in tebi srak je mar?!
Zdaj tvoj je dan – zavihti meč jeklen, 
da se zarije v kri in dob zelen.

Navedeni verzi poudarjajo militantno bojevitost Maistrove pesniške be‑
sede, vendar je poziv k akciji še zmeraj posreden z nagovorom na slovenski 
folklorno mitološki simbol.

Ko je Cankar aprila 1913 v predavanju Slovenci in Jugoslovani smešil 
avstro‑ogrsko diplomacijo in nedvoumno zastopal idejo o jugoslovanski 
združitvi zunaj Avstro‑Ogrske, je misel o slovenski osvoboditvi izpovedal 
tudi Rudolf Maister. V sonetu Mi (Maister 1913: 191) njegov pesniški su‑
bjekt najprej izreče ostro kritiko zoper slovensko pasivnost, nato pa hrabro 
pozove k bojevitemu uporu in osvoboditvi izpod tuje oblasti: 

Pokonci glavo! Kaj te litanije!
S pestjo in z bičem red doma postavi
in vsiljivca naženi z domačije.
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V politični budnici Naprej, objavljeni leta 1918 v Straži pod naslovom 
Jugoslovanska himna in s psevdonimom Kranjec, Maister ponovno kliče 
kralja Matjaža v zmagovit dan in brate Slovence v boj za narodne meje. Za 
severno mejo je Matjaževo vlogo osvoboditelja kmalu prevzel Maister sam 
in posledično odprl možnosti tudi za lastno mitizacijo. 

pokrajinske pesmi 

Tudi pokrajinske pesmi, med katerimi se tiste z opisi jesenske barvitosti 
in zrelosti slovenskogoriške pokrajine (cikel Slovenske gorice) umeščajo 
med umetniško najbolj dovršene Maistrove pesmi, ne morejo zakriti pe‑
snika vojaka. Vojaška misel in vojna izkušnja sta vtkani celo v lepotne in 
plastične podobe pokrajinskih pesmi. V pesmi Zavrh nad Št. Rupertom 
(Maister 1929: 33−36) so vaške cerkve poimenovane z metaforo stražnice: 

Po vrhovih pa stražnice:
cerkve bele 
in kapele
davnih časov priče zveste. 

V začetno in sklepno podobo škorcev se v pesmi Završki škorci (Maister 
1929: 47−48) vpletajo kanoni in sablja:

Mi smo kralji brez kanonov 
brez blagajne in brez tronov,
sablja nam je ostri kljun.

V pesmi Oktobrski mrak (Maister 1929: 40–41) ima glavni škorec podo‑
bo vojaškega glavarja in stratega:

V zadnjih žarkih prihrumijo
v trepetliko škorci siti
in kričijo in norijo,
da se veje kar šibijo, 
a glavar zaliti
z vrha modro razgleduje 
in drobi račune,
kam bi jutri v zrele griče 
zopet lačne vodil kljune. 

Maister je s ciklom pesmi Oj, ti naša zemlja sveta iz zbirke Kitica mojih 
pokrajinski pesnik in še posebej pesnik Slovenskih goric. Pred njim so 
slovenskogoriško pokrajino ubesedili Leopold Volkmer, Štefan Modrinjak, 
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Anton M. Slomšek, Stanko Vraz, Božidar Flegerič, Stanko Majcen idr., po 
njem pa najizraziteje Edvard Kocbek in Tone Kuntner.
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RuDoLf mAIsteR: fRom AnACReontIC to pAtRIotIC  
AnD LoCAL poet  
summary

Rudolf Maister was first of all a soldier, i.e. a general. As a representative of modernism 
he now and then wrote poems, was interested in painting, music and was an enthusiastic 
bibliophile. After the first two published poems in the students’ newsletter “Vesna” in 1892 
he, as a young cadet in Vienna from 1893 and 1984, became an associate member of the 
Ljubljana student society “Zadruga” (“The Cooperative”), where he got in touch with the 
freethinking ideas and the main poets of the Slovene Modernism. On the fictional level 
the novel “Orel z razprtimi krili” (“Eagle with Spread Wings”) by Hudales discusses this 
socialising. 
Maister has already been an officer when he in 1898 started publishing in “Ljubljanski 
zvon” (The Ljubljana Bell”), “Slovan” (“The Slav”), “Slovenski narod” (“The Slovene Nation”) 
etc. and he mostly used an illustrious pseudonym Vojanov. In his first poem collection 
“Poezije” (“Poems”) (1904) he joined according to the debuts of the Slovene Modernism the 
epic and lyric poems with a predominant erotic theme. One cannot overlook the imitation 
of folklore literary motives, the influence of Aškerc’s freethinking poems and mostly the 
Župančič’s erotica from the decadent “Čaša opojnosti” (“The Enticing Cup”). Maister took 
over from Župančič his mockery of the church dogmas, religious feelings and morals as 
well as combining erotic and religious motives, which caused heavy convictions from the 
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catholic criticism. When speaking about Maister as a poet we can nevertheless not speak 
about decadence for he generally did not know any disharmonic tones and emotional 
states at the edge of despair, disintegration and death. On the other hand we can easily 
speak about his more Anacreontic poetic posture, which can be found in the East‑Slovene 
poetry from Leopold Volkmer to Štefan Modrinjak, Stanko Vraz to Božidar Flegerič and 
Rudolf Maister. Maister must have known the gallant love as well as feisty military and 
war poetry written by the German officer Detlev von Liliencron, who was also noticed by 
Ivan Cankar in the 90ies of the 19th century. Maister did not put any of the erotic poems 
in his thematically and stylistically refined poem collection “Kitica mojih” (“A Stanza of 
Mine”) (1929), which contains patriotic, war and regional poems

RuDoLf mAIsteR: von Dem AnAKReontIK- bIs Zu Dem 
heImAt- unD LoKALDIChteR  
Zusammenfassung 

Rudolf Maister war vor allem ein Soldat bzw. ein General. Als Gefährte der slowenischen 
Moderne schrieb er mit zeitlichen Abständen auch Gedichte, er interessierte sich für die 
bildende Kunst, Musik und war begeisterter Bibliophil. Nach den ersten zwei veröffentli‑
chen Gedichten in der Schülerzeitung „Vesna“ im Jahre 1892 wurde Maister in den Jahre 
1893 und 1894 als Zögling der Kadettenschule in Wien ein außerordentliches Mitglied 
der Ljubljanaer/Laibacher Schülervereins „Zadruga“ („Genossenschaft“), wo er mit den 
freigeistigen Ideen und den wichtigsten Dichtern der slowenischen Moderne in Berüh‑
rung kam. Auf der fiktiven Ebene erzählt der Roman Orel z razprtimi krili (Der Adler mit 
ausgebreiteten Flügeln) von Hudales von diesem Beisammen. 
Maister publizierte seit 1898 schon als Offizier und meistens unter dem Pseudonym Vo‑
janov in Ljubljanski zvon (Die Ljubljanaer Glocke), Slovan (Der Slave), Slovenski narod 
(Slowenisches Volk) usw. In der ersten Gedichtsammlung Poezije (Gedichte) (1904) vereinte 
er, nach dem Vorbild der literarischen Erstlingswerke der slowenischen Moderne, epischen 
und lyrischen Gedichte mit herrschendem erotischem Thema. In diesen Gedichten kann 
man die Nachahmung der folklore‑ literarischen Muster, den Einfluss von Aškercs frei‑
geistigen Gedichten und vor allem die Erotik von Župančičs dekadenten Čaša opojnosti 
(Der Trunken‑Kelch) nicht übersehen. Maister übernahm von Župančič das Belächeln von 
kirchlichen Dogmas, von religiösen Gefühlen und religiöser Moral und die Vereinigung 
von erotischen und religiösen Motiven, was bei der katholischen Kritik für ein scharfes 
Urteil sorgte. Man kann jedoch im Zusammenhang mit seinem dichterischen Subjekt über 
keine Dekadenz sprechen, denn er kennt in der Regel keine disharmonische Töne, keine 
Gefühlszustände am Rande der Verzweiflung, Verwesung und des Todes. Überaus kann 
man aber über eine anakreontische Dichterhaltung sprechen, die man bei den ostsloweni‑
schen Dichtern von Leopold Volkmer bis Štefan Modrinjak, von Stanko Vraz bis Božidar 
Flegerič und Rudolf Maister verfolgen kann. Maister kannte sehr wahrscheinlich auch die 
Kavalier‑ und Liebesdichtung sowie die kämpferische Armee‑ und Kriegsdichtung des 
deutschen Offiziers Detlev von Liliencron, auf den in den 90er Jahren des 19. Jahrhun‑
derts auch Ivan Cankar aufmerksam machte. In die thematisch und stilistisch verbesserte 
Gedichtsammlung Kitica mojih (Die Strophe meiner (Gedichte)) (1929), die die Heimat‑, 
Kriegs‑ und Lokalgedichte beinhaltet, reihte Maister keine erotische Gedichte ein. 
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Završki slovenskogoriški govor1

Z i n k a  Z o r k o *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 811.163.6'292.2(497.4Zavrh):929Maister R.

Zinka Zorko: Završki slovenskogoriški govor. Časopis za zgodovino in narodopisje, 
Maribor 82=47(2011), 2–3, str. 221–229
Rudolf Maister je zahajal k svojemu prijatelju v Lenart, ki je imel v Zavrhu v Sloven‑
skih goricah svoje vinograde. Tako je lahko prisluhnil narečni govorici domačinov. 
Spominja se ga danes 91‑letna domačinka Katarina Žižek. 
Ključne besede: Rudolf Maister, Zavrh, slovenski jezik, dialektologija, završki sloven‑
skogoriški govor

1.01 Original Scientific Article 
UDC 811.163.6'292.2(497.4Zavrh):929Maister R.

Zinka Zorko: The Speech in Zavrh in Slovenske gorice. Review for History and Ethno‑
graphy, Maribor 82=47(2011), 2–3, pp. 221–229
Rudolf Maister spent a lot of time in Lenart with his friend, who had vineyards in 
Zavrh in Slovenske gorice. He had the chance to listen to the locals’ dialect speech. 
Rudolf Maister is still remembered by the 91 years‑old local, Katarina Žižek. 
Key words: Rudolf Maister, Zavrh, Slovene language, dialectology, Zavrh speech 

Mihaela Koletnik si je za svoje magistrsko in doktorsko raziskovalno de‑
lo izbrala slovenskogoriško narečje, in sicer po natančni terenski raziskavi 

 1 Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega projekta J6‑2238 z naslovom Slovenski jezik v 
stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora, ki ga financira Agencija za razisko‑
valno dejavnost RS; odgovorni nosilec projekta je red. prof. dr. Marko Jesenšek.

 * Akad. dr. Zinka Zorko, zaslužna redna profesorica za dialektologijo slovenskega jezika 
na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in redna članica SAZU, Novi trg 4, 1000 
Ljubljana, Slovenija.



222 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/2–3 • razprave – studies

posameznih govorov v Ceršaku, Črešnjevcih, Dvorjanah, Radencih, Spo‑
dnjih Ivancih, Zgornji in Spodnji Voličini, na Kremberku, Tratah, Zgornji 
Ščavnici, Zgornji Velki, pri Benediktu, Negovi in Sveti Trojici. Posebej so 
bile raziskane jezikovne razmere na Apaškem polju.

V slovenski dialektologiji se pri Franu Ramovšu t. i. goričansko narečje 
govori le na zahodnem delu Slovenskih goric, na Karti slovenskih narečij 
Tineta Logarja in Jakoba Riglerja sega od Radencev do Dvorjan, Mihaela 
Koletnik pa ga kot slovenskogoriško narečje deli na dve podnarečji po koli‑
kostnem nasprotju med refleksi za stalno dolge in akutirane samoglasnike.

Naselitvena zgodovina Slovenskih goric naj bi se začela ob koncu neo‑
lita, ko so se začeli redčiti mešani gozdovi in se je začelo širiti poljedelstvo. 
Zelo redko so bile Slovenske gorice naseljene tudi v bronasti in železni dobi. 
Najzgodnejša rimska naselja so nastala ob rimskih cestah že v 1. stoletju. 
Značilnosti pokrajine in najdišča kažejo, da je bilo poljedelstvo temeljni 
vir za preživljanje, razvilo se je tudi lončarstvo, tkalništvo in kamnoseštvo.

Slovanska naselitev vzhodnih Alp, gričevja ob Dravi, Muri, Rabi, v Ha‑
lozah in zahodnih Slovenskih goricah je potekala v okviru panonskega 
naselitvenega toka. V času avarskih vojn Karla Velikega so leta 796 prišli 
tudi Slovenci ob Dravi in Muri pod frankovsko nadoblast.

V razvoju kolonizacije Slovenskih goric ločimo območje, ki leži zaho‑
dno od Ptuja in Radgone, kolonizirano do 12. stoletja, vzhodno od tod je 
potekala kolonizacija od 13. do 16. stoletja, ko so se naselili turški ubežniki.

Cerkvena meja je od leta 811 do druge polovice 19. stoletja potekala po 
Dravi: severni del je spadal v salzburško nadškofijo, južni pa k oglejskemu 
patriarhatu. Za kolonizatorje zahodnih Slovenskih goric smemo šteti tudi 
deželne kneze in benediktinski opatiji Št. Pavel in Admont. Tuji fevdalci, 
zlasti gospodje z Vurberka, so bili od 14. do 16. stoletja lastniki tudi vasi 
Selce, Zgornja in Spodnja Voličina, torej tudi Zavrha.

slovenskogoriško narečje

Slovenskogoriško narečje spada v panonsko narečno skupino tako kot 
prekmursko, prleško in haloško zaradi enakega razvoja stalno dolgega jata, 
stalno dolgega etimološkega o, stalno dolgega u in zlogotvornega . Za‑
hodno slovenskogoriško podnarečje se loči od vzhodnega zaradi izgube 
samoglasniškega kolikostnega nasprotja; vsi vokali – enoglasniki in dvo‑
glasniki – so danes dolgi, se pa staroakutirani in novoakutirani po odrazih 
razlikujejo od cirkumflektiranih.
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Fonološki opis završkega govora

Dolgi samoglasniki so enoglasniki in dvoglasniki, trije visoki vokali se 
lahko izgovarjajo diftongično: iː/iː, üː/üː, uː/uː, iːẹ, uːọ, ẹ ,ː ọ ,ː ieː/e ,ː eː, 
oː, aː/å ,ː ər.

Izvor:
 – iː/iː zastopa stalno dolgi staroakutirani in umično naglašeni i: ̍ siːn, tˈri ,ː 
ˈxiːša, ˈliːpa, ˈmiːš, pˈriːvas, ˈviːski;

 – üː/üː je odraz stalno dolgega u, staroakutiranega u in umično naglaše‑
nega u: kˈlüːč, ˈlüːč, ˈbüːkva, kˈrüːx, sˈtüːdenec, ˈvüːxa;

 – uː/uː je naslednik stalno dolgega in staroakutiranega : ˈduːk, ˈvuːk, 
ˈvuːna, ˈžuːna;

 – iːe je odraz staroakutiranega jata: ˈmiːẹsto, smˈriːẹka;
 – uːọ zastopa staroakutirani nosni ǫ, novoakutirani o in umično naglaše‑
ni o: ˈguːọba, ˈtuːọča, ˈnuːọsin, ˈnuːọš, ˈguːọra, ˈpuːọtplat;

 – ẹː je odraz stalno dolgih e, ę, əː ˈlẹːt, ˈpẹːč, deˈvẹːt, g ˈlẹːdan, ˈdẹːn/ˈdẹːjn, 
ˈvẹːs;

 – ọː je redek fonem; pojavlja se le v knjižnih in prevzetih besedah: noˈcọːj, 
bˈlọːnt;

 – široki diftong ie: poleg eː je zelo pogost fonem, saj zastopa staro‑ in 
novoakutirane ę, e, ə, umično naglašeni e: sˈrieːča, ˈvieːč, ˈsieːd, kˈmieːt, 
ˈnieːse, ˈmieːša, ˈpieːs;

 – diftong eː je odraz stalno dolgega jata: cˈveːt, sˈveːča;
 – diftong oː zastopa stalno dolga etimološki o in nosni ǫ: ˈmoːst, ˈboːk, 
ˈgoːbec, ˈmoːš;

 – dolgi aː se lahko izgovarja tudi labializirano kot å; zastopa stalno dolgi 
in akutirani a: dˈva ,ː t ˈraːva, dˈlaːka, kˈraːva, bˈraːt, ˈaːdvent;

 – samoglasniški  se izgovarja s polglasnikom: ˈbərf, sˈmərt.
Završki samoglasniški sestav ne pozna kratkih naglašenih samogla‑

snikov.
Nenaglašeni samoglasniki so i, u, e, o, a in zložniki ər, , .
Moderna vokalna redukcija je redka. Pojavlja se le ikanje: siˈšiːti, ̍kuːọžix.

Soglasniki so zvočniki: v, m, l, r, n, j, ; nezvočniki: h, b, f, t, d, c, s, z, č, 
š, ž, k, g, x.

Najpogostejše soglasniške premene so:
 – končni ‑m se premenjuje v ‑n: z bˈraːton, ˈxuːodin;
 – palatalni l’ otrdi: kˈlüːč, pˈlüːče;
 – n’ lahko izgubi nazalnost: ˈjiːva, bˈlaːja, oˈkaːpaje;
 – j se pojavlja kot prehodni glas: ˈxuːjdo, ˈnaːjšla, žˈgaːjnki;
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 – v pred nezvenečimi nezvočniki in na koncu besede izgubi zvenečnost: 
f ˈčeːra, pˈraːf, f ˈsieːxne;

 – skupina ‑šč‑ se olajša v ‑š‑: kˈleːše;
 – skupina ‑tl‑ se razvije v ‑kl‑: kˈlaːči;
 – skupina ‑dn‑ da ‑gn‑: g ˈnieːs, g ˈnaːr;
 – ohranjen je rinezem v besedah: ˈmeːsenc, ˈpaːjank.

oblikoslovne značilnosti završkega govora

V ednini so praviloma ohranjeni vsi trije spoli, pogosta je tudi še dvo‑
jina.

Samostalniki srednjega spola so ohranjeni v ednini, v dvojini in mno‑
žini pa prehajajo med ženske ali moške samostalnike. Podaljšani s ‑t‑ in 
‑n‑ so v dvojini in množini moškega spola: ed. ˈtieːle teˈlẹːta, dv. teˈlẹːta 
teˈlẹːtof, mn. teˈlẹːti, s teˈlẹːti; ed. bˈriːemen breˈmẹːna, dv. breˈmẹːna, mn. 
breˈmẹːni. Podaljševanja samostalnikov srednjega spola s ‑s‑ narečje ne po‑
zna: čˈreːve, dˈreːva dˈreːve, ˈoːuka ˈoːke.

Samostalniki moškega spola imajo v dajalniku in mestniku ednine 
končnico ‑i, v orodniku pa ‑on. Vzorec: ed. bˈraːt ‑a ‑i ‑a ‑i ‑on; dv. ‑a ‑of 
‑ama/‑oma ‑a ‑ax ‑ama/‑oma; mn. ‑i ‑of, ‑an ‑e ‑ax ‑ami.

Samostalniki ženskega spola s končnico ‑a se sklanjajo po naslednjem 
vzorcu: ed. ˈlip ‑a ‑e ‑i ‑o ‑i ‑oj; dv. ‑i ‑ø ‑ama/‑oma ‑i ‑ax ‑ama/‑oma; mn. 
‑e ‑ø ‑an ‑e ‑ax, ‑ami.

V orodniku ednine je končnica ‑oj kot v prleščini.
Samostalniki ženskega spola II. sklanjatve poznajo naslednji sklanjatve‑

ni vzorec: ed. ̍miːš ‑ø ‑i ‑i ‑ø ‑i ‑jo/‑joj; dv. ‑i ‑i ‑oma/‑ama ‑i ‑ax ‑oma/‑ama; 
mn. ‑i ‑i ‑an ‑i ‑ax ‑ami.

V vseh sklanjatvenih vzorcih je slišati tudi končnice a‑jevske ženske 
sklanjatve.

Samostalniški zaimki so:
 – osebni:
ˈjaːs ˈmieːne; ˈmiː ˈnaːs; ˈmiːja ˈnaːji;
ˈtiː ˈtieːbe; ˈviːja ˈvaːji; ˈviː ˈvaːs;
ˈuːovi ˈjeːga; ˈuːovadˈva ;ː ˈuːovi ˈuːovix;
(V završkem govoru se pojavlja premet ˈjiːx v ˈxi .ː)

 – vprašalni in oziralni zaimki: g ˈdoː ˈkuːga, ˈkaːj ˈkuːoga;
 – nedoločna zaimka: ˈniːẹxto, ˈniːeke;
 – nikalna zaimka: ˈniːše in ˈniːč.
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Pridevniška beseda zaznamuje kakovost: ˈbeːli, deˈbẹːli, ˈlaːčni; vrsto: 
ˈbuːožji, cˈviːẹtni; svojino: ˈaːtekof, ˈmaːmikin. Sklanjatveni vzorec za moški 
spol: ed. ˈleːxk ‑i ‑iga ‑en ‑iga/‑i ‑en ‑in; dv. ‑a ‑ix ‑ima ‑a ‑ix ‑ima; mn. ‑i 
‑ix ‑im ‑e ‑ix ‑imi.

Pridevniki se stopnjujejo s prislovi ali opisno: ˈduːọber – ˈbuːjši/ ˈboːj 
ˈduːọbər – ˈnaːjˈbuːjši, ˈna jːˈbọj ˈduːọbər; sˈtaːr – staˈrẹːjši.

Določnost se izraža s členom ta/ti, nedoločnost pa s členom en/ni: ti 
ˈboːgi, en ˈboːgi.

Svojilni zaimki se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi: ˈmuːoj, ˈmuːọja, 
ˈmuːọjo; t ˈvuːọj, t ˈvuːọja, t ˈvuːọjo; ˈjeːgof, ˈjẹːni; ˈnaːš, ˈvaːš, ˈjiːxof.

Kazalni zaimki so: ˈtuːọti, ˈtiːsti, ˈuːovi, ˈtaːki, ˈtoː.
Vprašalni zaimki: ̍kaːki, ̍ kaːkši, ̍ kẹːri so enaki oziralnim in se sklanjajo 

po pridevniški sklanjatvi.
Nedoločni poljubnostni, celostni, nikalni, drugostni, istostni in mnogo‑

stni zaimki so: ̍niːẹki, ̍ kaːkši, f ˈsaːki, f ˈsi ;ː noˈbiːẹn, ̍niːkšni, dˈrüːgi, ̍naːčišni, 
ˈmaːrsiˈkẹːri.

Glavni števniki so: ̍ iːed, dˈva ,ː dˈveː, tˈri jːe, šˈtiːrje, ̍pẹːt, deˈsẹːt, edˈna jːst, 
dˈvaːjsti, t ˈriːesti, sˈtoː, ˈtaːžt.

Vrstilni števniki se lahko uporabljajo s členkom ti/taː ti ̍ pərvi, ti dˈrüːgi, 
sˈtoːti, taːžti.

Ločilnih števnikov ne uporabljajo, množinski pa so: dˈvuːni, t ˈruːni.

Glagol
V završkem govoru so glagoli dovršni in nedovršni, prehodni in nepre‑

hodni v sedanjiku, pretekliku, prihodnjiku, predpretekli čas se je izgubil.
V sedanjiku se spregajo vsi glagoli po vzorcu: ˈdiːẹla ‑n, ‑š, ‑ø; ‑ma, ‑ta, 

‑ta; ‑mo, ‑te, ‑jo; tako se spregajo tudi brezpriponski glagoli.

Besedje v završkem govoru se bistveno ne loči od drugih slovenskogo‑
riških govorov. Opazne so številne prevzete besede, zlasti germanizmi v 
izrazju za obrti, v kuhinji, za posodo, oblačila, manj pa jih je v poimeno‑
vanju rastlin, živali.

Pomenska skupina človek
 – ˈčeːx ‘fant’, ̍ dẹːca ‘otroci’, dikˈliːna ‘deklica’, ̍ puːba, ̍ puːblec ‘fant’, ̍ puːnca 
‘dekle’, šˈvoːgər ‘svak’, ˈvüːjec/ˈvüːc, vüːjna ‘ujec, ujna’;

 – človek glede na telesne lastnosti, značilnosti: b ˈleːkasti ‘trebušast’, 
kˈrüːmpasti ‘šepav’, ˈku lːhavi ‘plešast’, ˈpüːklavi ‘grbast’;

 – človek kot nosilec dejanja: ˈjaːgər ‘lovec’, ˈpẹːtlar ‘berač’, ˈraːufnˈkiːrar 
‘dimnikar’, šˈnaːjdər ‘krojač’, ˈtiːšlar ‘mizar’, ˈviːrt ‘gospodar’;
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 – deli človekovega telesa: ˈčuːnta ‘kost’ (iz madžarščine), ˈguːt ‘grlo’ (iz 
slovanske besede golt), ˈlüːmpice ‘ledvice’.

Pomenska skupina živali: ˈbaːk ‘oven’, ˈcüːzek ‘žrebe’, koˈkoːt ‘petelin’, 
k ˈvoːkla ‘koklja’, ˈaːbux ‘jastreb’, ˈbiːdər ‘oven’, ˈpuːx ‘polh’, ˈvuːk ‘volk’, 
ˈzaːvec ‘zajec’, zaˈviːca ‘zajklja’.

Pomenska skupina rastline: xajˈdiːna ‘ajda’, g ˈraːx ‘fižol’, k ˈruːmpič 
‘krompir’, ˈküːrbos ‘buča’, ˈlüːk ‘čebula’, ˈmərkefca ‘korenje’, ˈmuːrke ‘kuma‑
rice’, ˈiːba ‘iva’, koˈpiːšnice ‘robide’, maˈliːnce ‘borovnice’, g ˈrüːška ‘hruška’, 
ˈxọːjka ‘jelka’.

Pomenska skupina predmeti: viničaˈriːja ‘hiša z manjšim zemljiščem’, 
ˈdi lːe ‘podstrešje’, pivˈniːca ‘vinska klet’, šˈta lːa ‘hlev’, dˈvẹːri ‘vrata’.

Pomenska skupina posoda: ˈbüːrkle ‘orodje za pomikanje loncev v peči’, 
ˈeːjmpar ‘vedro’, ̍ faːs ‘sod’, f l̍aːša ‘steklenica’, ̍ gọːpce ‘vilice’, ̍ kiːbla, ̍ tüːnka 
‘posoda za mast’.

Jedi, pijača: ˈgiːern ‘kvas’, giˈbaːjnce ‘gibanice’, ˈmiːẹla ‘moka’, ˈsiːẹdenca 
‘kislo mleko’, ˈkuːkla ‘jabolčnik’, žgaˈjiːca ‘žganje’.

Oblačila, obutev: ber ˈgiːẹše ‘platnene hlače’, ˈfüːrtox ‘predpasnik’, 
ˈfüːrtošnica ‘moški predpasnik’, g ˈvaːnt ‘obleka’, ˈroːbec ‘ruta’, ˈpọːčni ‘co‑
pati’, ˈpuːnčoxi ‘čevlji’, ˈšọlji ‘čevlji’.

Orodja: cˈviːẹk ‘žebelj’, kˈliːnci ‘leseni čevljarski žeblji’.
Izrazi za svet, zemljišče in praznike so lahko po izvoru tudi slovenski: 

bˈreːk ‘breg, strmina’, vraˈtiː ‘travnat svet na koncu njive’, goˈriːca ‘vino‑
grad’, ˈleːs/ˈšuːma ‘gozd’, og ˈraːček ‘vrt’, ˈdüːšni ˈdẹːn ‘verne duše’, ˈliːetnice 
ˈvüːzen ‘velika noč’, sˈvẹːtek ‘praznik’, pˈriːẹsmec ‘butara’.

pripoved v slovenskogoriškem završkem govoru 
(Katarina Žižek, rojena 1919)

Sen ˈŽiːžek Kataˈriːna iz ˈZaːvrxa. Žiˈvẹːli smo v ˈZaːvrxi pər ˈviːničari. 
ˈMuːọji sˈtaːrši so bli ˈviːničari. ˈTuːọto viničaˈriːjo je ˈmieː. Š ˈtuːpica iz 
ˈLeːnarta. ˈMuːọj ˈaːtek pa ˈmåːmika sta ˈmie lːa ˈceːlo, ˈvẹːko viničaˈriːjo in 
so f ˈsieː oˈniː ˈdeːlali. Oˈniː so ˈlieːxko ˈdiːẹlafce naproˈsiːli, naˈpiːsali pa so 
šˈliː v ̍Leːnart Šˈtuːpici. ̍Uːọn je pˈlåːčo, ̍aːtek pa so ̍naːx ̍diːẹlafce plaˈčuːvali. 
ˈTåːk smo ˈmiː žiˈviːẹli ˈpẹːtint ˈriːdeset ˈleːt pər Šˈtuːpici. ˈPuːọl pa so ˈaːtek 
doˈbi lːi po oˈčẹːti ˈieːno ˈtüːdi tako ˈma lːičko poˈsẹːstvo pa ˈxiːšo. ˈTieː smo pa 
ˈtåːn bˈli .ː ˈAːtek so žə bˈliː ˈbọ lː zˈmuːčeni in smo šˈliː na sˈvuːọjo. Od ˈtḁːn sn 
se pa ˈjḁːs poroˈči lːa. ˈTḁːn sn že ˈbi lːa sˈtaːra devet ˈnaːst ˈleːt. ˈZåj sn pa ˈtåːn 
žiˈviːela do ˈlaːnskiga ˈliːẹta. ˈTieː sn se pa preseˈli lːa ˈsieːn f ˈSiːẹlcax in ˈzåːj 
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žiˈviːn ˈtüː f ˈSiːẹcax no ˈliːeto pa ˈpọː. Smo se zˈmeːnli, ˈnieːmo ˈjåːs ˈsaːma 
ˈtüː poˈziːmi, ˈmaːn preˈmåːlo ˈpẹːnzijo. ˈTieː sma se z ˈVaːlteron, s ˈsiːnon, 
zˈmeːnla, da mo ̍ tiːsto proˈda lːi. Je ̍ rẹːko ̍Va lːterː »ˈTiː boš ̍ taːn ̍ ieːno ̍ sọːbico 
doˈbi lːa in boš bˈrieːs skərˈbiː ̍ Tiː t ˈvuːọjo ̍pẹːnzijo ̍maːš. ̍ Jẹːsti pa ̍ tuːoto, ̍ kaːj 
je, ˈtoː je f ˈsieː na naːjnem.« In ˈtüːdi ˈtåːk je do ˈzaːj bˈluːọ.

Mlaˈduːosti se sˈpoːnin ˈduːosti. ˈTieː je pˈriːšo v ˈZaːvərx s sˈvuːọjo 
faˈmiːlijo, f ˈsaːkok ˈraːt za ˈšuːọlske poˈčiːtnice. ˈTieː sn ˈjåːs pˈriːšla ˈpərvič 
na ˈvərsto, ˈkaːj sn ga sˈpuːoznala. ˈPərvič, ˈkaːk so se pərpeˈlaːli v ˈZaːvrx, 
ˈneː, pa so že ˈmọːgli ˈmieːne pərpeˈlaːti ˈguːor, je ˈrẹːko. ˈMaːmika so ˈrieːkliː 
»Gˈrẹːma, boš ̍ viːdla geneˈra lː ̍ Maːistra. Boš ̍ viːdla gosˈpoːda.« ̍ Tieː pa smo 
šˈlie .ː ̍Ọ ,ː te pa ̍ taːko veˈsie lːje, ̍ neː, me je ̍ uːọn zg ˈraːbo oˈkọ lːi, g ˈdaː je ̍ sẹːdo. 
ˈUːon je ̍ tiːstokˈraːt že ̍bi ̍ taːki, ka je z dˈveːma ̍pa lːcama ̍xuːodo. Ni ̍mọːgo 
ˈvieːč xoˈdiːti. ˈTieː je pa ˈsẹːdo, smo ˈmẹ lːi g ˈliːx za ˈjieːga ˈtaːk napˈraːvleno. 
Seˈveːda, ˈpərvo me je zaˈčẹːu sprašeˈvaːti, ˈkaːk je f ˈšoːli. ˈTieː sn pa ˈjåːs 
ˈrieːkla, da mi ˈnaːjbolj ˈtieːško g ˈrẹː f ˈšọːli ˈčiːtanje. ˈTieː je pa ˈrẹːkoː »ˈTaːk? 
ˈTieː pa ˈmaː ˈzaːj, f ˈsaːki ˈdẹːn boš pˈriːmeni ˈčiːtala. Bom te ˈjaːs nauˈčiː 
bˈraːti.« ˈTieː pa ˈreːs. ˈTieː pa ˈtiːsti ˈmeːsc ˈmiːno. Pa še ˈduːọsti me je 
sprašeˈvaː, č ˈxuːọdin k ˈmiːeši, k ˈvẹːroˈuːki. Sn ˈrieːklaː »ˈJa .ː« ˈTieː pa je 
ˈrẹːkoː »ˈKẹːko pa je ̍ boːgof?« ̍ Jaːs pa sn ̍ xiːtroː »ˈBoːk je ̍ saːmo ̍ ieːd, so pa 
t ˈriː ˈbuːọžje oˈsẹːbeː ˈboːk ˈUːoče, ˈboːk ˈSiːn in ˈboːk S ˈvẹːti ˈDuːx.«

Gˈdaːj so se spaˈkiːrali, ko so šˈliː naˈzaːj v ̍Maːribor, je ̍ rẹːkoː »ˈKaːtərca, ti 
pa ̍muːọraš pˈriːti f ˈsaːko ̍ liːẹto k ̍mieːni, da bom ̍viːdo, ̍ kaːk boš zˈraːsla.« In 
ˈtoː s ̍ tieː ̍ reːs ̍ xuːodla k ̍ jieːmu. In ̍ tak s f ˈsaːkokˈraːt maˈliːnce ̍ nieːsla. 
Maˈliːnce smo mi pˈraːvli, ˈkaːj smo v ˈleːsi nabˈra lːi.

Bˈra lːa s Prinˈcẹːsko Zvezˈdaːno. Je ˈtaːko ˈleːpo kˈniːžico ˈkuːpo in s 
ˈsaːki ˈdẹːjn ˈmọːgla s ˈtiːste k ˈniːžice bˈraːti. ˈPuːọl pa s še ˈxuːọdla mu v 
ˈLeːnart po ̍ puːọšto, f ˈsaːki dˈrüːgi ̍ dẹːjn. Ki je isˈxaːjalo – ̍ Juːtro se je ̍ rieːklo 
– in ˈuːon je ˈmẹː ˈtiːsto naˈruːọčeno, s po ˈtiːsto ˈxuːodla. ˈTieː pa, g ˈdaːj 
se je posˈlaːla, je ˈrẹːkoː »ˈTuːọto ˈmaːš k ˈniːžico.« Pa še ˈnẹːkiga koˈvaːča 
je ˈnuːọtər ˈdaː pa naˈpiːsaː »ˈLeːpi, pˈriːdni ˈKaːtərci f spoˈmiːn. ˈRuːdolf 
ˈMaːister.« Je ˈrẹːkoː »Za ˈtieːbe pa bom naˈpiːsa ˈieːno ˈpẹːsem od ˈtieːbe.« 
ˈTieː ˈreːs. ˈNiː blo ˈduːgo, te je pa ˈxiːtro, ˈkaːk je pˈriːšo v ˈMaːribor, pa s 
že doˈbi lːa ot Šˈtuːpičovix. ˈTieː pa ˈneː ˈduːgo, pa so pərˈnieːsli Šˈtuːpičovo 
gosˈpa .ː P ˈraːviː »ˈToː ˈmaː ˈKaːtərca od ˈMaːistra, ˈkaːj ji je sˈpiːẹsno.«

Razlaga besed: ˈma lːičko ‘majčkeno’, mo proˈda lːi ‘bomo prodali’, g ˈliːx 
‘ravno’, ˈdẹːn ‘dan’, pˈriːmeni ‘pri meni’, ˈmeːsc ‘mesec’, k ˈmiːẹši ‘k maši’, 
maˈliːnce ‘borovnice’, ˈleːs ‘gozd’.
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the speeCh In ZAvRh In sLovensKe GoRICe  
summary

Rudolf Maister spent a lot of time in Zavrh in Slovenske gorice, where he socialised with 
the locals and listened to their dialect speech. He dedicated his poem “Katrica” to Katarina 
Žižek.
The “slovenskogoriški” dialect was on Ramovš’s dialectological map marked only in the 
West as “goričansko”, where as the Eastern part of Slovenske gorice should be “prleški”. 
In the newer research made by Tine Logar and mostly by Mihaela Koletnik the East and 
West “slovenskogoriški” sub‑dialects differ in the qualitative and quantitative development 
of constantly long vowels.
The Zavrh speech has got only long vowels and diphthongs: iː, üː, uː, iː, üː, uː, iːẹ, uːo, ẹː, 
ọː, ieː/eː, eː, oː, aː/åː, ər .ː The vowel u is pronounced as ü and the vowel i as in all dialects 
of the Pannonia dialect group, the long semivowel, etymological e and nasal ę have as a 
reflection the narrow e, the long jat developed into the diphthong e, the long etymological 
o and the nasal ǫ are represented by the diphthong eː and oː, assonance  is pronounced 
with a semivowel in front of r. Some consonantal alternations point out the common 
Pannonia development: the soft lj has hardened, the soft nj lost its nasal element, v in 
front of a voiceless consonant and at the end of a word loses its sound, compounds tl, dl 
can be dissimilated into l or they can be alternated into kl, gl, šč is shortened into š. In the 
morphological development the dual is preserved as well as in singular neuter, the ending 
diacritical type is vanishing, single cases (genitive and locative in singular, masculine 
gender) differ from the standard language forms, in adjectival declination the genitive 
masculine form in singular gets the ‑iga ending, the non‑thematic verbs are conjugated 
according to a thematic pattern. 
The lexis is enriched by numerous “pannonisms”.
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DIe spRAChe In ZAvRh v sLovensKIh GoRICAh/sAueRbeRG 
In wInDIsChbüheLn  
Zusammenfassung

Rudolf Maister verbrachte viel Zeit mit den Einheimischen in Zavrh v Slovenskih goricah/
Sauerberg in Windischbüheln und hörte sich gerne ihre Dialektsprache an. 
Katarina Žižek widmete er sein Gedicht „Katrica“. Der Windischbüheln‑Dialekt ist in der 
Dialektkarte von Ramovš nur im Westen als „goričansko“ gekennzeichnet; der östliche 
Teil von Slovenske gorice/Windischbüheln soll „prleški“ sein. In den neueren Forschungen 
von Tine Logar vor allem aber von Mihaela Koletnik unterscheiden sich der östliche und 
der westliche Windischbühel‑Subdialekt auf Grund der qualitativen und quantitativen 
Entwicklung der immer langen Vokale. 
Deswegen hat die Sprache in Zavrh v Slovenskih goricah/Sauerberg in Windischbüheln 
nur lange Vokale und Diphthonge: iː, üː, uː, iː, üː, uː, iːẹ, uːo, ẹː, ọː, ieː/eː, eː, oː, aː/
åː, ər .ː Der Vokal u wird als ü ausgesprochen und der Vokal i wie in allen Dialekten 
der pannonischen Dialektgruppe, langer Halbvokal, etymologischer e und der Nasal ę 
spiegel sich als schmaler e wieder, der lange jat entwickelte sich in den Diphthong e, 
den langen etymologischen o und den Nasal ǫ vertreten die Diphthonge eː und oː, der 
vokale  wird mit einem Halbvokal vor r ausgesprochen. Einige Vokalwechsel zeigen eine 
gemeinsame pannonische Entwicklung auf: der weiche lj wurde hart, der weiche nj ver‑
liert das nasale Element, v verliert vor einem klanglosen Konsonant und am Wortende 
den Klang, die Fugen tl, dl können in l dissimilieren oder in kl, gl wechseln, šč wird š. In 
der morphologischen Entwicklung wird das Dual beibehalten, in Singular das Neutrum, 
Endungsbetonung verschwindet langsam, einzelne Fälle (Dativ und Lokativ in Singular 
Maskulinum) unterscheiden sich von den standardsprachlichen, in Adjektivdeklination 
bekommt Genitiv Maskulinum in Singular die Endung ‑iga, athematische Verben werden 
nach thematischer Schema konjugiert. Die Lexik wird von zahlreichen „Pannonismen“ 
bereichert. 
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Položaj slovenskega jezika  
v Maistrovem času1

m a r k o  J e s e n š e k *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 811.163.6(091)"18/19"

Marko Jesenšek: Položaj slovenskega jezika v Maistrovem času. Časopis za zgodovino 
in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 2–3, str. 230–244
Maistrova vojaška akcija, ki se je po pogajanjih končala še s priključitvijo Prekmurja 
k matičnemu slovenskemu ozemlju, je določila geografske meje Slovenije in v tem 
prostoru dokončno uveljavila enotni slovenski knjižni jezik – v osrednjeslovenskem 
prostoru ga je že pred tem na novo normiral Breznik (Slovenska slovnica, 1916), v vzho‑
dnoslovenskem prekmurskem prostoru pa so katoliški odločitvi za enoten slovenski 
knjižni jezik (to se je zgodilo že sredi 19. stoletja) sledili še protestanti.
V Maistrovem času je prekmursko pisno ustvarjanje prešlo v pokrajinske narečne 
okvire je tako predstavljalo zanimiv standard jezikovnega regionalizma, poenotena 
slovenska knjižna norma pa t. i. moderno v slovenskem knjižnem jeziku.
Ključne besede: Rudolf Maister, Anton Breznik, slovenski jezik, osrednje‑ in vzhodno‑
slovenska knjižna različica, poenotenje knjižne norme, novoilirizem, jugoslovenarstvo.

1.01 Original Scientific Article 
UDC 811.163.6(091)"18/19"

Marko Jesenšek: The Situation of the Slovene Language in Maister’s Times. Review for 
History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 2–3, pp. 230–244
Maister’s military action, which ended after negotiations with annexation of Prek‑
murje to the parent Slovene territory, defined Slovenia’s geographic borders and fi‑

 1 Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega projekta J6‑2238 z naslovom Slovenski 
jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora, ki ga financira Agencija 
za raziskovalno dejavnost RS; odgovorni nosilec projekta je red. prof. dr. Marko Je‑
senšek.

 * Dr. Marko Jesenšek, redni profesor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze 
v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija, marko.jesensek@uni‑mb.si
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nally also asserted the unified Slovene standard language. The Slovene standard lan‑
guage has, in the central Slovene part, been normalised anew by Breznik (Slovenska 
slovnica/“Slovene Grammar”, 1916), in the Eastern Slovene Prekmurje area Protestants 
followed the Christian decision for a unified Slovene standard language (which hap‑
pened already in the middle of 19th century). 
In Maister’s times the Prekmurje written works changed to the regional dialect frame‑
works and presented an interesting standard of language regionalism whereas the 
unified Slovene standard norm was seen as the so called “modern” in the Slovene 
standard language. 
Key words: Rudolf Maister, Anton Breznik, Slovene language, Central and Eastern 
Slovene standard version, unification of standard norm, New Illyrian Movement, “Yu‑
goslovenianhood”

Maistrov Maribor – tako bi se lahko (moralo) imenovati mesto ob Dra‑
vi, ki sta mu slovenski značaj določila prenos sedeža Lavantinske škofije 
pod Pohorje leta 1859 in določitev severne slovenske meje po koncu prve 
svetovne vojne. Danes se oba dogodka zdita sama po sebi umevna, vendar 
sta bila odvisna od spleta (naključnih?) okoliščin in predvsem od dveh po‑
sameznikov, ki sta, vsak v svojem času, začutila zgodovinski trenutek in se 
odločno postavila za slovenstvo in slovenski jezik: Slomšek je poudarjajoč 
slovenski jezik premišljeno prestavil škofijsko središče iz Št. Andraža in 
(ponemčene) labotske doline v Maribor, na takrat že od Ljubljane in kranj‑
skega jezikovnega izhodišča najbolj oddaljeno severno slovensko jezikovno 
mejo, s tem pa je omogočil Maistru, da se je ob izteku prve svetovne vojne 
v Mariboru postavil na mrtvo stražo slovenstva. Maribor je bil v Slomško‑
vem času malo mesto s približno 9.000 prebivalci,2 v Maistrovem času pa 
jih je bilo že skoraj 30.000:3 

»V Mariboru sta si tedaj v devetnajstem stoletju in nato do konca prve 
svetovne vojne, pa še celo po njej, stali vsaksebi kulturi dveh narodov – 
nemškega z bogato tradicijo, zlasti izza razsvetljenstva in romantike, in slo‑
venskega, ki je svojo kulturo šele oblikoval iz ljudske v narodno ter si šele 
pridobival mnoge svoje konstitutivne elemente. Pri tem puščamo osnove, 
ki so pri obeh istega izvora – antični in krščanski svet, pa tudi vzajemno 

 2 Leta 1850 je mariborska občina imela 6.706 prebivalcev (Notranje mesto /tj. znotraj nek‑
danjega mestnega obzidja/ 3677, Graško predmestje 1.030, Melje 228, Magdalensko pred‑
mestje 615 in Koroško predmestje 1226), okoliške (Krčevina, Košaki, Pobrežje, Radvanje 
in Studenci) pa skupaj še 2.239 (Hartman 2001: 14–15). 

 3 Leta 1910 (uradno avstrijsko štetje) je mariborska občina imela 27.994 prebivalcev, okoli‑
ške pa 11.937 (Hartman 2001: 15). Po podatkih Krajevnega leksikona Dravske banovine 
(http://www.zape.si/srd/pdf/ldb.pdf) je bilo približno enako število prebivalcev tudi po 
ljudskem štetju leta 1921 (v mestu 27.809) in 1931 (v mestu 33.921) – takoj po prvi sve‑
tovni vojni se je iz Maribora izselilo približno 6.000 ljudi, priselilo pa se je novih 2.000 
slovenskih uradnikov, trgovcev, obrtnikov, podjetnikov (Hartman 2001c: 66). 
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vplivanje, pri čemer je bil delež nemške kulture seveda neprimerno večji.« 
(Hartman 2001: 13)

»Tako se nam slovenska kultura v Mariboru 19. stoletja kaže v presečišču 
trdnih in relevantnih vrednostnih kriterijev, kot skromen, a živ organizem 
z imanentnimi razvojnimi nastavki, ki so se že kar na začetku naslednjega 
stoletja, zlasti po tem, ko se je otresla nemškonacionalnih pritiskov, razrasli 
v kulturne dosežke s kakovostno težo.« (Hartman 2001a: 31)

Maistrova odločitev za odločno vojaško akcijo je bila leta 1918 odločitev 
za slovenski Maribor, slovensko kulturo in za slovenski jezik, ki se mu je v 
obdobju slovenskega uveljavljanja po prvi svetovni vojni navidezno močno 
izboljšal družbeni položaj. Slovenski jezik kot eden izmed najpomembnej‑
ših določil naroda se je po pomladi narodov ponovno postavil na barikade 
slovenstva. Na Štajerskem se je ob ljudskem štetju leta 1900 od 1,3 milijona 
prebivalcev le slaba tretjina, tj. 409.531 (Hartman 2001b: 41), odločila, da 
za svoj prvi sporazumevalni jezik imenuje slovenščino; Maribor je bil na 
videz izrazito nemški, saj so se slovenski Štajerci, Nemci in številni prise‑
ljenci iz Italije, Češke, Šlezije, Ogrske, Hrvaške sporazumevali nemško, tak 
pa je bil tudi uradni jezik civilne in cerkvene uprave. Nemška jezikovna 
nadvlada pa se je uveljavljala le v Notranjem mestu, izven nekdanjega ob‑
zidja pa je bila slovenščina edini sporazumevalni jezik (Hartman 2001b: 
42). Mesto torej ni bilo obojestransko dvojezično, ampak je šlo za dvojezičje 
Slovencev, ki so uporabljali slovenščino v vseh jezikovnih položajih razen 
v uradnem in javnem sporočanju (tam je prevladala nemščina), in enoje‑
zičje Nemcev – enostranska dvojezičnost slovenske skupnosti v Mariboru 
je določala tudi nesorazmerje med uradnim številom slovenskih in nem‑
ških prebivalcev Maribora vse do razpada Avstro‑Ogrske, saj je avstrijsko 
štetje izenačevalo narodno pripadnost s t. i. občevalnim jezikom, to pa je 
pomenilo, da je bilo razmerje med Slovenci in Nemci v mestu ves čas nižje 
kot 20 : 80.4 To je bil tudi razlog, da je že Puff (1847: 259; 1999) zavajujoče 
zapisal, da je »/ž/ivljenje v Mariboru /je/ docela nemško«, okolica pa je 
»slovensko naravnana«, vendar »zmore oba jezika«. V drugi polovici 19. 
stoletja je bila nemščina jezik »gospode«, slovenščina pa nižjega sloja – 
le »katoliška duhovščina /je bila/ v mestu v celoti slovenska«. (Hartman 
2001d: 55). Tako negativno razmerje do slovenščine je omogočalo nemške‑
mu jeziku, da je popolnoma prevzel nadomeščanjsko vlogo v javni rabi in 

 4 Leta 1880 je bilo v Mariboru 2.431 slovensko in 13.517 nemško govorečih prebivalcev, leta 
1890 2.653 : 15. 931, leta 1900 4.062 : 19. 293 in leta 1910 3.823 : 22.600 (Hartman 2001b: 
43). Baš (1967: 228) je npr. za ljudsko štetje leta 1910 ob uradnem avstrijskem podatku o 
številu Mariborčanov, ki se sporazumevajo v slovenščini (3.823), navedel dvakrat višjo 
številko zasebnega štetja (7.500 slovensko govorečih Mariborčanov).
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skoraj vseh funkcijskih zvrsteh jezika. To je »pri Slovencih v precejšnji meri 
razvilo občutek manjvrednosti in služenjsko razmerje« (Toporišič 1992: 
133) do nemškega jezika, kar se je kazalo v nekritični enostranski dvoje‑
zičnosti Slovencev ter doslednem nadomeščanje slovenščine z nemščino 
v uradnem govornem položaju. Zapostavljanje materinščine se je kazalo 
tudi v nemčevanju in vpletanju značilnosti nemškega jezika v slovenščino 
(mariborska nemščina) tistih Slovencev, ki so se v mestu oz. okolici pov‑
zpeli (ali so se želeli povzpenjati) na socialni lestvici; to pa je spodbujalo 
tudi nemškutarstvo v (širšem) mariborskem prostoru. Maistrov odločen 
vojaški poseg v take razmere je pomenil tudi »postopno in dolgotrajno 
uvajanje slovenščine v javno življenje mesta« (Potočnik 2008: 88), saj je 
prvič v zgodovini slovenskega naroda omogočil, da je lahko »/s/lovenska 
občinska uprava poskrbela« za slovenski videz in poslovenjenje Maribora 
(Potočnik 2008: 147). 

Prvo štetje prebivalstva v Kraljevini SHS je bilo povsem drugačno od 
avstrijskega: leta 1921 je imel Maribor 27.759 prebivalcev, med njimi 20.374 
slovensko govorečih in le še 6.435 takih, ki so za svoj prvi jezik navedli 
nemščino.5 Kakšen preobrat glede na predhodne popise, razmerje 20 : 80 
je bilo tokrat obrnjeno v korist slovenščine! Čeprav je bila nemščina v Ma‑
riboru še vedno petkrat bolj prisotna kot v preostali Sloveniji,6 se je zdelo, 
da se slovenščini nikoli več ne bo godilo tako, kot se ji je dolga stoletja v di‑
glosiji z nemščino: »Mariborski meščani so se spričo novo nastalih razmer 
morali naučiti slovenščine. Ob prevratu je bila večina uradništva zaradi 
neznanja slovenščine odpuščena. Posamezni uradniki so dobili nalogo, da 
se morajo v določenem roku (do konca decembra 1919) naučiti slovenskega 
jezika. Ponekod so pripravili tudi brezplačne tečaje.« (Potočnik 2008: 148)

Maister je po prevzemu oblasti v Mariboru najprej zamenjal imena ulic 
(pojavila so se poimenovanja po slovenskih osebnostih, npr. Goethejeva 
je bila preimenovana v Prešernovo, Schillerjeva v Gregorčičevo ulico) in 
javne napise,7 odločanje o vprašanju učnega jezika v mariborskih osnov‑
nih in srednjih šolah pa je bilo preloženo na naslednje leto, ker je Maister 

 5 Leta 1931 je Maribor imel 33.921 prebivalcev, Slovencev je bilo 27.533, Nemcev le še 2.696 
(več je bilo npr. že Srbov in Hrvatov).

 6 Prim. Potočnik (2008: 152) in Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. 1. 1921 u 
Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd 1924. 

 7 »Tako je mestni magistrat z naredbo zahteval, da si morajo vsi obrtniki do 30. junija 1919 
priskrbeti nove napise v slovenščini oziroma srbohrvaščini. Napisi v nemškem jeziku so 
bili od tega dne prepovedani. /…/. Številne mariborske lokale so preimenovali: nekdanjo 
kavarno Theresienhof na Glavnem trgu v Veliko kavarno, restavracijo in hotel Mohr v 
hotel Pri Zamorcu, hotel in restavracijo Erherzog Johann v Union itd.« (Potočnik 2008: 
147)
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moral nadzorovati vojaške pridobitve na terenu in skrbeti za nove akcije na 
Koroškem ter v Prekmurju – bal se je, da bi prehitra uvedba slovenščine v 
šole razburkala strasti v mestu,8 saj še ni imel dovolj slovenskih učiteljev. 
Nemške učitelje so začeli odpuščati šele aprila 1919, nemščina je ostala 
učni jezik do konca šolskega leta, uvedli pa so tedensko še tri dodatne ure 
pouka slovenščine. Najprej sta se slovenizirali gimnazija in učiteljišče (ne‑
kaj časa je pouk še potekal vzporedno v nemščini za otroke, ki so imeli ta 
jezik za materin, vendar so imeli tudi obvezne ure slovenščine), najkasneje 
realka, na kateri so prevladale slovenske vzporednice šele v šolskem letu 
1925/26, ko se je šola preimenovala v Državno realno gimnazijo (Potočnik 
2008: 152): »Kot nov živ jezik je bila poleg nemščine v pouk na srednjih 
šolah pritegnjena francoščina, na vseh stopnjah pa je bil uveden pouk sr‑
bohrvaščine, vendar v sklopu materinščine. Prva generacija mariborskih 
srednješolcev, ki je obiskovala osnovno in srednjo šolo samo s slovenskim 
jezikom, je maturirala šele leta 1931. Slovenščina se je vse bolj uveljavljala v 
javnem življenju Maribora, čeprav je nemščina imela v mestu še precejšen 
vpliv.« (Hartman 2001c: 67) 

Francoščina je bila v Mariboru zelo popularna in je začela nadomeščati 
nemščino, najprej na realki, nato še v nižjih razredih gimnazije. Pri tem je 
imela posredno vlogo tudi Maistrova žena, Marija Maister, ki je leta 1922 
postala prva predsednica Francoskega krožka (Društvo Cercle Français) v 
Mariboru: »Marija Maistrova je bila s svojim znanjem francoščine možu v 
pomoč pri pogovorih z antantnimi častniki v Mariboru, sicer pa zelo za‑
vzeta za francosko omiko.« (Hartman 1989: 26). Rudolf Maister je omogo‑
čil slovenizacijo Maribora, njegova žena pa je v mariborskem Francoskem 
krožku skrbela za popularizacijo francoščine in tako tudi za njeno uvajanje 
v slovenske šole (kot tuj jezik namesto nemščine). 

Na slovensko zavest in slovenski jezik so v Mariboru od Slomška do 
Maistra najbolj odločilno vplivali naslednji dogodki: (1) Prenos sedeža 
Lavantinske škofije v Maribor leta 1859 in ustanovitev visoke bogoslovne 
šole, (2) ustanovitev Slovanske čitalnice leta 1861, (3) prva gledališka pred‑
stava v Mariboru (24. 3. 1865) in kasnejši začetki slovenskega gledališča, (4) 
Jurčičevo urejanje časopisa Slovenski narod 1868–1872, (5) literarni časopis 
Zora (1872–1878) in znanstvena priloga Vestnik (1873–1875), (6) pedago‑
ški znanstveni tisk (Slovenski učitelj, 1872–1877; Popotnik, 1883–1900), 
(7) otvoritev Narodnega doma in razvoj slovenskega gledališča, 1899, (8) 

 8 »Nemški in nemškutarsko usmerjeni starši ter nahujskana mladina bi v teh časih burno 
reagirali.« (Potočnik 2008: 151)
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ustanovitev Zgodovinskega društva leta 1903 in začetek izhajanja Časo‑
pisa za zgodovino in narodopisje leta 1904, (9) ustanovitev Dramatičnega 
društva (1909).

Prva pomembna mariborska dogodka sta tesno povezana s škofom 
Slomškom. S prenosom škofije v Maribor je pripravil potrebne cerkve‑
no‑upravne (s tem pa tudi pravne in jezikovne) podlage, ki so kasneje ute‑
meljile in opravičile Maistrovo vojaško akcijo v Mariboru; z učnim jezikom 
v mariborski bogoslovni šoli,9 ki je bil delno tudi slovenski,10 in z aktivnim 
zavzemanjem za ustanovitev mariborske Slovanske čitalnice, ki je spod‑
bujala slovenstvo in raznemčevanje v Mariboru, pa je nadaljeval svojo ce‑
lovško skrb za slovenski jezik, ki je izhajala iz njegovega prepričanja, da 
so vsi jeziki enakovredni, jezikovno odpadništvo pa nedopustno in ga je 
potrebno obsojati ter se proti njemu odločno boriti. Slomšek je skrb za ma‑
terni jezi pokazal že v Celovcu, kjer je poučeval slovenski jezik bogoslovce 
lavantinske škofije ter tudi slovenske in nemške pravnike ter uradnike. Ob 
berilih in slovnicah drugih avtorjev je pri pouku uporabljal tudi (rokopi‑
sno) slovnico (Jesenšek 2010: 667–681), ki jo je sestavil sam (Ingbegriff der 
slowenischen Sprache für Ingeborne); delo je začel pripravljat verjetno že 
leta 1821, to pa pomeni, da je »boj za individualnost slovenskega jezika« v 
Mariboru, ki ga je začel Slomšek in zaključil Maister, potekal skoraj celo 
stoletje. Uresničitev svojih teoretskih nazorov o funkcijsko polno razvitem 
slovenskem jeziku (Jesenšek 2003: 667–681) je videl prav v praktičnem za‑
vzemanju mariborske Slovanske čitalnice za javno rabo slovenskega jezika. 
Slovanska čitalnica v Mariboru je bila ustanovljena 17. 7. 1861 z namenom, 
»/d/a se do maternega jezika veče veselje in veča ljubezen obudi /…/ in se 
/…/ kolikor je mogoče slovenskega jezika posluževati«11 in da se slovenšči‑
na uveljavi, prizna in pozitivno sprejme v mariborskem javnem življenju.12 

 9 Med prvimi predavatelji so bili Jakob Stepišnik, Josip Ulaga, Jurij Matjašič in znameniti 
jezikoslovec Oroslav Caf, ki je imel takrat že zbrano gradivo za slovensko slovnico in 
slovar, prav tako pa je bil odličen poznavalec indoevropskih jezikov in so ga vabili na 
univerzi v Prago in Petrograd. Zanimivo je, da ga je Slomšek povabil kot dobrega teologa 
za učitelja na mariborsko bogoslovje, čeprav je veljal za zagovornika ilirizma in je celo 
prevedel povest Robinsom Mlajši v zelo slovansko obarvano slovenščino (Jesenšek 2003a: 
429–438). Najuglednejši profesor mariborskega bogoslovja je bil Fran Kovačič.

 10 Škof Slomšek je določil, da se v slovenščini predavata pastirna in katehetika (ostali pred‑
meti v latinščini ali nemščini), od leta 1883 pa (na predlog Božidarja Raiča in z dovolje‑
njem škofa Stepišnika) tudi Sveto pismo. (Hartman 2001f: 33)

 11 2. člen pravil delovanja društva.
 12 »Česar smo pri nas davno že živo potrebovali, se je ustanovilo: društvo, kjer se slovensko 

govori in bere /…/. Mi čemo združeni se slovenskega jezika bolje vaditi in se v njem za 
znanstveno in vsakdanjo rabo izuriti, da se tudi v našem mestu bo na javno upal, da bo 
nehal biti pri beraški mizici, za pečjo sedeti in hirati.« (Novice 19, 21. 8. 1861, str 277–278; 
navedeno po Hartman 2001e: 521) 
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To svoje poslanstvo je dobro opravljala vse do začetka 20. stoletja, ko je 
dosegla enega izmed pomembnih vzponov ob ustanavljanju Zgodovinske‑
ga društva, nato pa je »životarila« med in po prvi svetovni vojni in je bila 
ukinjena leta 1927, ko je dobila svoji naslednici v čitalnici Delavske zbor‑
nice in Študijske knjižnice (Hartman 2001e: 547–548). 

Z mariborskim bogoslovjem je tesno povezan tudi njen najuglednejši 
profesor Fran Kovačič. Glede slovenskega jezika je imel podobne nazore, 
kot jih je zagovarjal že Slomšek. Kovačič je bil njegov »velik častilec že v 
bogoslovju«: »Njegove vizije, da mora postati Maribor mesto, ki ga bo‑
do za svojega prepoznali tudi Slovenci, so se zaradi zloma Avstro‑Ogrske 
kmalu uresničile. Takrat je bilo potrebno vložiti ogromno moči v to, da 
so Mariboru vdahnili slovenskega duha. Na noge so morali postavili vse 
pomembnejše institucije, kar bi bilo bistveno teže brez bogatih izkušenj, ki 
si jih je pridobil Kovačič s svojim trdim delom in z znanjem, ki se je nako‑
pičilo skozi dvajsetletno sistematično znanstveno preučevanje zgodovine 
Spodnje Štajerske.« (Kačičnik 2007: 175–191)

Zavzemal se je za enakopraven položaj slovenščine v mariborskem pro‑
storu in za njeno polnofunkcijskost. Pomembna so njegova prizadevanja 
za razvoj slovenskega strokovnega in znanstvenega jezika, tj. tiste funkcij‑
ske zvrsti jezika, ki smo jo Slovenci razvili najkasneje (Miklošičev prevod 
Občedržavljanskega zakonika) in nam je omogočila, da se je slovenščina 
sredina 19. stoletja priključila skupini svetovnih jezikov, ki imajo razvitih 
štiričlenski snop funkcijskih zvrsti.13 Fran Kovačič je svojo slovenskost na 
najbolj prepričljiv način predstavil v enačbi: znanstveno ustvarjanje = utr‑
jevanje rodoljubja: »Zgodovinska zavest tudi najbolj vzbuja narodno zavest. 
Štajerskim Slovencem preostaja le dvoje: ali z obupom, pasivno resignacijo 
čakati svoje smrti, ali pa krepko živeti in napredovati tudi na kulturnem 
polju, zlasti zgodovinskem.« (Kovačič 1903)

In ker je bil Maribor na začetku stoletja močno pod nemškim vplivom, 
slovenščina kot znanstveni jezik pa v mestu tako rekoč neprepoznavna, je 

 13 Danes se nekateri ljudje v akademskih krogih vse preveč lahkomiselno zavzemajo za 
objavljanje znanstvenih člankov v angleščini ter za predavanja na slovenskih univerzah 
v angleškem jeziku. Kot da se iz zgodovine nismo ničesar naučili (ali se ne znamo učiti) 
– to, kar smo si v sto letih od Slomška do Maistra težko priborili, tj. enakovreden položaj 
in rabo slovenskega jezika na vseh področjih javnega in zasebnega življenja (in za kar so si 
tristo let prizadevali od Trubarja do Miklošiča), bi nekateri nepremišljeno zavrgli v imenu 
globalizacije in »splošne razumljivosti«, ne zavedajoč se, da izguba ene od funkcijskih 
zvrsti jezika (strokovni ali znanstveni jezik) pomeni začetek konca nekega jezika, oz. da 
nas tako jezikovno odpadništvo vrača v jezikovne (nato pa tudi politične, kulturne in 
socialne) razmere pred Maistrom, Slomškom, Miklošičem in Trubarjem, slovenščino pa 
ponovno sili v položaj drugorazrednega jezika, primernega le za osnovno sporazumeva‑
nje in »domačo« rabo. Ali se vračamo v čase nemškutarjenja in nemškutarstva?
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bilo potrebno ustanoviti tudi primerno revijo, ki bo v okvirih Zgodovin‑
skega društva za Slovensko Štajersko14 skrbela za slovenske znanstvene in 
strokovne objave in bo tako razvijala tudi slovenski jezik v znanosti. Po 
zaslugi Frana Kovačiča in prvega urednika Antona Kasperja je bil Časopis 
za zgodovino in narodopisjeizrazito slovensko urejan in voden, Kovačič pa 
je postal njegov urednik še med vojno, tj. leta 1917. 

Veliko svojih znanstvenih moči je zastavil za potrjevanje Slomškove 
ideje o slovenskem Mariboru, tudi tako da je v prelomnih trenutkih le‑
ta 1918 povezal Slomškovo dediščino z Maistrovo akcijo in znanstveno 
ter z dokazi argumentiral slovensko severno mejo v knjižici Maribor in 
bodoča državna meja – kot ekspert, ki je pripravljal gradivo za pogajalce 
na pariški mirovni konferenci, je to knjižico priredil tudi za francoščino: 
La question du Prekmurje, de la Styrie et de la Carinthie. La Styrie (1919). 
Ob Verstovšku in Rosini je bil Kovačič tudi eden izmed ožjih Maistrovih 
sodelavcev – general se je z njim15 in Slavičem posvetoval o zgodovinskih 
okoliščinah in možnostih, kje in kako postaviti severno slovensko mejo. 
Zdi se, da ga je prav ta posvet prepričal o potrebni vojaški akciji, h kateri je 
generala Maistra nagovarjal tudi pesnik Maister: »Bratje, naša pomlad gre 
iz tal, / bistra ko burja, močna ko val; / v naše domove se je zagnala, / tmo 
razklala, sonce skovala, / sonce – kralja Matjaža dan. / Bratje, v sedlo, vajeti 
v dlan; / Drava nas zove, Jadran rjove, / vranci naj skrešejo trde podkove, 
/ bratje – naprej.« (Straža, 8. 4. 1918, psevdonim Krajnc = Rudolf Maister)

Zgodila se je slovenska pomlad. In se je izpolnilo, kar je terjala Slomško‑
va dediščina in za kar je bil general Maister določen – pesnik je prebudil 
kralja Matjaža in general je zajahal vranca ter popeljal slovensko vojsko 
na severno mejo. Slovenski jezik je bil tako kot v Trubarjevih časih in ob 
pomladi narodov ponovno na barikadah, enako kot je bil (in bo) ob vseh 
prelomnih zgodovinskih trenutkih slovenskega naroda. S pomočjo sloven‑
skega jezika je Maister lahko uresničil vse, kar je bilo v danem trenutku 
»najbolj v skladu z duhom naroda« – utemeljil je vojaški poseg, v Mari‑

 14 »Spoznanja in raziskave, do katerih je pripeljalo novoustanovljeno društvo, so začeli 
objavljali v svoji prav tako na novoustanovljeni znanstveni reviji Časopis za zgodovino 
in narodopisje (odslej ČZN). Sklep o ustanovitvi je bil sprejet že na ustanovnem občnem 
zboru Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko, uresničen pa je bil naslednje leto, 
torej 1904. leta. Revija je vseskozi izhajala, razen v obdobju med letoma 1940–65, in izhaja 
še danes. Tudi tukaj je bil Fran Kovačič duša dogajanja. Njen prvi urednik je bil prof. 
Anton Kaspret, vendar je treba dodati, da je Kaspret živel v Gradcu in je od tam vodil 
uredniška dela, tehnični del pa je potekal v Mariboru in je bil zanj že od vsega začetka 
odgovoren Kovačič. Slednjič je leta 1917 prevzel tudi vlogo glavnega urednika in jo oprav‑
ljal do svoje 70‑letnice, ki jo je obhajal 1937. leta.« (Kačičnik 2007: 180)

 15 »Kovačič se je dobro zavedal, da je to odločilen trenutek, zato je brez pomislekov sodelo‑
val pri tej stvari z vsemi svojimi močmi.« (Kačičnik 2007: 182) 
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boru je premagal agresivno nemštvo in višje na severu zarisal slovensko 
nacionalno in jezikovno mejo. Če bi bil samo vojak, tega ne bi zmogel, 
če bi bil samo humanist, si tega ne bi upal in če bi bil samo umetnik, se 
ne bi znal odločiti. Zato se zdi, da je tudi skladno z Maistrovo pesmijo v 
Straži potrebno o njem in njegovih odločitvah ter dejanjih razmišljati kot 
o mitu, ki ga je »zaustavil narodnoosvobodilni boj s partizanstvom med 
drugo svetovno vojno« (Trstenjak 1985), kot o prebujenem kralju Matjažu 
ali Mojstru, ki je slovenstvo znal, zmogel in upal osvoboditi večstoletne 
nemške nadvlade. Tako ga je razumel tudi Župančič, ki mu je 14. 3. 1920 
podaril svojo pesniško zbirko V zarje Vidove z naslednjim posvetilom: 
»Ne, Mojster, ki ob misli ti in sanj bilo je dano priti do dejanj. Kaj hočem 
jaz, ki v tega časa zmede metati morem prazne le besede.« 

In kako se je godilo slovenskemu jeziku po akciji, ki jo je izpeljal Maister 
s svojimi somišljeniki? Zdelo se je, da ima jezik take možnosti, kot jih v 
zgodovinskem razvoju še nikoli ni imel. V novi državi, Kraljevini SHS, je 
bil osvobojen nemške nadvlade, hrvaščina in srbščina, sorodna južnoslo‑
vanska jezika, pa ga sprva navidezno nista ogrožali. 

Ponovno je prevladala pozitivna razvojna smer slovenskega jezika, ki 
ji je pot začrtala Breznikova Slovenska slovnica za srednje šole, natisnje‑
na sredi vojne v Celovcu (1916).16 Breznik je napovedal premik iz diahro‑
nih v sinhrona jezikovna raziskovanja, tako da je zavrnil »suhoparnost in 
neustvarjalno koristnost janežič‑sketovskega tipa« (Toporišič 1987: 124) 
slovenskega slovničarstva in se naslonil na moderno jezikoslovno misel 
Škrabca in Pleteršnika, hkrati pa se je navezal na sočasno novo lingvistično 
dogajanje v Evropi. V razpravi Besedni red v govoru (1908) se je pokazal 
za modernega jezikoslovca, predhodnika praškega strukturalizma, ki se 
je ob Mathesiusu v evropskem prostoru prvi resno začel ukvarjati s struk‑
turnimi vprašanji stavka. Breznik je predstavil besedni red kot eno izmed 
temeljnih vprašanj slovnice ter tako napovedal način razmišljanja, ki se 
je v tridesetih letih 20. stoletja uveljavil z Mathesiusovo teorijo členit ve 
po aktualnosti v Praškem lingvističnem krožku. Če k temu dodamo še 
njegove temeljne razprave iz zgodovine slovenskega jezika, ki jih je napisal 
do ali med prvo svetovno vojno (npr. Razvoj novejše slovenske pisave pa 
Levčev pravopis, 1913–15; Literarana tradicija v Evangelijihcin listih, 1917), 
razprave o naglasu, besedju in drugih vprašanjih sinhronega jezikoslovja, 
ali pa njegovo slovaropisje (npr. Grško‑slovenski slovar, 1915) in pravopisje 
(Slovenski pravopis, 1920), potem vidimo, da je slovensko jezikoslovje ob 

 16 Druga in tretja izdaja 1921 in 1924 (Prevalje), četrta izdaja 1934 (Celje). 
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ostarelem Škrabcu, ki se je pred vojno vihro iz Kostanjevice umaknil v 
Ljubljano, dobilo v Maistrovem času17 mladega prodornega jezikoslovca, 
ki je bil v središču sodobnega evropskega jezikoslovnega dogajanja in se 
je lahko odločno uprl novim jezikovnim zablodam, ki jih je prinašalo ži‑
vljenje v južnoslovanski kraljevini in so se kazali v idejah novoilirizma in 
nadaljevale z jugoslovenarstvom. 

Med najbolj vnetimi novoilirci na Slovenskem je bil Fran Ilešič, ki je za‑
znamoval prve letnike Časopisa za zgodovino in narodopisje z razpravami 
o vzhodnoštajerskih rokopisni dediščini in redkih tiskih z območja med 
Dravo in Muro. »Za slovenstvo negativni dejavnosti« Frana Ilešiča pred 
prvo svetovno se je prijelo ime ilešičevstvo, ilešičevanje ali novoiliziranje 
(Toporišič 1987: 107). Toporišič meni, da je šlo pri Ilešiču (enako kot v 
Slomškovih časih pri Vrazu) za neke vrste odpadništvo, uskoštvo, preskok 
oz. menjavo identitete. V luči današnjega razumevanja zgodovine sloven‑
skega knjižnega jezika, ko govorimo o dveh ločenih razvojih v osrednje‑ 
(kranjskem) in vzhodnoslovenskem (vzhodnoštajerskem in prekmurskem) 
prostoru, se zdijo take ocene prestroge. V pokrajini med Dravo in Muro se 
je v prvi polovici 19. stoletja oblikoval vzhodnoštajerski knjižni jezik (Je‑
senšek 2009), med Muro in Rabo pa v 18. stoletju prekmurski knjižni jezik 
(Jesenšek 2004), do poenotenja knjižne norme na Slovenskem pa je prišlo 
sredi 19. stoletja v pomladi narodov, ko so Kranjci, Štajerci in Prekmurci 
sprejeli novoslovenščino kot skupni slovenski knjižni jezik. V Prekmur‑
ju so se katoliški pisci temu poenotenju pridružili po uvedbi novih oblik 
(Jesenšek 2008), protestantski pisci pa so vztrajali pri svoji knjižni normi 
vse do priključitve Prekmurja matičnemu slovenskemu ozemlju (Jesenšek 
2010b), tj. do vojaške akcije generala Maistra in njegovih čet v Prekmurju. 
Maistrov vojaški poseg je namreč dokončno poenotil slovensko knjižno 
normo na celotnem slovenskem narodnostnem ozemlju – to pa je bilo ob 
določanju slovenskih meja najpomembnejši dolgoročni rezultat Maistrove‑
ga delovanja, ki je dobilo ob prvotnem vojaškem tudi pomemben jezikovni, 
kulturni in narodnostni pomen. Če beremo Ilešičeve znanstvene razpra‑
ve v Časopisu za zgodovino in narodopisje v prvem desetletju, se lahko 
prepričamo, da njegov jezik ni »jugoslovanski«, čeprav v oblikoslovju in 
besedju ni tak kot Cankarjev. 

 17 Maister je imel v svoji knjižnici dve Breznikovi slovnici, in sicer izdaji iz leta 1916 in 1921 
(prim. Maistrova knjižnica: delovni popis darovanega gradiva: (monografije in periodi‑
ka) / Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo. Maribor 
1998 [gradivo popisala Doris Serčič]). 
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Ilešič, rojen na severovzhodu Slovenije (Sv. Jurij ob Ščavnici), v panon‑
skem prostoru blizu jezikovne meje slovenščine in kajkavščine, je naspro‑
toval ideji o skupni slovenski knjižni normi, ki bi temeljila na zakonitostih 
osrednjeslovenskega jezikovnega prostora, tj. središčnega govora Ljubljane 
in na prevladujočih dolenjsko‑gorenjskih vplivih. Žal je pri tem šel preda‑
leč, saj je zavračal slovensko jezikovno samobitnost in hvalil Vraza, da »se 
je poprijel« hrvaščine, oz. se je v literaturi zavzemal za »hrvaško‑slovensko 
mešanico« in »gosposko ilirščino«. Škrabcu je bilo tako razmišljanje tuje, 
vendar Ilešiča zaradi tega ni sistematično, ostro in v zanj značilnem slogu 
napadal, saj je bil prepričan, da je »mladi gospod sicer precej izveden v 
novejšem jezikoslovju« – zato mu je »skušal /…/ kaj dopovedati, seveda, 
koliker le mogoče prijazno /…/, da bi vtegnil naposled vendar le sprevideti 
svoje zmote«. 

Tako previdno se je lotil tudi ocene Ilešičevega O pouku slovenskega je‑
zika (Ljubljana, 1902). Najprej je delo pohvalil in se pridružil priznanju, ki 
ga je Ilešič že dobil (»če tudi pozno, se torej zdaj rad pridružim priznanju in 
hvali, ki se je tedaj dajala temu spisu«), v nadaljevanju pa je opozoril tudi na 
razmišljanja, s katerimi se ni strinjal (»v vsem pa seveda nisem njegovega 
prepričanja«). Izpostavil je več takih mest v Ilešičevi razpravi, predvsem pa 
je nasprotoval njegovim idejam o: (1) neenotnosti slovenskega knjižnega 
jezika, o razliki med »vzhodnoštajersko« in »kranjsko« slovenščino, kjer je 
Ilešič priznaval slovenskost le kranjščini, vzhodnoštajerščino pa je pomi‑
kal v okrilje panonske hrvaške kajkavščine; (2) skupnem južnoslovanskem 
jeziku (»gosposka ilirščina« oz. »hrvaško‑slovenska mešanica«), ki bi v lite‑
raturi nadomestil slovenski knjižni jezik; (3) umetnem literarnem jeziku, 
mešanici stare cerkvene slovanščine in dialekta (primer ruščine, poljščine 
tudi hrvaščine), ki naj bi bil bolj »omikan« kot knjižna (osrednje)slovenšči‑
na, normirana v 16. stoletju (upoštevajoč tudi njeno preobrazbo sredi 19. 
stoletja); (4) hrvatofobiji med Slovenci; (5) (premalo kritičnem) prenašanju 
spoznanj in metod evropske (tj. nemške) jezikovne didaktike na slovenski 
jezik; (6) slušni uresničitvi slovenskih zvočnikov in parnih glasov p – b, 
t – d, k – g in s – z; motilo ga je grdozvočje v izgovarjavi s polglasnikom 
(Škrabec je zagovarjal staro »črkujočo« metodo pred novo »glaskujočo«,); 
(7) izreki predlogov s, z in k, h; (8) izgovoru črke v (z Ilešičem polemizira 
o protetičnem v: užgati – vujžgati in t. i. vekanju) in (9) izgovoru črke l 
(elkanje).

Škrabec je, tako kot kasneje Breznik v jeziku in Cankar v literaturi, za‑
vrnil Ilešičev jezikovni nazor, ker je napovedoval jugoslovenarstvo, ki so 
ga pred priključitvijo Slovencev v kraljevino lahko prepoznali le jezikov‑
no najbolj izostreni in v prihodnost usmerjeni posamezniki. V Mariboru 
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se je po Maistrovi akciji zdelo, da »/s/rbohrvaščina ni pomenila bistvene 
nevarnosti za utrjevanje slovenščine in z njo slovenske kulture v mestu.« 
(Hartman 2001c: 67). 

Žal pa so se razmere hitro spremenile in ideja slovenske samostojnosti 
in neodvisnosti je bila v kraljevini kmalu spet zatrta – tako kot se je »poza‑
bilo« na Maistra in njegov pomen, se je kmalu pozabilo tudi na enakoprav‑
nost slovenskega jezika v novi skupnosti. Prevladno nemščino je zamenjala 
srbščina, kar se je po upokojitvi generala Maistra še posebno boleče kazalo 
v vojski, ideja o eni državi, jeziku, kulturi in narodu pa je na osnovah no‑
voilirizma začela vedno bolj agresivno uvajati prehod v jugoslovanstvo, ki 
je povzročilo veliko nesoglasij in jezikovnih težav med Slovenci. 

Koroščeva beograjska zavrnitev slovenščine kot uradnega jezika (Jesen‑
šek 2006) je pospešila razvoj jugoslovenarstva ter novega nadomestnega 
jezika – srbohrvaščine. Kmalu po Maistrovi upokojitvi se je odprlo vpra‑
šanje slovenskega jezika, njegovega statusa in usode v kraljevini Jugoslaviji, 
zlasti primernosti rabe slovenščine v beograjski skupščini. Nesporno je, da 
je bil Korošec zagovornik jugoslovanske kraljevine in da je prav v njej pre‑
poznaval za Slovence po prvi svetovni vojni najboljšo kulturno‑politično in 
jezikovno‑zgodovinsko rešitev. Prepričan je bil, da smo Slovenci z vstopom 
v skupno »južnoslovansko« kraljevino rešeni večstoletnega neenakoprav‑
nega političnega in jezikovnega sobivanja z Nemci. Koroščeva odločitev 
za kraljevino Jugoslavijo je bila torej tudi odločitev za slovenski jezik, zato 
pa je bila prav neverjetna njegova zavrnitev slovenščine v skupščini v Beo‑
gradu, češ da slovenski poslanci ne potrebujejo prevajanja, ker vsi dobro 
razumejo srbohrvaščino (Jesenšek 2006).

To je pomenilo tudi začetek konca komaj pridobljenih jezikovnih pra‑
vic (slovenski zapisniki, neposredno prevajanje v skupščini) in ponovno 
izrinjanje slovenščine na jezikovno obrobje ter vzpostavljanje jezikovnega 
položaja, primerljivega s tistim v Avstro‑Ogrski: nemščino kot prevladni 
jezik v Avstro‑Ogrski je zamenjala srbščina v Kraljevini SHS; slovenščina 
je bila ponovno jezik brez posebnih pravic in ugodnosti, ki bi omogočale 
uporabnikom poseben, boljši položaj. To se je še posebno boleče kazalo v 
vojski, skupščini in beograjski državni upravi, povrhu vsega pa se je po‑
javilo še t. i. notranje odpadništvo, ki je celo med Slovenci sledilo ideji o 
eni državi, jeziku, kulturi in narodu – novoilirizmu, ki ga je tako goreče 
zagovarjal Maistrov in Koroščev sodobnik Fran Ilešič, je po prvi svetovni 
vojni sledilo jugoslovenarstvo, ki je povzročilo veliko nesoglasij in jezikov‑
nih težav in škode pri Slovencih. 



242 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/2–3 • razprave – studies

Literatura

Franjo BAŠ, 1967: Maribor v avstrijski dobi. Časopis za zgodovino in narodopisje. Ma‑
ribor.

Anton BREZNIK, 1982: Jezikoslovne razprave. Ljubljana.

Bruno HARTMAN, 1989: Rudolf Maister. Ljubljana.

– –, 2001: Razmerje med nemško in slovensko kulturo v Mariboru do prve svetovne 
vojne. Kultura v Mariboru. Maribor, 13–22.

– –, 2001a: Slovenska kultura in Maribor v 19. stoletju. Kultura v Mariboru. Maribor, 
21–31.

– –, 2001b: Socialni in politični faktorji nacionalne diferenciacije v Mariboru na prelomu 
19. in 20. stoletja. Kultura v Mariboru. Maribor, 41–50.

 – –, 2001c: Kulturni tokovi v Mariboru in njegovem zaledju. Kultura v Mariboru. Ma‑
ribor, 62–87.

– –, 2001d: Maribor v Napotnikovem času. Kultura v Mariboru. Maribor, 51–61.

– –, 2001e: Slovanska čitalnica v Mariboru in njeni knjižnici. Kultura v Mariboru. Ma‑
ribor, 521–568.

– –, 2001f: Mariborsko bogoslovje, Zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko ter Ča‑
sopis za zgodovino in narodopisje. Kultura v Mariboru. Maribor, 32–40.

Bruno HARTMAN (odgov. ur.), Miha PAUKO (ur.), 2002: General Maister. Maribor.

Marko JESENŠEK, 2003: Slomškov jezikovni nazor in slog. Slovenski knjižni jezik – ak‑
tualna vprašanja in zgodovinske izkušnje: ob 450‑letnici izida prve slovenske knjige, (Ob‑
dobja, 20). Ljubljana, 669–682.

– –, 2003a: Sopomenskost besedja v Cafovem prevodu Robinsona Mlajšega. Slovenski 
roman, (Obdobja, 21). Ljubljana, 429–438.

–– –, 2004: Nastanek in razvoj prekmurskega knjižnega jezika. Slavistična revija. Lju‑
bljana, 1–12.

– –, 2005: The Slovene language in the Alpine and Pannonian language area: the history 
of the Slovene language. Kraków.

– –, 2006: Slovenski jezik v skupščini prve Jugoslavije. Časopis za zgodovino in narodo‑
pisje. Maribor, 255–267. 

– –, 2008: Borovnjak in prekmurski knjižni jezik. Življenje in delo Jožefa Borovnjaka, 
(Zora, 55). Maribor, 166–179.

– –, 2009: Nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika. Časopis za zgodovino 
in narodopisje. Maribor, 93–112.

– –, 2010: Slomškova rokopisna slovnica – Inbegriff der slowenischen Sprache für Inge‑
borne. Studia Historia Slovenica. Maribor, 667–681. 

– –, 2010a: Prekmuriana: fejezetek a szlovén nyelv történetéből, (Opera Slavica Budape‑
stinensia, Linguae Slavicae). Budapest.

– –, 2010b: Kardoš in prekmurski knjižni jezik. Studia Slavica Savariensia, 1/2. Szom‑
bathely, 231 –239



Marko Jesenšek, Položaj slovenskega jezika v Maistrovem času 243

Alojzij KAČIČNIK, 2007: Kovačičeva življenjska pot. Bogoslovni vestnik. Maribor, 175–
191.

Lojze PENIČ, 2010: Veteranska organizacija borcev za slovensko severno mejo: 1918–1919 
/ Ljubljana.

Dragan POTOČNIK, 2008: Zgodovinske okoliščine delovanja Rudolfa Maistra na Štajer‑
skem, Koroškem in v Prekmurju. Maribor.

Majda POTRATA (ur.), 1988: Rudolf Maister‑Vojanov – vojak, politik, pesnik. Maribor.

Rudof Gustav PUFF, 1847: Marburg in Steirmark, seine Umge bung, Bewohner und Ge‑
schichtw. I. Band. Graz.

– –, 1999: Maribor – njegova okolica, prebivalci in zgodovina. Maribor. 

Spominski zbornik ob 60‑letnici bojev za severno slovensko mejo 1918–1919. Maribor 1979. 

Stanislav ŠKRABEC, 1995: O pouku slovenskega jezika. Jezikoslovna dela III. Ur. Jože 
Toporišič. Nova Gorica, 8–10, 12–14, 16–18, 20–22. 

Janez J. ŠVAJNCER, 1990: Slovenska vojska 1918–1919. Ljubljana. 

– – (ur.), 1988: Boj za Maribor 1918–1919: spominski zbornik ob sedemdesetletnici bojev 
za Maribor in severno mejo na slovenskem Štajerskem. Maribor.

Jože TOPORIŠIČ, 1987: Anton Breznik. Portreti, razgledi, presoje. Maribor, 123–151.

– –, 1987a: Fran Ilešič – novoilirec. Portreti, razgledi, presoje. Maribor, 107–121.

– –, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana.

Anton TRSTENJAK, 1985: Človek, bitje prihodnosti. Ljubljana. 

the sItuAtIon of the sLovene LAnGuAGe  
In mAIsteR’s tImes 
summary

Maister’s decision for a decisive military action in 1918 was also a decision for the Slovene 
language, which in the period of the Slovene enforcement after World War I seemingly 
had a much better social position. 
Breznik’s grammar in 1916 predicted the shift from diachronic to synchronic language 
research (reprinted in 1921 and 1924). Already before that the famous Slovene linguist pre‑
sented himself with a disquisition Besedni red v govoru / “Word Order in Speech” (1908), in 
which he introduced himself as a predecessor of the Prague Structuralism and as a linguist, 
who was next to Mathesius the first one in Europe to seriously think about the structural 
questions of a sentence. All of this clashed with the times in which Rudolf Maister defined 
the Slovene state borders and in which it was decided on the annexation of Prekmurje to 
the Slovene national territory. With the annexation the Prekmurje standard language 
finally took over the unified Slovene standard norm and its written works changed to 
dialect frameworks. 
The development of Prekmurje written works to the dialect frameworks presented in 
Maister’s times an interesting standard of language regionalism and the unified Slovene 
standard norm was the so called “modern” in the Slovene standard language. This clashed 
with Maister’s military action and with a different image of Slovenia that was a part of the 
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new Slavic community. Unfortunately the idea of Slovene autonomy and independence 
was very soon suppressed again and Maister and his importance were “forgotten” as was 
the equality of the Slovene language in the new community. The predominant German 
language was substituted by the Serbian language, which was after Maister’s death very 
painfully felt mostly in the army. The idea of one state, one language, one culture and one 
nation was enforced by the more and more aggressive New Illyrian Movement and the 
growing “Yugoslovenianhood”, which among Slovenes caused many disagreements and 
language problems. 

DIe LAGe DeR sLowenIsChen spRAChe In mAIsteRs ZeIt  
Zusammenfassung

Maisters Entscheidung für eine entschlossene Militäraktion im Jahre 1918 war auch die 
Entscheidung für die slowenische Sprache, die sich in der Zeit der slowenischen Durchset‑
zung nach dem Ersten Weltkrieg in einer scheinbar viel besseren Gesellschaftslage befand. 
Brezniks Grammatik aus dem Jahre 1916 (Nachdrücke in 1921 und 1924) sah die Ent‑
wicklung von der diachronen in die synchrone Sprachforschung vor. Schon vor dieser 
Zeit stellte sich der berühmte slowenische Sprachwissenschaftler mit dem Artikel Besedni 
red v govoru/Die Wortfolge in der Sprache (1908) vor, in dem er sich als ein Vorgänger des 
Prager Strukturalismus und als Sprachwissenschaftler erwies, der sich neben Mathesius 
in dem europäischen Raum als erster ernsthaft mit den Satzstrukturfragen beschäftigte. 
All dies kollidierte mit der Zeit, in der Rudolf Maister die slowenischen Nationalgrenzen 
festlegte und in der sich auch über den Anschluss von Prekmurje an das slowenische Natio‑
nalterritorium entschied. Die Prekmurje Sprache übernahm so endgültig die slowenische 
Standardform und ihre schriftliche Kreativität übersprang die Dialektrahmen. 
Der Übergang der Prekmurje schriftlicher Aktivität in die regionale Dialektrahmen stell‑
te in Maisters Zeit einen interessanten Standard des Sprachregionalismus dar und die 
slowenische standardsprachliche Norm dass sogenannte „moderne“ in der slowenischen 
Standardsprache; dies kollidierte mit der Maister Militäraktion und mit einem anderen 
Bild Sloweniens, das ein Teil einer neuen slawischen Gemeinschaft wurde. Leider war die 
slowenische Idee von Unabhängigkeit und Autonomie sehr bald wieder unterdrückt und 
so schnell wie man General Maister und seine Bedeutung „vergaß“, vergaß man auch die 
Gleichberechtigung der slowenischen Sprache in der neuen Gemeinschaft. Das dominie‑
rende Deutsch wurde von Serbischen ersetzt und das bekam man nach der Pensionierung 
Rudolf Maisters am schmerzhaftesten in der Armee zu spüren. Die Idee von einem Staat, 
einer Kultur und einer Nation begann mit dem Durchsetzten der immer aggressiveren 
Neuen Illyrischen Bewegung und dem Übergang in das Jugoslowenentum, was unter den 
Slowenen viele Unstimmigkeiten und sprachliche Schwierigkeiten verursachte. 
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Maistrova knjižnica

v l a s t a  s t a v b a r *

General Rudolf Maister ni bil le general in pesnik, ampak tudi velik lju‑
bitelj slovenske besede in knjig. Njegova ljubezen do zbiranja knjig je zrasla 
v veliko zasebno knjižnico s skorajda 6000 enotami gradiva. Pesnik, slavist 
in bibliotekar Janko Glazer je leta 1934 o njej zapisal: »Kakor je knjižnica 
bogata vsebinsko, tako se odlikuje tudi po lepi in skrbni opremi. Tudi v tem 
pogledu kaže, da je bil njen lastnik pravi in resnični bibliofil.«1

Maistra so knjige že od nekdaj privlačile, vzpodbudo zanje pa je dobival 
predvsem pri sorodnikih po materini strani, kjer je preživel svojo mladost 
po izgubi očeta. Že kot srednješolec je uredil knjižno zbirko svojega strica. 
V teh letih je pričel tudi z literarnim ustvarjanjem. 

General Maister je knjižnico zasnoval do leta 1912. Do knjig je prihajal 
na različne načine, in sicer jih je iskal v antikvariatih, se povezal s knjigarji, 
jim urejal skladišča, v zameno pa dobil dvojnice. Tako se je kot gimnazijec 
v Ljubljani ponudil solastniku nekdanje Blasnikove tiskarne, da mu uredi 
knjižni arhiv. Med urejanjem je mladi Maister odkril mnoge znamenite in 
redke knjige, ki jih je kasneje prejel v zahvalo za opravljeno delo. Kasneje se 
je povezal tudi z drugimi bibliofili, s katerimi je izmenjeval želene knjige. 
Za časa šolanja na Dunaju je moral to dejavnost za nekaj časa prekiniti, 
ko pa se je zaposlil v Ljubljani, je kot mlad vojak hodil od hiše do hiše, po 
župniščih in uradih ter iskal knjige, ki bi ga utegnile zanimati.2 Tudi kot 

 * Mag. Vlasta Stavbar, višja bibliotekarka specialistka v Univerzitetni knjižnici Maribor.
 1 Janko Glaser, Rudolf Maister – Vojanov kot pesnik. V: Kronika slovenskih mest 1, 1934, 

št. 4, str. 264.
 2 Bruno Hartman, Rudolf Maister. Ljubljana 1989, str. 57.
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mlad častnik je povpraševal po starejših knjigah, zlasti po Vipavskem in 
Krasu. Zaboje je s knjigami pošiljal v Ljubljano v skromno materino sta‑
novanje. Na tak način je prišel tudi do dragocene Dalmatinove Biblije, ki 
jo je našel v Rovtah.3 Knjige je dobil tudi iz zapuščine pesnika in politika 
dr. Lovra Tomana, zapustil mu jih je celovški profesor in predsednik Mo‑
horjeve družbe dr. Jakob Sket.4 Na zanimiv način si je pridobil tudi dela Ja‑
neza Svetokriškega. Dobil jih je za nagrado oziroma plačilo od ljubljanske 
Katoliške bukvarne, kje rje uredil prvi seznam antikvarnih knjig.5 Zaradi 
majhnega ljubljanskega stanovanja je kasneje Maister pričel knjige hraniti 
v zabojnike in jih je nato prenesel in hranil na tetinem posestvu na Uncu, 
kjer se ocenjuje, da je bilo štiri do pet tisoč knjig.6 

Maister je svoji knjižnico dopolnjeval in izpopolnjeval povsod, kamor 
je bil službeno premeščen. Tudi v daljni Galiciji. Ves čas pa je sodeloval s 
knjigotržci, pred letom 1911 zlasti z ljubljanskim knjigarjem in knjigotrž‑
cem Lavoslavom Schwenterjem.7 

Rudolf Maister je bil dober poznavalec starejših slovenskih tiskov. 
Njegovo znanje o slovenskih publikacijah je bilo temeljito, o čemer priča 
njegova ocena ene najpomembnejših edicij Slovenske matice tistega časa 
Šlebingerjeve Slovenske bibliografije za leta 1907–1912, ki jo je objavil v 
Slovanu, kjer je med drugim Maister zapisal, da ima bibliografija »za naš 
narod za poznejše čase neprimerno veliko vrednost in je radi tega za nas 
tako važnega kulturnega pomena, da moramo biti zanjo hvaležni »Slov. 
Matici in dr. Šlebingerju.«8

Maister je po vrnitvi iz Galicije dal svojo bogato knjižnico prepeljati v 
kraje svojega službovanja, v Celje in Maribor. Prve informacije o Maistrovi 
knjižnici imamo iz časa njegovega bivanja v Celju. V Celju se je Maister 
družil s slovenskimi dijaki, ki so se zbirali okrog lista Savinja. Ob obisku 
v njegovem stanovanju, jim je pokazal tudi svojo knjižnico, ki so si jo z 

 3 Janja Pavlič, Ni bil le general, ampak tudi bibliofil: Maistrova knjižnica. Diplomsko delo. 
Ljubljana 2010, str. 27. 

 4 Irena Sapač, Maistrova knjižnica. Zloženka. Maribor. 
 5 Hartman, Rudolf Maister. Ljubljana 1989, str. 57.
 6 Pavlič, Ni bil le general …, str. 28. 
 7 Dr. Martin Žnidarič je objavil prispevek, kjer je razkril, da v svoji zbirki hrani pismo 

Rudolfa Maistra založniku in knjigotržcu Lavoslavu Schwenterju (1865‑1952), datirano 
z 22. januarjem 1911 iz Przemyšla v Galiciji, kamor je bil Maister premeščen leta 1908. 
Iz pisma je moč razbrati, da je general Maister zbiral vse slovenske knjige, ki so takrat 
izhajale in bil za njihovo nabavo pripravljen investirati precejšnjo vsoto denarja. Več o 
tem glej: Martin Žnidaršič, General Rudolf Maister bibliofil: Iz zgodovine slovenskega 
knjigotrštva. Delo 50, 2008, št. 222, 24. 9., str. 19. 

 8 Slovan 12, 1914, str. 93–94.



zapisi – Notes 247

občudovanjem ogledali.9 Podrobnejši opis Maistrove knjižnice je podal 
publicist dr. Leopold Lenart leta 1919, ko je Maister že nekaj let bival v Ma‑
riboru, kjer je imel tudi svojo celotno knjižnico. Lenardov opis Maistrove 
knjižnice prinaša tudi opis njene ureditve. Po Lenardovem opisu je namreč 
imel Maister knjige razporejene v štirih omarah. V prvi je bilo shranjeno 
slovensko časopisje. Na najvišji polici so bile najprej postavljene Vodnikove 
Lublanske novice, za njimi nemško časopisje, ki je izhajajo na Slovenskem 
v prvi polovici 19. stoletja. Sledile so Bleiweisove Kmetijske in rokodelske 
novice v štiridesetih vezanih letnikih. Na naslednjih policah so bile po‑
stavljene Ilirska Danica, Vrazovo Kolo, Vedež, Slovenija in prvi slovenski 
uradni list Ljubljanski časnik. Med časopisi in časniki so bile tudi Slomško‑
ve Drobtinice in Janežičeva Bčela in vsi letniki Slovenskega glasnika. Prav 
tako je Lenard opazil tudi vso periodiko iz obdobja narodnega preporoda, 
in sicer Drobničeve Bčele, Celjske novine, Jadranski slavjan in Slavljanski 
rodoljub. Posebno mesto pa je imelo tudi dijaško časopisje – Vesna, Dijaška 
zora in Omladina, saj je bil Maister vnet privrženec dijaškega gibanja. Na 
policah prve omare je bilo tudi katoliško časopisje, kot na primer Cvetje, 
Cerkveni časopis, Rimski katolik in Čas. Posebno mesto so zavzemali tudi 
almanahi – Razlagova Zora, Vijenskijev Almanah, Mladika, Klasje, Nova 
nada, Almah slovenskih bogoslovcev in drugi. Med časopisjem je bila za‑
stopana tudi slavistika z Marnovim Jezičnikom, dela Šafarika, Jagičev Ar‑
chiv, krakovski Ručenik salwistyczny ter druga znanstvena in gospodarska 
periodika, od Vrtnarje do Piščalke. 

V drugi omari se je nahajala slovenska poezija. V tretji pa knjige s slo‑
vensko zgodovino. Med njimi je izstopala prva izdaja Valvasorjeve Slave 
vojvodine Kranjske in tudi Kranjčeva izdaja. Četrta omara je združevala 
stare slovenske knjige, med katerimi tudi Dalmatinovo Biblijo.10 Lenard 
je prisotnost biblije v Maistrovi knjižnici opisal takole: »Najzanimivejša 
je posebno shranjena omara s starimi slovenskimi knjigami med katerimi 
se nahaja celo častitljivi Dalmatin.«11 Med dragocenostmi je bil tudi go‑
riški rokopis iz leta 1551, ki ga je Maister nekoč kupil v eni izmed lju‑
bljanskih starinarnic za dvajset vinarjev.12 Popis vsebine četrte omare je 
dopolnil Janko Glazer leta 1934.13 Glazer je Maistra označil kot bibliofila, 
za katerega knjiga ni le mrtev predmet zbiranja, ampak je bil Maister po 

 9 Pavlič, Ni bil le general …, str. 31; Hartman, Rudolf Maister …, str. 58.
 10 Leopold Lenard, Knjižnica generala Maistra. V: Straža XI, 1919, št. 60, 25. 7., str. 1; 28. 7., 

str. 1. 
 11 Prav tam.
 12 Hartman, Rudolf Maister …, str. 57.
 13 Glazer, Rudolf Maister – Vojanov kot pesnik. V: Kronika slovenskih mest 1, 1934, št. 1–4, 

str. 264.
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mnenju Glazerja »Bibliofil v najboljšem pomenu besede – globoko zvezan s 
slovensko knjigo, saj je v nje videl eno najvažnejših in najzgovornejših prič 
tega, kar smo Slovenci kot narod ustvarili. Prav s tega vidika mu je uspelo 
v več desetih letih izpolniti v eno največjih in najlepših zasebnih knjižnic na 
Slovenskem.«14

O Maistrovi knjižnici izvemo tudi iz zapisa literarnega kritika Josipa 
Vidmarja, ki se je z Maistrovo knjižnico srečal leta 1926 kot član Društva 
slovenskih književnikov. Takrat je namreč skupaj z Otonom Župančičem, 
Maistrovim prijateljem in Franom Albrehtom odšel na obisk k Rudolfu 
Maistru. Maister jim je pokazala knjižnico oziroma opozoril na polico, 
kjer je imel dela slovenskih pesnikov, »svoje ljubljence: Prešerna, Župan‑
čiča, Gregorčiča, Jenka …«.15 Tudi generalov sin Borut se spominja oče‑
tove knjiž nice, ki je po Maistrovi upokojitvi bila prostor, kjer je Maister 
preživljal svoj čas in sprejemal na obisk razne prijatelje. Borut Maister se 
spominja, da jim je oče »moral vedno razkazovati knjige.«16 

Maistrova knjižnica je bila skrbno urejena, tudi po zaslugi literarne 
zgodovinarke, pisateljice in prevajalke, profesorice Silve Trdinove, ki jo je 
uredila v letih 1930 do 1935, ko je službovala v Mariboru. Vsaka knjiga je 
še danes opremljena z nalepko, na kateri je oznaka sestavljena iz rimske ter 
ene ali več arabskih številk. Tudi nekateri ohranjeni kataložni listki pričajo 
o urejenosti knjižnice po določenem sistemu.

Po Maistrovi smrti leta 1934 je knjižnica postala last njegovih sinov, Hr‑
voja in Boruta. Sinovoma je Maister predal tudi navodila, kako naj skrbita 
za knjižnico in jo dopolnjujeta. Knjige sta kupovala le selektivno glede na 
dohodke in omejen prostor. V knjižnico pa sta uvrščala tudi knjige, ki sta 
jih dobila v dar. 

Ko je postalo jasno, da je vojna pred vrati, sta Maistrova sinova priče‑
la iskati možnosti, da zavarujeta knjige in »očetovo kulturno dediščino«. 
Najprimernejša se jima je zdela selitev v Zagreb, kjer so imeli sorodniki 
tovarno čokolade Mirim. Ker je bilo malo časa in razpoložljivih možnosti, 
so pomagali znanci. In sicer na najeti avtobus mestnega avtobusnega pro‑
meta so s pomočjo dijakov Dijaškega doma v Prešernovi ulici v dveh urah 
prenesli knjige iz stanovanja na avtobus. Ni bilo časa, da bi jih spravili v 
zaboje, prav tako neustrezno prevozno sredstvo ni dopuščalo, da naložijo 

 14 Prav tam. 
 15 Josip Vidmar, Obrazi. Ljubljana 1985, str. 136.
 16 Borut Maister, Bil je dober in prijeten, a hkrati neizprosen mož. Večer 24, 1968, št. 273, 

21. 11., str. 9, 11.
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vse. Po oceni Boruta Maistra je okoli 200 do 300 dragocenih knjig ostalo 
v stanovanju. 

Vendar knjižnica v Zagrebu ni bila varna. Nekdo je izdal in nemške 
oblasti so sorodnike obvestile, da je knjižnica zaplenjena. Hrvoje Maister 
je v tem času služboval na banski upravi in videl edino rešitev v očeto‑
vem prijatelju Otonu Župančiču. Župančič je interveniral pri slavistu in 
kulturnem politiku italijanskih okupacijskih oblasti v Ljubljani Umbertu 
Urbaniji. Ker sta bila oba sinova v tem obdobju prebivalca takratne Lju‑
bljanske pokrajine, je italijanska oblast Maistrovo knjižnico proglasila za 
svojo last. To odločitev so sporočili nemški komandi v Zagreb, ki je sprejela 
odločitev italijanskih oblasti. Borut Maister je menil, da je »vsekakor za‑
sluga Župančiča in njegovega ugleda, da je knjižnica ostala in da je Nemci 
niso likvidirali.«17 

Leta 1946 so bile knjige prepeljane v Maribor in zaradi pomanjkanja 
prostora, se je Borut Maister dogovoril s Pokrajinskim muzejem, da so 
knjige sprejeli v »začasno hrambo.«18 V muzeju se je po vojni deponiralo 
gradivo različnih knjižnic, ki se je iz vseh strani vračalo nazaj v mesto. 
Maistrova knjižnica je bila shranjena v zabojih, tako kot je bila pripeljana 
iz Zagreba. 

Leta 1952 se je zbrala posebna komisija, ki je pregledala 62 zabojev s 
knjigami. Sestavljali so jo dr. Franc Sušnik, prof. Alojz Gspan, Borut Mai‑
ster, prof. Janko Glazer in prof. Bogo Teply. Zanimalo jih je, kako so knjige 
ohranjene. Komisija je tudi predlagala, da se Maistrova knjižnica razglasi 
za kulturni spomenik, kljub dejstvu, da so se med vojno nekatere knjige 
izgubile.19 

Kljub načrtom, da bosta Hrvoje in Borut Maister prenesla očetovo 
knjižnico v stanovanje se to ni zgodilo. Maistrova obsežna in dragocena 
knjižnica je čakala v zabojih v Pokrajinskem muzeju Maribor. Šele s prese‑
litvijo Univerzitetne knjižnice Maribor v novo stavbo leta 1988 so se pričele 
aktivnosti, da bi Maistrova knjižnica prešla pod njeno okrilje. Vodstvo 
UKM se je namreč zavedalo, da gre za dragoceno knjižnico in pomembno 
gradivo za raziskovanje slovenske literature in kulturne zgodovine. Mai‑
strovi dediči so se strinjali, da ne glede na lastništvo knjižnica preide v var‑
stvo UKM. Maja 1989 so zaboje s knjigami prepeljali v knjižnične prostore. 
Istega leta so strokovnjaki Arhiva Slovenije pregledali gradivo in predlagali 
izvedbo dezinfekcije in konzervatorskih postopkov, ki so bili še istega leta 

 17 Borut Maister je leta 1978 popisal usodo Maistrove knjižnice med okupacijo 1941–1945. 
Zapis hrani Univerzitetna knjižnica Maribor v Rokopisni zbirki pod Ms 589.

 18 Prav tam, str. 5.
 19 Bruno Hartman, Rudolf Maister, general in pesnik. Ljubljana 1998, str. 109–110. 
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opravljeni. Želja dedičev je bila, da bi UKM Maistrovo knjižnico umestila 
v poseben prostor. In tako je leta 1997 knjižnica pričela ob sofinanciranju 
Ministrstva za šolstvo in šport in Mestne občine Maribor z ureditvijo na‑
menskega prostora. Ureditev prostora je delo akad. arh. Mirka Zdovca. 

13. oktobra 1998 je družina Maister, ki jo je zastopal Borut Maister, z 
darilno pogodbo podarila in izročila 5.970 enot knjižničnega gradiva Uni‑
verzitetni knjižnici Maribor,20 ki se je zavezala, da ga postavila v »posebno 
sobo, ki bo imela napis »Maistrova knjižnica.«21

Maistrovo knjižnico dopolnjuje tudi Maistrov kip, delo akademske ki‑
parke Vlaste Zorko. 

Maistrova knjižnica. UKM, Zbirka drobnih tiskov

Maistrova knjižnica je del posebnih zbirk Enote za domoznanstvo 
Univerzitetne knjižnice Maribor. Kot primer »ene največjih in najlepših 
zasebnih knjižnic na Slovenskem« ji Univerzitetna knjižnica Maribor kot 
osrednja knjižnica Univerze v Mariboru in varuhinja kulturne dediščine 
slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine Maribora in širše re‑

 20 Maistrova knjižnica. Delovni popis darovanega gradiva (monografije in periodika). Ma‑
ribor 1998. 

 21 UKM, Arhiv, Darilna pogodba, št. 5740, z dne 13. 10. 1998.
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gije ter kot domoznanska knjižnica zagotavlja primerno domovanje in jo s 
ponosom pokaže obiskovalcem. 

viri

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Rokopisna zbirka, Ms 589. Borut Maister, Uso‑
da Maistrove knjižnice med okupacijo 41‑45. 

UKM, Arhiv, Darilna pogodba, št. 5740, z dne 13. 10. 1998.
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Spominski utrinki na deda,  
dr. Franja Rosina1

A l e n k a  š e l i h , *  A n d r e j  R o s i n a * *

Pisati spomine je samo po sebi nehvaležna naloga – človeški spomin je 
negotov in izpušča marsikaj; je subjektiven, saj si želi zapomniti predvsem 
tisto, kar mu ustreza in slabo zabeleži ali pa sploh ne, tisto, kar mu je ne‑
prijetno; to tudi mnogo hitreje pozablja.

Še posebej pa je nehvaležno pisati spomine na nekoga, ki ga sploh nisi 
nikoli videl ali srečal. V bistvu lahko tisti, ki se loti takega posla, samo 
prenaša sporočila, ki so mu bila izročena – ta pa so seveda tudi izbrana in 
omejena.

A naj vendar poskusiva s tem delom.
Najin ded, dr. Franjo Rosina, je umrl oktobra 1924. leta na Dunaju – 

preden se je rodil katerikoli izmed vnukov. Zato nobeden med nami nima 
neposrednih spominov nanj. V družinski zgodovini pa se je nabralo nekaj 
utrinkov, ki smo jih mi prejeli od svojih staršev – in smo jih prenesli na 
svoje otroke. Naj na začetku poveva, da je imel dr. Rosina štiri vnuke: 
njegova najstarejša hčerka, Milovana, poročena Sterger, je rodila sina dr. 
Aleksandra Stergerja, znanega mariborskega zobozdravnika. Sin dr. Franja 
Rosina, najin oče, dr. Igor Rosina, se je poročil s Tončko Mirnik iz Celja in 
imel tri otroke: sina dr. Andreja Rosina, profesorja na Naravoslovno‑teh‑
nični fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Aleša Rosina, docenta na Pravni 

 * Dr. Alenka Šelih, zaslužna redna profesorica Univerze v Ljubljani in redna članica SAZU, 
Novi trg 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.

 ** Dr. Andrej Rosina, profesor na Naravoslovno‑tehnični fakulteti Univerze v Ljubljani.
 1 Besedilo je bilo prvič objavljeno v: 100 let velike gimnastične družine, 1907–2007, Športno 

društvo Center Maribor, Maribor, 2007, 151–153.
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fakulteti iste univerze in hčerko dr. Alenko Šelih, zaslužno profesorico 
Pravne fakultete iste univerze in članico SAZU.

Franjo Rosina se je rodil 29. 9. 1863 v vasi Leskovica pri Šmartnem v 
bližini Litije v trdni kmečki družini. Vas leži v hribih nad Litijo, nedaleč 
od Valvazorjevega Bogenšperka. Doma so se ukvarjali s poljedelstvom in 
živinorejo – eden izmed sorodnikov se je ukvarjal tudi s prodajo živine na 
Hrvaško. Na domačiji na Leskovici so imeli konje za pripreganje vozov, 
ki so tovorili iz doline Temenice preko prelaza Vrata na kranjsko stran 
in obratno. Ljudsko šolo je pričel obiskovati v Litiji, nadaljeval pa jo je v 
Ljubljani (obstaja njegovo spričevalo – naznanilo 1. razreda vadnice iz š. 
l. 1871/72). Kot gimnazijec pa je bil sprejet v Alojzijevišče. Njegovo matu‑
ritetno spričevalo kaže, da je bil prav dober dijak. Po maturi se je odločil 
za študij prava – po družinskem izročilu naj ne bi spolnil družinskih pri‑
čakovanj, da bo študiral teologijo in njegova odločitev doma ni bila dobro 
sprejeta. Pravo je študiral na Dunaju (1884–1988), promoviral pa je tri leta 
kasneje na Univerzi v Gradcu. Med študijem se je vsaj deloma preživljal 
sam kot domači učitelj v meščanskih (in morda tudi plemiških) družinah. 
Med študijem na Dunaju je bil leta 1987 predsednik akademskega društva 
»Slovenija«. 

Odvetniški pripravnik je bil pri odvetniku dr. Slancu v Novem me‑
stu (1888), nato pa pri dr. Sernecu v Celju. Družbeno aktiven je bil že v 
študentskih letih, v Novem mestu je ustanovil Dolenjskega Sokola in bil 
njegov prvi starosta, v Celju pa je dopisoval v liberalni Slovenski narod in 
v celjski časnik Domovina ter se spoprijateljil z dvema slovenskima podjet‑
nikoma, Dragotinom Hribarjem in Petrom Majdičem. Ta prijateljstva so 
postala družinska in so se ohranila do danes. 

Dr. Rosina se je poročil (približno) 1896 z najstarejšo hčerko Karolino 
(Linčko) znanega slovenskega javnega delavca prof. Franca Robiča – pe‑
dagoškega nadzornika za Štajersko, državnega in deželnega poslanca – iz 
Limbuša. Prvi dom sta si zakonca ustvarila v Ljutomeru, kjer je 1895. leta 
odprl svojo odvetniško pisarno. Tu so se jima rodili njuni otroci – hčerka 
Milovana (1998), sin Igor (1900), hčerka Tanja (1902) in sin Fedor (1904) 
pa v Mariboru. Imena otrok kažejo slovanofilsko usmerjenost dr. Rosi‑
ne, ki je bila pri mladih slovenskih izobražencih te dobe prav pogosta. 
V Ljutomeru je bil 1896 izvoljen za deželnega poslanca, kjer je zastopal 
radikalno stališče »proč od Gradca«. Uspešno se je zavzemal za obnovo 
štajerskih vinogradov, ki jih je uničila trtna uš. V Ljutomeru je ustanovil 
kolesarsko društvo »Ptič‑selič«, kasneje pa (l. 1904) pomagal ustanoviti 
ljutomerski Sokol). 
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Leta 1901 se je dr. Rosina preselil v Maribor in tu odprl svojo odvetniško 
pisarno. S pomočjo posojila je kupil hišo na sedanji Partizanski c. 16, kjer 
je v pritličju imel pisarniške prostore, stanovanje pa v prvem nadstropju. 

Po prihodu v Maribor je s svojim družbenim in političnim delom na‑
daljeval. Kmalu po prihodu je postal predsednik Čitalnice, kulturnega sre‑
dišča nastajajočega slovenskega izobraženstva. Že leta 1905 je dr. Rosina 
postal načelnik Posojilnice, edine slovenske finančne institucije, ki je leta 
1918 zagotovila denarna sredstva v višini 2 milijona zlatih kron za plače vo‑
jakov, ki jih je mobiliziral general Maister. Bil je tudi organizator zadruž‑
ništva in je bil izvoljen za predsednika zadružne zveze v Celju.

Ker je tudi iz lastne izkušnje poznal materialne težave slovenskih dija‑
kov, je bil dr. Rosina od svojega prihoda v Maribor dalje velik podpornik 
in donator Dijaške kuhinje, 1922 pa je ustanovil dijaški dom v Mariboru.

Svoje aktivno delovanje pri Sokolu je nadaljeval tudi v Mariboru. Leta 
1907 pa je pomagal ustanoviti društvo Sokol in postal njegov prvi starosta, 
leta 1913 pa prvi starosta tedaj ustanovljene sokolske župe Maribor. Bil je 
priznan govornik in tako je bil kot starosta Sokola 28. 6. 1914 – na dan 
atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu – povabljen 
kot slavnostni govornik na slovesnosti ob razvitju sokolskega prapora v 
Rušah. Zaradi te sokolske proslave je avgusta 1914 avstrijska oblast zaprla 
skupno 26 Rušanov, po tednu dni pa še dr. Franja Rosina in jih obdolžila 
veleizdaje. Pri njihovem prevozu v Gradec je prišlo do izgredov. 

Veliko Nemcev in nemčurjev je na železniški postaji zasramovalo vkle‑
njene Slovence. Bili so obtoženi veleizdaje in bili do oktobra v sodnih za‑
porih v Gradcu, obtožnica proti njim kasneje ni bila vložena. 

Družinsko življenje dr. Rosina ni bilo lahko. Za ženo Linčko, ki je bo‑
lehala za tedaj razširjeno boleznijo – jetiko, so bila verjetno rojstva štirih 
otrok v kratkem obdobju, preveliko breme – bolezen jo je premagala in v 
starosti osemindvajset let je 1906. leta umrla. Za družino je bila to veli‑
ka izguba, saj so bili otroci še v predšolski dobi. Dr. Rosina se je kasneje 
ponovno poročil – točen datum bi bilo potrebno ugotoviti – s svakinjo 
svojega prijatelja Petra Majdiča, gospo Marijo Ripšl iz Šentjurja pri Celju. 

Politično delovanje dr. Rosine v času pred in med prvo svetovno vojno je 
dovolj dobro znano in obdelano. Omeniva naj tu le, da je bil leta 1918 pod‑
predsednik Narodnega sveta za Štajersko in je kot tak na proslavi združitve 
15. 12. 1918 pred veliko množico udeležencev z balkona Narodnega doma, 
postojanke mariborskega Sokola, proglasil Maribor za slovensko mesto. 

V družinskem krogu je znano, da so imeli Rosinovi krog dobrih prija‑
teljev – družine Maister, Dolar, Voglar in druge. 
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Ob koncu prve svetovne vojne je dr. Rosina verjetno že bolehal za slad‑
korno boleznijo; vprašanje pa je, ali je bila tudi ugotovljena. Po koncu vojne 
je bila njegova aktivnost manjša; zdi se, da prav zaradi bolezni. Kljub temu 
je bil l. 1921. na listi JDS izvoljen za občinskega odbornika in mestnega 
svetnika. V letu 1922 ga je zadel nov udarec – zaradi tuberkuloze je umrl 
njegov najmlajši sin Fedor, maturant. 

Po pripovedovanju v družini je dr. Rosina oktobra 1924. odšel na zdrav‑
ljenje sladkorne bolezni na Dunaj. Baje so ga začeli zdraviti z insulinom in 
ker je bila njegova smrt v sanatoriju na Dunaju nepričakovana, je nastala 
domneva, da je do te posledice prišlo morda zaradi nepopolne metode 
zdravljenja z novim zdravilom.

Umrl je na Dunaju 15. oktobra 1924. 
V Časopisu za zgodovino in narodopisje (80, 2009, št. 2–3, str. 9–32) je 

bila objavljena študija avtorja dr. Marjana Toša »Dr. Fran (Franjo) Rosina 
– trden Slovenec in pošten rodoljub, pokončni sokol in Maistrova desna 
roka«.
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General Maister in njegovi sodelavci 
znanstveni simpozij ob državnem prazniku, dnevu  

rudolfa maistra 

Filozofska fakulteta Univerze v Ma‑
riboru je na pobudo Zveze društev 
generala Maistra in ob sodelovanju 
Mestne občine Maribor pripravila 
dvodnevni znanstveni simpozij Ge‑
neral Maister in njegovi sodelavci, ki 
je potekal 19. in 20. novembra 2010 
v Dvorani Rudolfa Maistra Mestne 
občine Maribor. Častni pokrovitelj 
simpozija je bil predsednik Republike 
Slovenije dr. Danilo Türk, vodja sim‑
pozija pa prof. dr. Marko Jesenšek. 
Častni odbor simpozija so sestavlja‑
li: prof. dr. Ivan Rozman, rektor UM; 
akad. prof. dr. Zinka Zorko, redna 
članica SAZU; akad. prof. dr. Alenka 
Šelih, redna članica SAZU; dr. Ljubi‑
ca Jelušič, ministrica za obrambo RS; 
Franc Kangler, župan MO Maribor; 
mag. Milan Lovrenčič, predsednik 
Zveze društev generala Maistra. Pro‑
gramski in organizacijski odbor sim‑
pozija: prof. dr. Ludvik Toplak, prof. 
dr. Marko Jesenšek, prof. ddr. Igor 
Grdina, prof. dr. Janko Prunk, doc. 
dr. Dragan Potočnik, doc. dr. Tomaž 
Kladnik, mag. Franc Okorn in prof. 
Lojze Penič. Simpozij, ki je bil medij‑
sko izredno odmeven (STA, Večer, Ra‑
dio Maribor, Mariborski utrip, Radio 

Ognjišče, RTV SLO, RTS, ORF …), 
sta finančno podprla Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije in Društvo generala Rudolfa 
Maistra. 

Simpozij je bil vključen v prireditve 
ob državnem prazniku – dnevu Ru‑
dolfa Maistra in spominskem dnevu 
Mestne občine Maribor; udeležen‑
ci simpozija smo položili venec pred 
spomenikom Rudolfa Maistra v Ma‑
riboru, v Narodnem domu je poteka‑
lo zborovanje Zveze društev generala 
Maistra, zvečer, 19. 11. 2011, pa je bila 
še svečana državna proslava v mari‑
borski Unionski dvorani, na kateri 
sta zbrane pozdravila župan MO Ma‑
ribor Franc Kangler in predsednik 
Zveze društev generala Maistra Mi‑
lan Lovrenčič. Slavnostni govornik 
je bil Dragan Potočnik, predsednik 
Društva generala Rudolfa Maistra 
Maribor. Strokovnjake in znanstveni‑
ke, ki ra ziskujejo Maistra, njegov čas 
in dogodke, povezane s koncem prve 
svetovne vojne, sem povabil k sodelo‑
vanju na simpoziju z naslednjim va‑
bilom: 
»Namen sestanka je razložiti vzroke, 
zaradi katerih je bila zmanjševana ve‑

kongresi  in  simpoziji  – 
congresses and symposia
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ličina Rudolfa Maistra, njegovih dejanj 
in dejanj njegovih sodelavcev ter poka‑
zati, da bi se zgodovina Slovencev zago‑
tovo pisala povsem drugače, če Maister 
leta 1918 ne bi izrekel znameni tih be‑
sed: »Ne priznavam teh točk. Maribor 
razglašam za posest Države Sloven‑
cev, Hrvatov in Srbov in prevzemam 
v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo 
nad mestom in vso Spodnjo Štajersko!« 
Znanstveni sestanek želi opozoriti 
na še vedno spregledane podrobnosti 
iz življenja in dela generala Rudolfa 
Mai stra, ki ni bil samo vojak, ampak 
tudi literat, pesnik, slikar, bi bliofil in 
organizator kulturnega življenja, za‑
nimal pa se je tudi za glasbo – zaradi 
ideoloških odnosov je bil v preteklosti 
neupravičeno »spregledan«. 

Glavni cilji znanstvenega sestanka 
so:
– natančno ovrednotiti Maistrove za‑

sluge za ustvarjanje slovenske drža‑
ve; 

– razložiti njegove vojaške, politične in 
diplomatske uspehe ter opozoriti na 
vlogo in pomen njegovih sodelavcev 
v prelomnih dogodkih na koncu prve 
svetovne vojne; 

– razložiti njegovo zanimanje za ume‑
tnost, zlasti slikarstvo in oceniti Mai‑
strov odnos do Jakopiča, Sternena in 
Jame;

– ovrednotiti njegovo literarno delo in 
predstaviti srečanja s Cankarjem in 
Kettejem;

– raziskati njegovo aktivno sodelova‑
nje pri organiziranju slovenskega 
kulturnega življenja;

– opozoriti na pomembno vlogo njego‑
vih sodelavcev, tudi članov kasneje v 
Mariboru ustanovljene veteranske 
organizacija borcev za slovensko 
severno mejo, z imenom Zveza Mai‑
strovih borcev. 

Vprašanje obstoja slovenstva, ki ga 
je odprl Maister, je v času globalizacije 
spet zelo aktualno, saj se je potrebno 
ponovno, kot že ničkolikokrat v zgodo‑
vini, zavzeti za svoj jezik, literaturo in 
kulturo, za svoj obstoj torej. 

Slovenci smo ob koncu prve svetovne 
vojne morali sami poskrbeti za obstoj 
naroda in si nato utreti še pot v novo 
neodvisno državo. Če v dogajanja ta‑
krat ne bi tako odločno posegel sloven‑
ski general in pesnik Rudolf Maister, 
potem si tudi leta 1991 Slovenci ne bi 
mogli izboriti samostojnosti. Genera‑
la Maistra so po drugi svetovni vojni 
neupravičeno zapostavljali, zaradi 
njegovega narodnega, političnega in 
svetovnonazorskega prepričanja so po‑
skušali celo razvrednotiti ali zanikati 
velik pomen, ki ga ima za Slovence. 
Zavedati se moramo, da je general Ru‑
dolf Maister odigral pomembno vlogo v 
dogajanjih na naši severni meji – tam 
je branil slovensko ozemlje, uprl se je 
raznarodovanju in pripravljal pogoje 
za kasnejšo samostojno slovensko dr‑
žavo. Temelj so ji položili prav general 
Rudolf Maister, njegovi sodelavci in 
prostovoljci, Maistrovi borci za sever‑
no mejo!

Pričakujem veliko odmevnost sestan‑
ka o Rudolfu Maistru, ki dolgo časa v 
naši zavesti ni bil navzoč s tako močjo, 
s kakršno bi, glede na zasluge za slo‑
venski narod, moral biti. Zaradi ideo‑
loškega obravnavanja zgodovinskih 
dogodkov je bil skoraj izrinjen iz naše 
zavesti, čeprav je bil eden izmed redkih 
Slovencev, ki je znal in upal ukrepati 
državotvorno. Ko je mestni svet raz‑
glasil priključitev Maribora k Avstriji, 
je Rudolf Maister takoj ustanovil slo‑
vensko vojsko, s pomočjo katere je nato 
zarisal današnjo državno mejo na se‑
veru Sovenije. Moderni pogled na vlogo 
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generala Maistra in njegovih sodelav‑
cev v slovenskem narodnem razvoju 
bo pokazal, zakaj je Rudolf Maister 
danes eden izmed simbolov Slovenstva 
– znanstveni sestanek mora utemeljiti 
tako prepričanje v znanstveni in stro‑
kovni javnosti ter pokazati, kako se je 
s prepričanjem o narodnostni pripa‑
dnosti v Rudolfu Maistru razraščalo in 
utrjevalo tudi globoko človekoljubje, ki 
je napovedovalo oblikovanje človeških 
zakonitosti ob prilaščanju trajnih mo‑
ralnih vrednot borca za severno mejo.«

Vabilu se je odzvalo 19 referentov 
(SAZU, ZRC SAZU, Univerza v Lju‑
bljani, Univerza v Mariboru, Umetno‑
stna galerija Maribor, Sinagoga, Radio 
Maribor, Inštitut za novejšo zgodovi‑
no Ljubljana, Slovenski znanstveni 

inštitut Dunaj, Zveza društev generala 
Maistra, Slovenska vojsk). Za simpo‑
zij sem pripravil tudi vabila in plakate 
(oblikovna podoba je delo Grafičnega 
ateljeja Visočnik) in uredil zbornik 
povzetkov. 

Udeleženci simpozija smo v dveh 
dneh ovrednotiti Maistrove zasluge 
za ustvarjanje slovenske države, ra‑
zložiti njegove vojaške, politične in 
diplomatske uspehe ter opozorili na 
vlogo in pomen njegovih sodelavcev 
v prelomnih dogodkih ob koncu pr‑
ve svetovne vojne – brez njih Maister 
zagotovo ne bi mogel biti tako uspe‑
šen in njegove akcije ne bi bile tako 
odmevne, kot so bile. Prav tako smo 
opozorili na nekatere spregledane po‑
drobnosti iz življenja in dela Rudolfa 
Maistra, ki ni bil le vojak, ampak tudi 

Dvorana Rudolfa Maistra 
Mestna občina Maribor
Maribor, 19.–20. 11. 2010

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Mestna občina Maribor
Zveza društev general Maister

General Maister
in njegovi sodelavci

Znanstveni simpozij
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literat, pesnik, slikar, bibliofil in orga‑
nizator kulturnega življenja, zanimal 
pa se je tudi za glasbo. Pokazalo se je, 
da je vprašanje obstoja slovenstva, ki 
ga je odprl Maister, v času globaliza‑
cije spet zelo aktualno, saj se je treba 
ponovno zavzeti za svoj jezik, litera‑
turo in kulturo, za svoj obstoj torej. 
Maistrova odločitev za odločno voja‑
ško akcijo leta 1918 je bila tudi odlo‑
čitev za slovenski jezik, ki se mu je v 
obdobju slovenskega uveljavljanja po 
prvi svetovni vojni navidezno močno 
izboljšal družbeni položaj. Žal pa je 
bila ideja slovenske samostojnosti in 
neodvisnosti kmalu spet zatrta – ta‑
ko kot se je »pozabilo« na Maistra in 

njegov pomen, se je kmalu pozabilo 
tudi na enakopravnost slovenskega 
jezika v novi skupnosti. Prevladno 
nemščino je zamenjala srbščina, kar 
se je po upokojitvi generala Maistra še 
posebno boleče kazalo v vojski, ideja 
o eni državi, jeziku, kulturi in naro‑
du pa je začela uveljavljati vedno bolj 
agresivni novoilirizem ter prehod v 
jugoslovenarstvo, ki je povzročilo ve‑
liko nesoglasij in jezikovnih težav za 
Slovence. 

Marko Jesenšek, vodja simpozija
Oddelek za slovanske jezike in 

književnosti, Filozofska fakulteta 
Univerze v Mariboru



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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